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APRESENTAÇÃO 

 

O Fala Professor (a)! teve sua primeira edição em 1987 e suas origens remontam um 

momento ímpar de mudanças em uma série de âmbitos da vida social, não apenas no 

quadro político nacional, mas também debates que ocorriam dentro das universidades em 

relação às bases teórico-metodológicas nas ciência geográfica, possuindo uma 

contribuição única na história do ensino de Geografia no Brasil. O IX Encontro Nacional de 

Ensino de Geografia: Fala Professor(a)! foi um evento cujo objetivo foi reunir a comunidade 

geográfica (sendo estudantes da graduação e pós-graduação, professores da educação 

básica e do ensino superior, técnicos e pesquisadores) em um espaço de discussão e 

reflexão sobre os rumos da(s) Geografia(s) das(os) professoras(es) a partir das suas 

práticas em sala de aula. A proposta do evento é o intercâmbio de informações e ideias 

entre docentes, pesquisadores e estudantes, o que melhora a qualidade do ensino nas 

escolas a partir das experiências relatadas durante o encontro. As atividades do IX Fala 

Professor (a)! foram referenciadas pelo processo horizontal da construção coletiva, 

correspondendo a um espaço de diálogo de temas que fazem parte do dia-a-dia da 

Geografia bem como outros que tangenciam o conhecimento geográfico e forjam 

importantes debates na sociedade brasileira contemporânea. O IX Fala Professor (a)! foi 

organizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), sendo esta, uma entidade 

civil, de caráter técnico-científico e cultural, sem fins lucrativos e fundada em 1934. Na atual 

edição, que aconteceu entre os dias 17 e 21 de julho de 2019, em Belo Horizonte (MG), o 

IX Fala Professor (a)! teve como tema “A prática do(a) professor(a) à margem: 

resistências, saberes e poderes”, visibilizando um contexto que impõe a necessidade de 

a comunidade geográfica debater a atual situação do magistério diante dos ataques à 

escola pública e as políticas de educação, sinalizando as resistências de professoras e 

professores para garantir a sua autonomia intelectual e docente e a manutenção dos seus 

direitos como trabalhadoras e trabalhadores da educação, assim como dos direitos da 

população à educação pública de qualidade. Diante do cenário atual e objetivos do 

encontro, o IX Fala Professor (a)! será realizado nas Escolas Municipais Honorina de Barros 

e Belo Horizonte. Estiveram reunidos deste evento cerca de 300 pessoas, entre estudantes 

de graduação e pós-graduação em geografia, professores (as) e professores (as) do ensino 

básico e superior. 

 

Palavras-chave: Geografia, Ensino de Geografia, Formação, AGB, Fala Professor(a)! 
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Resumo

A educação ambiental é um assunto de extrema importância para a formação
de um cidadão atuante e crítico, além de ser muito discutido nos dias atuais. Portanto, deve
ser ensinado de uma forma dinâmica ao qual os alunos aprendam sobre o meio ambiente com
relação ao cotidiano individual e utilize as informações ensinadas para melhorar a relação do
homem com os recursos naturais. Novos métodos têm sido utilizados para desenvolver o
raciocínio rápido e a criticidade dos alunos em sala de aula, como a utilização de jogos
didáticos. Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo apresentar recursos hídricos na
forma de um jogo de tabuleiro. O jogo foi importante para sensibilizar os alunos sobre
recursos hídricos, identificar os conhecimentos prévios e experiências sobre o tema, sem uma
aula expositiva anterior ao jogo.

Palavras Chaves
Técnica pedagógica; Recursos hídricos; Jogos; Educação ambiental.

13



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

O trabalho foi planejado e
desenvolvido durante a disciplina Tópicos Especiais de Ensino II ministrada pela Professora
M.ª Thayana Caus Wanderley, durante o segundo semestre de 2018, que correspondia ao 4º
período do curso de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), turma
2017/1, pelas alunas Caroline Ferreira Franco da Silva, Cassiane dos Santos Souza, Diana
Soares de Paula e Laura Coutinho Fermo.

Em um primeiro momento, foi proposto que os grupos compostos por até quatro
alunos, desenvolvessem um plano de aula incluindo uma dinâmica para ser ministrada na
escola EEEM ARNULPHO MATTOS, que possui cursos técnicos integrados, localizada no
município de Vitória no Espírito Santo.

O trabalho foi desenvolvido em uma turma de 1º ano do ensino médio, do curso
técnico integrado de mecânica. O projeto tinha como temática geral meio ambiente e os
grupos deveriam escolher uma temática central que se relacionasse com a geral.

A temática central escolhida pelo grupo foi a de recursos hídricos, pela demasiada
presença de discussões sobre escassez de água, poluição dos rios e mares, falta de chuva,
entre outras; principalmente na televisão e nas redes sociais. Como a aula seria para jovens de
ensino médio, fez-se necessário pensar em uma temática e em uma dinâmica que os instigasse
a relacionar o conteúdo daquela aula com seus conhecimentos prévios e as informações que
os alunos absorvem do mundo fora da escola e, pela orientação da professora Professora M.ª
Thayana Caus Wanderley, deveríamos explorar maneiras diferentes de transmitir o conteúdo.

Foi entregue um plano de aula onde era necessário informar objetivos, conteúdos,
metodologia, avaliação e recursos didáticos, como apresentado nas imagens 1 e 2.

Em discussão sobre o projeto, o grupo chegou à conclusão de que o plano de aula deve
focar no aprendizado do aluno, dessa forma, foram traçados 5 objetivos com esse foco:
compreender o que são recursos hídricos, identificar as formas de poluição hídrica, conhecer
novidades sobre recursos hídricos, relacionar a escassez de recursos hídricos e as formas de
poluição, analisar os impactos da poluição hídrica para os seres humanos e o meio ambiente.

Imagem 1
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A metodologia usada foi baseada em jogos de tabuleiros, pois tínhamos o intuito de
trazer uma dinâmica diferente ao alunos. Sendo assim, criamos o HidroQuest onde realizou-se
manualmente um grande tabuleiro de TNT que possuía números de cartolina; fichas de
perguntas com respostas, onde algumas foram pesquisadas na internet e outras criadas pelo
grupo a partir de seu conhecimento prévio; e a intenção era os alunos ficarem posicionados
em cima do tabuleiro no papel de peões.

Na aula anterior a ida na escola EEEM ARNULPHO MATTOS, ocorreu uma
dinâmica ao qual toda a turma acrescentou sugestões. Dessa forma, o primeiro plano de aula
foi modificado seguindo as sugestões dos colegas, dentre elas que a dinâmica ficaria
desordenada com os alunos sendo os peões e posicionados em cima do tabuleiro, onde
decidimos em conjunto com a turma  utilizar garrafas PET com água para serem colocadas
como peões; surgiu também o questionamento das perguntas do quest estarem além do
conteúdo ensinado na escola até o momento da aplicação do projeto, onde foram retiradas
perguntas de níveis considerados mais avançados pela turma em conjunto com a Professora
M.ª Thayana Caus Wanderley.

Somente no dia destinado a aplicar o projeto conhecemos o professor de Geografia da
escola e a turma, que era composta principalmente de alunos do sexo masculino, tendo
somente duas alunas. Ocorreu uma instrução antes da aula na escola para todos os grupos
organizarem suas atividades com a devida atenção ao tempo, para não atrapalhar nenhuma
aula posterior. Posto isto, iniciamos a aula resgatando os conhecimentos prévios dos alunos
sobre recursos hídricos, através de uma breve conversa e, em seguida, com a ajuda dos
mesmos, organizamos as carteiras da sala de aula para colocar o tabuleiro em forma de tapete
no centro como mostrado na imagem 3. Ainda foi pedido aos alunos que formassem  grupos
de quatro pessoas cada, visto que a turma estava com 20 alunos naquele dia; e cada um desses
grupos se distribuíssem ao redor do tabuleiro, e receberam o nome de algum rio conhecido
mundialmente com seu respectivo peão, no intuito dos alunos obterem conhecimento nos
pequenos detalhes.

O jogo consistiu em diversas rodadas de perguntas e respostas (quest), com perguntas
de níveis de dificuldade divididas entre fácil, médio e difícil, valendo o acerto o direito de
andar 1, 2 e 3 casas no tabuleiro, respectivamente.
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Haviam perguntas de múltipla escolha, discursivas e de valores, sendo as de valores

aceitas como resposta correta o grupo que se aproximasse mais do valor em questão. Cada
grupo teve direito a dois minutos para se reunirem e decidirem em conjunto a resposta correta.
Dessa forma, o jogo possui 64  questões, buscando abarcar diversos temas a respeito dos
recursos hídricos.

Ao final da dinâmica, explicamos que o objetivo era que todos aprendessem o
conteúdo de uma forma divertida e diferenciada e não em busca de um prêmio, portanto,
todos ganharam pirulitos como agradecimento por terem nos recebido e participado.

Durante a aplicação do jogo, podemos observar alguns comportamentos por parte dos
alunos, como euforia, constante interrupção na nossa fala, até mesmo momentos em que
tentaram nos desafiar em relação às regras do jogo. A turma era aparentemente fragmentada,
com alguns alunos excluídos pelos demais, e que mesmo com nosso empenho demonstraram
pouco interesse em estar participando da dinâmica.

Outro ponto a destacar é que a nossa dinâmica se deu na quarta aula, sendo após o
intervalo e anterior a aula de Educação Física; e fomos instruídas a planejar a aula de acordo
com o tempo, ou seja, não podia sobrar nem faltar tempo para desenvolver a dinâmica, para
que a mesma fosse concluída sem que prejudicasse a aula seguinte. Chegados os últimos
minutos da aula, pode-se observar uma agitação por parte dos alunos, que chegaram até
mesmo a trocar de roupa dentro de sala de aula, não sendo intimidados pela nossa presença.

As visitas a escola se deram em duas semanas, para que todos os grupos pudessem ter
a oportunidade de aplicar seus planos de aula em aulas de cinquenta e cinco (55) minutos.
Feito isso, a aula seguinte da disciplina de Tópicos Especiais de Ensino II serviu como um
momento para apresentarmos nossas colocações a respeito da experiência, em conjunto com a
turma, e para a Professora M.ª Thayana Wanderley Caus avaliar os pontos positivos e
negativos de cada execução como grupo e individualmente, apontando fatores como
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pontualidade, domínio de turma,
interação da mesma e se atendemos ao que foi proposto no plano de aula.

A partir dessa interação com nossos colegas de turma, um grupo composto somente por
homens nos relatou que aplicou uma dinâmica na mesma turma e a postura dos alunos
divergiu totalmente da que apresentaram para conosco, levantando questões em relação aos
alunos demonstrarem mais respeito e colaboração a professores do sexo masculino do que
professoras do sexo feminino. Durante o debate, não conseguimos chegar a uma resposta
única, visto que a indisciplina é algo discutido frequentemente dentro das práticas
pedagógicas, e sem uma fórmula única para sua solução.

Para o grupo foi uma experiência enriquecedora planejar uma aula desde a sua gênese:
plano de aula, confecção do material e aplicação final; principalmente por se tratar de uma
aula que teve como proposta uma metodologia alternativa às aulas expositivas, que por muitas
vezes podem se tornar cansativas para os alunos.

O grupo não tinha experiência significativa em sala de aula e através desse trabalho e
da avaliação posterior da Professora M.ª Thayana Wanderley Caus, conseguimos obter um
eixo orientador no que diz respeito à preparação de aulas e desenvoltura diante as
adversidades que podem ocorrer na sala de aula. Após esta experiência relatada, obtivemos
um melhor ponto de vista dos desafios e obstáculos que nos reserva o futuro como licenciadas
e também dos prazeres de se poder transmitir um conteúdo de maneira satisfatória aos alunos.
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Mé A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE CAMPO NA FORMAÇÃO:

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

Moema Catarina Moreira Nascimento Bastos

moema-nascimento@hotmail.com1

Patrick Hammon Palmeira Santana

trickinhuu1@gmail.com2

Eixo: Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo

Este artigo tem como objetivo promover discussões de caráter pedagógico, acerca da

importância do trabalho de campo na formação docente. Com a globalização, a Geografia

conquistou seu lugar, pois a modernização exige pessoas críticas, ativas, capazes de

construírem seus próprios conhecimentos, utilizando a imagem da informação como forma de

desenvolvimento do espírito crítico e da capacidade de raciocinar. Nessa perspectiva, os

alunos devem adotar uma postura cívica, encarar, analisar, pensar e agir como se vivessem

de fato em uma sociedade democrática que lhes dê oportunidade do exercício de sua

condição de cidadão, daí a necessidade de discutir e defender de forma pedagógica, a

importância do trabalho de campo na formação docente do professor e da professora de

Geografia.

Palavras-chave: Formação de professores. Trabalho de Campo. Docência.

1 Estudantes do Curso de Licenciatura em Geografia do IF Baiano - Campus Santa Inês.
2 Estudante do Curso de Licenciatura em Geografia do IF Baiano - Campus Santa Inês.
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Introdução

Este artigo foi desenvolvido no contexto da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica

IV (PPP IV) do Curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Ciência e

Tecnologia Baiano (IF Baiano) - Campus Santa Inês, a qual permitiu uma construção textual,

a partir de temas de interesse geográfico e pedagógico. Assim, optou-se por discutir um tema

imprescindível para a Geografia - as aulas de campo. Para tanto, pretendeu-se discutir aqui, o

breve conhecimento adquirido no âmbito dos componentes curriculares Trabalho de Campo

Interdisciplinar (TCI) I, II e III, já que a mesma proporcionava maior aprendizagem da turma

em relação as disciplinas ofertadas no semestre. O TCI é um componente curricular

obrigatório do Curso de Licenciatura em Geografia do IF Baiano Campus Santa Inês e tem o

objetivo de integrar os conhecimentos teóricos trabalhados no curso, com as realidades

visitadas (IFBAIANO, 2013).

Neste sentido, a obtenção de uma formação construída na relação teórico-prática, a

qual exige que “um bom professor de Geografia” deve estar sempre atualizado, trabalhando

em sala de aula, criando e proporcionando novas formas de levar o conhecimento ao aluno,

que usa a aula prática para relacionar e complementar o conteúdo didático aplicado em sala,

pois precisamos da Geografia para nos conhecer, para conhecermos nosso mundo respeitando

a diversidade complexidade e para construirmos a cidadania. Diante do exposto, o ensino da

Geografia veio inovando na metodologia aplicada em sala de aula, como o uso de textos de

diversos autores, permitindo que os indivíduos tenham contato com outros olhares

relacionados à didática trabalhada, mapas mentais, oficinas, atividades de campo.

Assim, é importante conceituar e discutir através de experiências teóricas e relatos, a

finalidade do trabalho de campo na formação docente. O processo de formação docente é

fundamental no sentido de se buscar ferramentas teórico-metodológicas capazes de fomentar

uma prática que busque confrontar o saber relacionado aos diferentes aspectos que se

associam e constituem o espaço geográfico.

A Geografia enquanto ciência tem como objeto de estudo o espaço geográfico. Para a

formação de futuros geógrafos, licenciados ou bacharéis, o estudo empírico in loco é de
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crucial importância, pois quando se pensa na

complexidade e no dinamismo das relações humanas e

com o meio em que estão inseridos, fica praticamente impossível estudar geografia somente

com embasamento teórico. Com base nas experiências vivenciadas pode-se compreender

melhor os assuntos trabalhados na academia, estimular novos olhares, outras perspectivas

com relação a um mesmo tema, levando em conta a singularidade da psique humana e uma

série de outros fatores que tornam o trabalho de campo indispensável como ferramenta na

formação do sujeito.

Logo, o objetivo geral aqui foi promover discussões de caráter pedagógico, acerca da

importância do trabalho de campo na formação docente. O artigo foi construído e

desenvolvido através de materiais bibliográficos, pesquisas online, autores que comtemple a

temática desenvolvida e relatos.

Breves reflexões sobre o Trabalho de Campo na Geografia

Acreditamos que através do ensino da Geografia, mais precisamente, da educação

geográfica o aluno que aprende a ler e entender o mundo, e tem uma formação educacional e

pedagógica fundamentada em valores éticos pode, de forma autônoma e reflexiva agir no

mundo, amenizando aspectos das crises socioambientais da atualidade, por meio da

construção de relações de reprodução dos espaços e da vida sustentável.

Desta forma, é possível salientar que o ensino da geografia abrange um campo que

proporciona ao alunado maneiras de se trabalhar fora da sala de aula, visando este pensamento

podemos colocar em pauta as aulas de campo que relacionam o aprendido com o espaço

habitado. Segundo Belo e Rodrigues Júnior (2010, p. 01), o trabalho de campo é

um método de ensino e uma etapa fundamental na construção do
conhecimento geográfico, acreditamos que esta atividade não pode ser
menosprezada nesses níveis de ensino, uma vez que em campo o aluno se
aproxima da realidade concreta com a possibilidade de observá-la em seus
mais variados aspectos e analisá-la criticamente. Nesse sentido é possível,
por um lado, aprofundar os conteúdos desenvolvidos em sala de aula e, por
outro, levantar novas possibilidades de análises. Vale lembrar que diante da
complexidade do real, um trabalho de campo pode ser enriquecido através da
interdisciplinaridade.

20



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

A Geografia é um campo importante para a compreensão do espaço geográfico e de

que maneira este campo sacia as necessidades humanas. Desde tempos primitivos a sociedade

interagia com a natureza para retirar destas os recursos para sua manutenção. Os homens ao

longo do tempo passaram a sair da condição de caçadores e coletores para obter diferentes

modos de vida, aprendendo e desenvolvendo as novas técnicas adquiridas pelo tempo,

contribuindo para as transformações tecnológicas, sociais e ideológicas, no meio na qual o

mesmo está inserido.

No entanto, mudanças ocorridas ao longo das chamadas Revoluções Industriais

ocasionaram uma nova relação social e consequentemente um novo espaço para ser trabalho.

Darcy Ribeiro (1998, p 52) fala:

Empregamos o conceito de revolução tecnológica para indicar que a certas
transformações prodigiosas no equipamento de ação humana sobre a
natureza, ou de ação bélica, correspondem alterações qualitativa em todo o
modo de ser das sociedades (...)

Para percorrer no espaço, o homem precisou inovar suas habilidades e, desta forma, a

geografia visa contribuir para transformar a vida do homem através dos recursos disponíveis

na natureza para manutenção da sua existência. O caráter geográfico é muito mais que

descrever a terra como ouvimos falar por muito tempo, ele é todo o alicerce para se

compreender a dinâmica do espaço.

Relato de Experiência: o trabalho de campo e a formação docente

As saídas de campo permitiram-nos vivenciar na prática os conhecimentos que até o

momento, no decorrer dos semestres, só eram possíveis através de estudos em fontes textuais,

que em parte, dificultava o entendimento do leitor, pois nem sempre este consegue fazer a

relação do conhecimento sistematizado nos textos com a realidade passível de vivências.

Nesta atividade, o pré-campo é de suma importância, pois situa os alunos do que está por vir.

No momento em que é apresentada a proposta e são expostos os materiais que irão servir para

a orientação perante os aspectos que seriam identificados no campo, haja visto que os pontos
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a serem visitados, são por sua vez,

determinados anteriormente, assim cremos que não poderiam ser diferentes.

Os autores deste artigo são de turmas diferentes, porém, devido ao caráter

interdisciplinar do trabalho de campo no IF Baiano, as saídas foram realizadas de forma

conjunta, procurando atender e integrar as discussões dos componentes curriculares

envolvidos, que nesse caso foram: Teoria do Pensamento Geográfico e Climatologia. Dessa

forma, os benefícios do trabalho de campo são visíveis independente da turma, pois todos

apresentam dificuldades com relação aos assuntos trabalhados que foram sanadas ou

amenizadas com a realização do trabalho de campo. Os pontos visitados foram no Recôncavo

Baiano, especificamente nos municípios de Cachoeira, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira

e Santo Amaro.

No campo, pudemos compreender os conceitos geográficos, a exemplo do conceito

região, mais facilmente, pois estávamos ao analisamos o recôncavo baiano, com toda sua

riqueza histórica, cultural, fazendo-nos entender a formação comercial ali existente há

séculos, sua importância na economia do Brasil desde o período colonial, conforme afirma o

autor

Até quase a primeira metade deste século, as terras em volta d’água– o
Recôncavo da Bahia de Todos os Santos – foram o cenário de um complexo
sócio - econômico centrado na produção e exportação do açúcar e do tabaco,
mas incluindo também uma variedade de outras atividades, distribuídas entre
diferentes segmentos de uma região que alcançou mais de 16.000 km 2, se
considerando também o baixo Sul (Brandão, 1998, p. 12)

De acordo com a colocação de Brandão, podemos inferir a importância da região do

recôncavo baiano para a formação do território brasileiro, tendo em vista que é neste

momento que as primeiras formas de movimentações de origem socioeconômicas irão

começar a surgir. O que nos deu uma bagagem de conhecimento enquanto futuros

educadores, ao entender todo esse dinamismo presente naquela região e as marcas deixadas

nas paisagens, o que chamamos de rugosidades, como define Milton Santos

Chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço
construído, paisagem, o que resta do processo de supressão,
acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e
acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como
formas isoladas ou como arranjos. É dessa forma que elas são uma
parte desse espaço-fator. (SANTOS, 2006, pp. 91)
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Pôde se vivenciar também, experiências singulares que contribuíram para o

entendimento de disciplinas que ainda estariam por vir, como a luta pela terra vivida

constantemente pelas comunidades tradicionais, porque, nessa viagem, tivemos oportunidade

de visitar a Comunidade Quilombo São Francisco do Paraguaçu localizada no município de

Cachoeira/BA, afim de compreender justamente essa relação de pertencimento existente entre

a terra e o povo que ali reside, onde foi possível, também, a compreensão na prática do

conceito de lugar e as rugosidades ali presente (figura 01).

Figura 01: Convento e igreja de Santo Antônio (1658) na Comunidade Quilombola São

Francisco do Paraguaçu: exemplo de rugosidade na paisagem

Foto: Trabalho de campo, 2017.

A Comunidade Quilombola São Francisco do Paraguaçu, que recebeu a certificação

como comunidade remanescente de quilombo em 2005, depois da certificação da comunidade

de Salamina Putumuju, alguns integrantes da comunidade de São Francisco do Paraguaçu se

identificaram com a luta, se aninaram e organizaram para buscar a certidão junto a Fundação

Palmares, a partir daí aumentaram os conflitos com os fazendeiros da região, a comunidade já

sofreu diversos prejuízos como: destruição de roças, de barracos e a sede da associação,

invasões policiais, perseguições armadas e ameaças de morte (INCRA, 2017). A vivência na

comunidade foi de suma importância para compreendemos o conceito de território e suas

diversas dimensões. Conforme sinalizam Alentejano & Rocha Leão (2011, p. 57 ), o “

trabalho de campo não pode ser mero exercício de observação da paisagem, mas partir desta

para compreender a dinâmica do espaço geográfico, num processo mediado pelos conceitos
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geográficos.” Por isso, a abordagem

do trabalho de campo, deve ir para além da observação da paisagem, permitindo a reflexão

sobre o espaço e as relações sociais e poder.

Essa compreensão também impacta muito na mente dos alunos, pois, diferente do que

muito se vê nas reportagens, as comunidades como esta querem sobreviver, ter uma vida

digna. Esse choque de realidade nos faz reavaliar nossos pré-conceitos, tornamo-nos

autocríticos e reflexivos, para que possamos ser não só professores dotados de uma bagagem

acadêmica, mas também seres humanos melhores, que buscam melhorias ao próximo e não

somente a nós mesmos, reconhecendo nossa evolução ética e moral a partir de um trabalho de

campo.

Um ponto de grande ressalva, é que o trabalho de campo nos possibilita formar nossas

próprias ideias, compreender o tema proposto em sala atrelado a nossa própria construção do

saber, contribuindo assim, para autonomia dos futuros professores ali em formação. Essa

criticidade desperta interesse não só pelas disciplinas trabalhadas naquele semestre em

particular, mas sim por todo o curso, pois, nada é mais gratificante para um aluno que poder

entender conceitos até então de difícil compreensão com clareza e objetividade, e ainda ter

possibilidades de relatar tudo o que ali foi vivenciado de forma autônoma, pois, para diversos

autores, o sujeito aprende mais e melhor quando se sente parte do processo da construção do

saber.

O saber construído pode ter uma infinidade de finalidades, pois, tais experiências

podem e vão contribuir diretamente na prática docente do sujeito no futuro, tendo mais

segurança ao trabalhar assuntos já vivenciados na prática, podendo apresentar maneiras

diversas de transmitir o conhecimento, diferente do que pode-se observar quando os

conhecimentos adquiridos pelo professor são somente em sala de aula. Os trabalhos de campo

nos possibilitam e nos mostra caminhos a serem desenvolvidas nas práticas docente, tornar as

aulas de geografia mais participativas, desconstruir o olhar a cerca de que a geografia é uma

disciplina chata e mostrar que a geografia está em todos os momento e espaços na qual

estamos inseridos.

Considerações Finais
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O trabalho de campo permitiu-nos

vivenciar na prática os conhecimentos que até o presente momento só era possível através de

estudos em fontes textuais, que em parte dificulta o entendimento do discente, pois nem

sempre este consegue fazer a relação do conhecimento sistematizado nos textos com a

realidade passível de vivências.

Diante disto, o trabalho de campo não só permite maior assimilação do conteúdo como

a concepção do meio no qual está inserido, podendo assim contribuir na melhoria com maior

embasamento da sua comunidade e nos permite enquanto futuros docentes a promover

trabalhos de campo com a proposta de desconstrução acerca do olhar negativo em relação a

disciplina de geografia, que tanto é criticada como disciplina que só serve para conhecermos

mapas e obter conhecimento  superficial sobre cultura de outros países.

Acreditamos que os trabalhos de campo vêm com o objetivo de promover maior

conhecimento sobre o local no qual estamos inseridos e qual nosso papel na sociedade e na

construção do nosso país, permitindo o olhar crítico que a geografia propõe, principalmente

do lugar ao qual estamos inseridos.
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Resumo: A vivência escolar é a dinâmica que pode potenciar diferentes possibilidades de ações no processo de 

ensino/aprendizagem. O projeto Entrando no Clima parte desse pressuposto e traz o relato de uma experiência 

pedagógica realizada com três turmas de 6°s anos do Ensino Fundamental II, durante o ano de 2018, de uma 

escola da rede pública estadual de ensino, localizada na periferia do município da Serra, ES. O projeto objetiva 

proporcionar aos alunos a possibilidade de produção do próprio material de estudos, durante a aprendizagem 

sobre os conteúdos acerca do Clima. Com efeito metodológico foram selecionados alguns conteúdos, como 

correntes marítimas, tipos de climas e tipos de nuvens. O projeto aconteceu em três passos, o primeiro sendo o 

planejamento, o segundo denominado produção&ação e o terceiro de reflexão. A prática relatada evidencia a 

possibilidade do trabalho a partir da vivência escolar, o uso racional de materiais e a compreensão por diferentes 

processos dos saberes escolar. O projeto ainda, intenta alcançar replicadores do mesmo, a partir da leitura deste 

relato, e da compreensão dos passos que deverão passar e os desafios a serem superados.  

 

Palavras-Chave:  clima; sequência didática; produção; vivência escolar.  

 

 

Introdução  

 

 Esse trabalho se propõe a relatar a realização de um projeto de intervenção didática. A 

prática docente, sobretudo na educação básica, tem sido sufocante e por muitos sufocada, 

mas, seguimos na ideia de que é necessário mostrar os possíveis que a escola nos oportuniza. 

A vivência escolar é o caminho que escolhemos para enxergar o nosso possível. Diante de 

muitos empecilhos que são ditos e vivenciados no cotidiano escolar, resolvemos assim criar 

nosso próprio material de estudos. 

 Para a realização do nosso projeto, descobrimos os passos que deveríamos seguir.  

Para isso o estruturamos em três passos metodológicos. O primeiro intitulamos de 

planejamento, onde foi projetado nosso caminho a seguir, nele fizemos os levantamentos dos 

recursos materiais e produtos que desejaríamos produzir. O segundo momento chamamos de 

produçãoeação, pois foi nesse período que realizamos as atividades planejadas, aperfeiçoamos 

os detalhes que apareciam e conseguimos visualizar nossas produções. Como nossa prática se 

deu durante as aulas e no ambiente escolar, conseguimos mensurar os passos que dávamos e 

ainda necessitávamos para continuar com nosso intento. O terceiro e último momento 

nomeamos de reflexão. Foi nesse momento que realizamos as devidas reflexões sobre nossa 

prática, mesmo que já tivéssemos feito durante todos os dias. Foi possível realizar nesse passo 

a avaliação em conjunto da participação dos envolvidos em todo o processo, e oportunizar as 

“notas” necessárias aos alunos para o prosseguimento escolar.  

 Para trazer nossa experiencia resolvemos conservar neste relato a estrutura que 

utilizamos em nosso projeto, crendo que trará maior compreensão e possibilidade de 

replicações futuras.  

  Após o exposto, não poderíamos deixar de relatar e expor o que vivenciamos. 

Acreditamos que a educação está sendo feita e com múltiplos possíveis sendo realizados e por  
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vezes enfrentam forças que tentam sufocar nossa prática, seja por ataques de governos, ou 

mesmo pela sociedade que anda sufocada por intolerância e descrença no ser humano.  

 

 

O Planejamento  

 

O planejamento é sem dúvidas um momento ímpar durante a realização de um 

projeto. Começamos  o planejamento das atividades durante as aulas quando iniciamos o 

conteúdo sobre o clima nas turmas dos 6°s anos, e percebemos que era urgente realizar uma 

prática pedagógica inovadora. A escolha desse tema surgiu então das angústias durante a 

prática, sobretudo porque uma das turmas que trabalhamos, não possui o livro didático e isso 

apresentava algumas dificuldades e, portanto, necessitariam de um olhar especial. Assim, 

resolvemos colocar as angústias, a partir do tema escolhido, em um plano de ação. Para isso 

utilizamos dos momentos do planejamento escolar, estabelecemos um diálogo junto com a 

pedagoga do turno, que foi crucial, para a realização do projeto.  

Foi nesse momento do planejamento, que elencamos os conteúdos que seriam 

abordados no projeto, considerando a abrangência que o tema -clima- possui dentro do 

trabalho com os 6°s anos. Escolhemos então os conteúdos sobre tipos de nuvens, tipos de 

climas, e correntes marítimas. Esse recorte de conteúdo foi fundamental para que o projeto 

tomasse vida, e a escolha partiu da realidade já observadas durante as aulas.  

Dentro dos diversos fatores climáticos escolhemos as correntes marítimas, 

considerando que estamos localizados em um município litorâneo, e que a maior parte dos 

alunos mora em um bairro próximo à praia.  

O conteúdo sobre os tipos de nuvens foi importante para despertar o conhecimento e 

a possibilidade de estabelecer a partir de então outra compreensão sobre o tempo, e os 

fenômenos climáticos. Os tipos de climas foi uma escolha não menos importante, pois 

pensamos que proporcionaria aos alunos a visualização dos diferentes comportamentos 

climáticos sobre a superfície terrestre, e as diferentes paisagens que são constituídas entre 

outros fatores, pelos aspectos climáticos.  

As expectativas de aprendizagens que elencamos a partir de cada conteúdo 

suscitaram do plano de ensino definido no início do ano junto ao corpo pedagógico e as 

diretrizes da Secretaria de educação, e esperamos que a partir da própria produção do material 

de estudos, os alunos pudessem compreender além do que fora mencionado, a importância do 

trabalho em equipe, superação de conflitos, e o uso racional de materiais, produzindo o 

mínimo possível de materiais que serão facilmente descartáveis.  

Diante do exposto, temos como objetivo geral do projeto: Compreender diferentes 

conteúdos acerca do clima a partir da produção do próprio material de estudos. E de maneira 

especifica as metas foram: Identificar a partir de imagens a influência do clima nas paisagens 

e os diferentes tipos de climas existentes; visualizar a influência das correntes marítimas no 

clima; nomear e entender o que representa as características observáveis dos diferentes tipos 

de nuvens. Para atingir as metas estabelecidas no planejamento inicial, estabelecemos alguns 

passos a serem dados. A partir da conversa inicial com a pedagoga, fizemos uma conversa 

com os alunos, apresentando a proposta e obtendo resposta positiva fomos para o segundo 

passo.  

O segundo passo foi o que chamamos de produção&ação, cabe ressaltar que 

contamos com a estrutura favorável da escola, e assim conseguimos realizar este segundo 

passo no Laboratório de Ciências, Física e Química. Este segundo passo foi o mais decisivo e 

o mais longo, foram cerca de cinco aulas com cada turma, dedicadas para ele, onde iniciamos 

com a construção inicial de um planisfério que iria conter os tipos de climas e as correntes 
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marítimas, além de um material com 

os Tipos de nuvens. Partimos do entendimento já tecido anteriormente  

 

pela professora Maria Elena Simielli (2010), que considera que o mapa como meio de 

comunicação, e que tratar a cartografia como meio de transmissão de informação apenas, é 

inútil.  

Para operacionalizar este segundo passo, dividimos as tarefas entre as três turmas 

participantes, sendo que uma ficou responsável para produzir o material com os Tipos de 

nuvens, a segunda com os tipos de climas (fichas com diferentes paisagens de acordo com o 

clima) e a terceira ficou com a missão de colocar as correntes marítimas no planisfério.  

O planisfério que mencionamos, funcionou como mapa síntese, e ambas as turmas 

contribuíram para a pintura do mapa, e de ajustes como margem, legenda e outros detalhes. A 

preocupação com a não geração de lixos passou por todo o projeto, os materiais que 

utilizamos foram adquiridos em sua maioria junto à escola e foram papéis cenários pardos, 

tesouras, cola, fita adesiva, pincel atômico de diversas cores, algodão, cartolinas coloridas, lã 

azul e vermelha e utilizamos revistas, livros antigos e jornais para selecionar imagens para 

recorte.  

Desenvolvemos o projeto na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Zumbi 

dos Palmares. A escola se localiza no setor Oceania do bairro Cidade Continental, na cidade 

de Serra, periferia da Região Metropolitana da Grande Vitória. A clientela atendida pela 

escola vem, sobretudo do bairro Balneário de Carapebus, localizado próximo a escola. 

Importante frisar que os alunos deste bairro precisam se deslocar até à escola por ônibus 

fornecidos pelo município e que são insuficientes para o transporte, fazendo com que seja 

necessária a realização de duas viagens e onerando a hora aula dos estudantes do ensino 

fundamental I e II do turno matutino. Nos demais turnos isso não ocorre, devido a maior parte 

de a clientela ser do Ensino Médio e não serem atendidas pelo transporte oferecido pelo 

município. É comum o relato dos estudantes de dificuldades que enfrentam diariamente para 

estudar, e viverem, sobretudo por aspectos relativos à violência.  

Quanto a estrutura física, a escola oferece um ambiente digno de admiração. Teve uma 

reforma e foi entregue à comunidade escolar em 2016, que desde então a conserva em perfeito 

estado. O espaço é amplo, possui 16 salas de aulas, quadra de esportes, um amplo pátio, além 

de salas de informática, arte e laboratórios de ciências física e química. Possui um amplo 

auditório, biblioteca, sala de recursos, e ainda os ambientes administrativos e pedagógicos. 

Considerando os aspectos físicos não tivemos nenhuma dificuldade para a realização das 

atividades relatadas. Realizamos o projeto com as turmas do 6° ano do Ensino Fundamental II 

durante o ano letivo de 2018. As turmas durante o primeiro trimestre apresentaram 

dificuldades na realização de atividades, e alguns inclusive não alcançaram a média de pontos 

para a aprovação. Este diagnóstico contribuiu e motivou-nos a realização das atividades que 

compõem o projeto. Consideramos outros aspectos das turmas, como a necessidade do 

trabalho coletivo, e a valorização do ambiente escolar, e dos materiais disponíveis. A partir 

dessas análises foi possível perceber potencialidades entre os alunos como aspectos de 

liderança, responsabilidade, pensamento coletivo, potências criativas e organização, que 

certamente serão utilizadas em atividades posteriores, mesmo que em outras disciplinas. No 

que se refere ao diagnóstico prévio de conteúdo, este foi realizado de maneira indireta durante 

o primeiro trimestre, e diretamente na primeira aula do projeto quando tratamos sobre a 

diferença entre tempo e clima, que foi importante para mensurar os conhecimentos que os 

alunos já possuíam acerca da temática.  
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Produção&ação 

 

O momento da prática do projeto foi pensado no planejamento como o passo da 

produção&ação, e o momentos dos estudos. Para a realização das atividades utilizamos o 

espaço do laboratório de Ciências, Física e Química da Escola, a sala de multiuso (auditório) 

e o pátio da escola. O projeto aconteceu em um mês dado à dinâmica escolar, durante as aulas 

de geografia. Para a harmonização da atividade, foi fundamental utilizar o princípio da 

cooperação entre os alunos.  

Importante destacarmos, que durante a realização do projeto, foram mínimas as 

intervenções disciplinares quanto ao comportamento dos alunos. A liderança desenvolvida 

por alguns alunos foi crucial para que houvesse a participação, a responsabilidade dos alunos 

e a interação na relação professor x aluno. Durante a produção do material, os alunos 

compartilharam materiais para a produção, e interagiam de forma respeitosa entre si (Figura 

1).   

 

 
Figura 1 Momento da produção- evidenciando o contato. Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 
Não obstante, muitas dificuldades foram vivenciadas como, por exemplo, a limitação 

do horário das aulas, o que culminou na extensão do projeto contribuindo para a fadiga 

perceptível dos alunos na reta final da produção, mas que foi contornada com palavras de 

ânimo e oportunidades de protagonismo dos alunos durante as aulas. Os materiais produzidos 
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foram utilizados para estudos pelos próprios 

alunos. O planisfério contendo informações como os tipos de climas e as correntes marítimas, 

e um cartaz com os tipos de nuvens feitos de algodão (Figuras 2 e 3).   

 

 
Figura 2 Produto finalizado e pronto para exposição. Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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O momento da confecção foi bastante hesitante e conflituoso, como por exemplo, 

deste último aspecto, no momento da escolha para colorir o mapa, sendo necessária a 

intervenção e relembrar a importância da colaboração e o trabalho coletivo. É importante 

ressaltar que a elaboração de um mapa síntese como um dos produtos deste projeto foi 

baseado nas angústias que nos impulsionou ao planejamento, e também das leituras que 

fizemos. Na vida contemporânea, é cada dia mais notória e importante a utilização de mapas; 

portanto, cada vez mais, o trabalho do cartógrafo deve ser baseado nas necessidades e 

interesses dos usuários dos mapas. Por isso mesmo o cartógrafo deve conhecer 

subjetivamente o indivíduo que vai utilizar os mapas (SIMIELLI, 2010.p.77). 

 Após a produção utilizamos o Multiuso (auditório) para proporcionar uma aula de 

socialização dos conteúdos pertinentes ao projeto, junto ao material produzido pelos alunos. 

Foi um momento em que os alunos participaram e interviram bastante (Figura 4). Além do 

material produzido pelos alunos, utilizamos uma apresentação em slides e também um recorte 

do filme “Procurando Nemo” para exemplificar as correntes marítimas. Para trabalhar sobre 

os -tipos de nuvens-, levamos os alunos para o pátio da escola, junto com o material que fora 

produzido, e eles puderam observar o céu e classificar as nuvens (Figura 5).  

  

 
Figura 4 Momento da socialização dos conteúdos no auditório da escola. Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

32



 

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)! 
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019. 

A prática do(a) Professor(a) à margem 
 Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 

 

 
Figura 5 Registro dos alunos classificando as nuvens no pátio da escola a partir do material produzido pelos os mesmos. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

  

 

Não podemos deixar de mencionar, que o dia em que fizemos esta atividade, fomos 

surpreendidos por um céu azul e quase sem nuvens, típico das manhãs de inverno em nossa 

região, mas fato esse que não nos impediu de realizar a atividade. Cada detalhe foi uma 

descoberta, os momentos que passamos, e que propositalmente chamamos de “passos” 

realmente foram passos dados em um caminho do conhecimento que os alunos trilharam.  

 

Reflexão  

 

Durante todo o processo do projeto “Entrando no clima” trabalhamos com os alunos, 

deixando bem pontuado, que a avaliação se daria de maneira processual. O acordo nos serviu 

também durante o decorrer da ação. Em todo o momento lembrávamos de perceber a 

interação dos alunos nas atividades e na compreensão da importância da produção do próprio 

material de estudo, e na assimilação e compreensão do conteúdo no momento das atividades. 

Por toda a atividade retomamos as dificuldades que foram identificadas no diagnóstico prévio, 

aqui já mencionado, como continentes e oceanos, e o conceito de paisagem.  
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Questionando-nos se os objetivos que traçamos foram alcançados, não hesitamos em 

responder que sim, e que continuarão a reverberar positivamente em nossas aulas, e nas 

demais atividades realizadas pelos alunos. Portanto, avaliamos a nossa aposta neste projeto, 

como sendo uma experiência satisfatória e, evidentemente, passiveis de mudanças. O projeto 

“Entrando no clima” pode ser replicado por outros professores, considerando os aspectos que 

destacamos como objetivos, os passos dados e o alcance dos objetivos, sobretudo no que 

concerne aos ganhos de convivência coletiva, e construção cidadã dos alunos. Para que isso 

ocorra, é ainda de necessário que os professores considerem na reaplicação do projeto, as 

dificuldades que vivemos os desafios que conseguimos contornar e os passos que poderíamos 

ter dado e não demos, como por exemplo, a interdisciplinaridade, e que em uma reaplicação, 

será de grande valia. Mas, sem olvidar, os professores que utilizarem este projeto, poderão 

esperar resultados extremamente positivos e que contribuirão para a formação dos alunos e 

deles também. 
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1. Métodos e projetos de intervenção didática

RESUMO:
A utilização de maquete para a representação de relevos é uma forma mais detalhada é fácil de ser trabalhada em
sala de aula, já que no processo de confecção das maquetes a participação dos alunos é essencial e nesse
processo eles acompanham na prática como é feito uma maquete junto com algumas questões cartográficas
podendo acompanhar de dentro de sala de aula como é a representação no formato do relevo é suas feições, junto
como também saber como é feito um mapa hipsométrico é os conceitos de cartografia, e como pode ser
utilizados em outras áreas da geografia como no estudo do clima, vegetação e hidrografia. Esse projeto de
oficina é uma demanda da disciplina de Cartografia Escolar, que uns dos trabalhos era ofertar uma oficina que
trabalhasse os conceitos cartográficos e geográficos para turmas do ensino fundamental II. Que foi em conjunto
um projeto do uso da cartografia com a matemática. Foi ofertada para turmas dos anos finais do ensino
fundamental II que foram turmas do 8º e 9º anos, da E.E.E.F Germano André Lube localizada no Bairro, Bairro
das Laranjeiras, Serra, Espírito Santo.
Palavras Chave: Cartografia Escolar; Maquete; Hipsometria; Relevo.

INTRODUÇÃO:

Como parte de uma oficina sendo realizada na disciplina de Cartografia Escolar no
semestre de 2018/2 ofertada pela professora Patricia Silva Leal Coelho, ofertamos uma
oficina que era de fazer maquetes hipsométricas do Brasil. A oficina foi ofertada para as
turmas de 8° e 9° anos da E.E.E.F Germano André Lube, localizada no Bairro das Laranjeiras,
Serra, Espírito Santo. As oficinas faziam parte de um projeto dos professores de Geografia e
Matemática “Cartografia e matemática: a geometria das representações da Terra” o projeto
participou do Prêmio Shell de Educação Científica sendo um dos ganhadores ficando em 3°
lugar na categoria de Ensino Fundamental II.

A oficina teve o apoio dos bolsistas PIC JR FAPES/UFES tutoreados pela professora
Patrícia Leal, que nos ajudaram em todo os processos da oficina e na ajuda e orientações aos
alunos participantes.

Com o uso da geografia aliado com a matemática podemos estudar como foi
proposto na oficina a relação que o relevo tem como um todo na geografia, que ele está
relacionado tanto na área climatológica na relação das temperaturas de acordo que as altitudes
vão aumentando e como ele pode mudar nas dinâmicas das chuvas em determinadas áreas do
continente sul-americano. Esses assuntos estão atrelados com as vegetações que determinadas
altitudes tem uma forma de comportamento diferente nas baixas é nas altas altitudes.
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PLANEJAMENTO DA OFICINA:

Foi proposto o trabalho de conteúdos que abordaria as disciplinas de Geografia e
Matemática, ficou em acordo com o grupo que o grupo trabalharia com a oficina de
construção de mapas hipsométricos que engloba o ensino da geografia física. A construção do
mapa seria feita com folhas de eva, para que o trabalho tivesse mais simplificado e a
construção rápida para se adequar no tempo proposto da oficina. O tema do mapa a ser
trabalhado seria do mapa físico da América do Sul, na apresentação pontuamos a importância
do seu relevo e como ele interfere nas vidas das pessoas que se habita nele nessa relação
temos o clima e a vegetação em determinada área de altitude vão se alterando. Foi utilizado
um mapa base do relevo da América do Sul com os intervalos das cotas que varia do 0 nível
do mar até altitudes de acima de 1200 metros.

É importante salientar que a representação do mapa hipsométrico implica
diretamente de como será representado é o tamanho do mapa base como SIMIELLI,
GIRARDI, MORONE (2007) citam que é capaz fazer só o morfométricos do relevo, já que o
estudo morfológico do relevo fica impossibilitado por causa da escala a ser trabalhada.

Convém, neste caso, que se utilize as cores hipsométricas para treinar os alunos na
leitura de mapas que habitualmente aparecerão em seu material escolar para a
representação do relevo, ou seja, a área entre as curvas mais baixas em verde, depois
em amarelo, laranja e marrom. Pode-se fazer, depois, o exercício contrário, ou seja,
a partir do “mapa” de curvas de nível gerados por qualquer um dos procedimentos,
reconstruir o tridimensional, conforme será detalhado adiante.
(Simielli, Girardi, Morone, 2007, Pág .133.)

É importante dá essa abordagem abrangendo um pouco os conceitos da geografia
física como as questões da escola de cores na representação do relevo e como é importante,
assim os alunos poderão relacionar as curvas de níveis com altitude e também associar com
outros processos e áreas da geografia.

Para conseguir as bases cartográficas que foi utilizada em todo processo da oficina
foi usado o artigo de FONSECA em um blog sobre Cartografia Escolar, lá tem todos os
passos a passo de como ser utilizado o modelo proposto por ele. O modelo trabalhado nesta
oficina foi baseado no do FONSECA com algumas modificações para se adaptar no tempo e
no processo que foi feito a oficina.

O mais interessante é que essa maneira de maquetes pode ter variações e adaptações
para diversas abordagens em sala de aula como pode ser feito em cada camada de cota de
nível um tipo de textura que vai facilitar o entendimento e associação de um aluno com
deficiência visual ou aluno com baixa visão. Com isso a aula fica mais integrada e pode ser
acompanhada por todos alunos.

ANDAMENTO DA OFICINA:

Para a realização da oficina os materiais que seriam utilizados, foram escolhidos
materiais que seja fácil de ser encontrado e que se pode ter com facilidade dentro das escolas,
de modo que podemos simplificar o trabalho e deixar com um bom acabamento.

Lista dos materiais utilizado para a execução da oficina:
 Folhas de eva nas cores (verde, amarelo, laranja e marrom);
 Lápis e/ou caneta esferográfica;
 Cola branca;
 Tesoura;
 Folhas de papel A4;
 Xerox do mapa base e das cotas das curvas de níveis.
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A oficina foi realizada no
turno vespertino as turmas que participaram das oficinas foram os 8º e 9° anos do ensino
fundamental, foram aplicadas as oficinas duas vezes uma para

cada turma de 8º e 9° anos, cada turma tiveram cerca de 2:30hrs para a aplicação é oficina.
Foram divididas em 3 momentos, sendo o primeiro que era da explicação é abordagem da
teoria, sendo explicado o que era um mapa hipsométrico para que ele era usado é trabalhado
no ensino de geografia e a relação que ele pode ter com diversas outras áreas da geografia,
também sendo explicado como que era feita da divisão das cotas de níveis. O segundo
momento foi para ser explicado como seria a confecção das maquetes é sendo passado o
passo a passo de como seria feito. Por fim o terceiro e último momento da oficina foi a parte
prática de confecção das maquetes.

A primeira turma que foi feita a aplicação da oficina foi uma turma de 9º ano que
estava muito cheia é tivemos que separar em grupos grandes que foram divididas em 5 grupos
com aproximadamente de 5 a 7 participantes, e por serem a mais velha que estava
participando das oficinas compreenderam melhor como era a relação do mapas e maquetes no
estudo da geografia tendo mais participações é questionamentos no primeiro e segundo
momento da oficina, conforme que o andamento da oficina iria indo mostraram mais
dispersos muitas vezes brincando é atrapalhando os outros grupos que estavam mais
concentrados. O andamento do terceiro momento foi com o tempo apertado mais com todos
os grupos conseguindo completar todos os passos da oficina.

A segunda turma da oficina foi um 8º ano que estava em menor quantidade de
alunos, então foram divididos em mais grupos com menos participantes, foram divididos em 7
grupos com aproximadamente 3 ou 4 integrantes, no primeiro momento tivemos que ter mais
cuidado e trazer mais detalhamento do que estava sendo abordado mais a compreensão do
grupo foi muito boa já que conseguiram interagir bem com o conteúdo é tendo alguns
questionamentos, no segundo momento teve uma animação maior pois muitos já quiseram ir
para a parte prática, com o começo do terceiro momento quase foi uma festa todos estavam
ansiosos para começarem a confeccionarem as maquetes o tempo de da oficina foi melhor
usado, a turma era mais colaborativa com em todos os aspectos, conseguiram concluir a
oficina com as 2:30hrs é todos os grupos entregaram as maquetes. Abaixo nas imagens
podemos ver alguns dos processos é trabalho da equipe da oficina e os participantes.

Imagem 1: Apresentação do conteúdo para a
prática da oficina para as turmas de 8º e 9° anos.

Imagem 2: Andamento da confecção das
maquetes com as turmas de 8º e 9° anos.
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Imagem 3: Andamento da confecção das
maquetes com as turmas de 8º e 9° anos.

Imagem 4: Andamento da confecção das
maquetes com as turmas de 8º e 9° anos.

Imagem 5: Andamento da confecção
das maquetes com as turmas de 8º e 9°
anos.

Imagem 6: Resultado da confecção das maquetes com as
turmas de 8º e 9° anos.
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COMPLEMENTOS DOS AUTORES:

É muito gratificante participar da disciplina de cartografia escolar que nos ajudam a
enxergar maneiras diferentes de abordar conceitos cartográficos e geográficos de maneiras
mais simplificada e que prende a atenção dos estudantes, que podem a aprender de maneira
mais divertida e lúdica sem deixar a carecer no conteúdo que está sendo abordado.

Ao ministrar uma oficina como estamos cursando a graduação de licenciatura em
Geografia podemos vivenciar um pouco como que é estar numa sala de aula é como que é a
interação entre professor é alunos, já que por muitas vezes os alunos da graduação é futuros
professores só tem esses contato nas disciplinas de estágio supervisionado e depois já no
mercado de trabalho assim recém formado é sem muitas experiências de sala de aula.

Ao preparar a oficina o pensamento principal foi de poder chamar a atenção dos
alunos do conteúdo que está sendo abortado como era o relevo da américa do sul é os
conceitos do mapa hipsométricos como que é feito e como pode ser trabalhado e outros
conteúdos da geografia juntando com um lado mais lúdico e prático que possam trazer
diversão com os alunos. A aplicação da oficina não teve de nenhum contratempo de como na
parte da apresentação ou com os materiais, os alunos foram muitos solícitos é estavam com
gás para aprender sempre muitos participativos é respeitoso. Foi muito bom participar desse
projeto de oficinas é gratificante por poder apresentar aos alunos o mundo que a geografia.
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1 – Métodos e Projetos de Intervenção Didática

Resumo: Este relato de experiência refere-se a uma sequência de estratégias didáticas desenvolvidas nas aulas
de geografia junto aos alunos de três turmas do Ensino Médio, no ano de 2018, com intuito de abordar conteúdos
sobre os conflitos armados no mundo. Após uma sequência de atividades envolvendo aulas teóricas expositivas,
roda de conversa, leitura, pesquisa e resumos, os alunos se dedicaram à produção de expressão poética a fim de
competirem numa Batalha de Poesia Falada, ou seja, uma sutil adaptação das Batalhas de SLAM que ocorrem no
Brasil desde 2008, geralmente em locais públicos e que se constituem em uma espécie de ágora, um espaço para
simultaneamente celebrar e bradar as demandas mais pungentes das diversas comunidades, grupos sociais e
minorias. Na atividade desenvolvida com alunos, o tema proposto foi o estudo de diferentes conflitos armados
no mundo, objetivando uma visão crítica do conflito e suas consequências nas diferentes instâncias. Os alunos
participaram de duas rodadas de batalhas, a primeira rodada entre os grupos da própria turma e, posteriormente,
os dois vencedores de cada turma, competiram entre si diante de uma plateia ampliada com participação de
servidores e alunos de outras turmas.

Palavras-Chave: ensino de Geografia; interdisciplinaridade; estratégias didáticas; produção
textual; batalhas de Slam.

Introdução

Desde a década de 1970, novas perspectivas nos estudos geográficos, vêm
considerando abordagens inovadoras e revelando a dimensão cultural dos arranjos espaciais.
São pesquisas geográficas sobre a organização espacial a partir de interfaces com a semiótica,
sociologia, literatura, música, religião, artes visuais, etc. (MYANAKI, 2008, p.33)
Paralelamente, os novos paradigmas da educação têm invocado cada vez mais as iniciativas
interdisciplinares, eliminando ou minimizando as barreiras entre as áreas do conhecimento.

Os documentos oficiais da área de educação e ensino preconizam a transversalidade
e a interdisciplinaridade no cotidiano escolar e recomendam a diversificação nas estratégias
didáticas como forma de tornar o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais
significativo e atraente para o aluno do século XXI, habituado e completamente íntimo das
novas tecnologias informacionais.

Na proposta de reforma curricular do Ensino Médio, a interdisciplinaridade deve ser
compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que, por
meio da prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os
conhecimentos através de relações de complementaridade, convergência ou
divergência.  (BRASIL, PCNEM I, 2000, p. 21)

Sendo assim, todo esforço para romper com a mesmice do processo ensino-
aprendizagem se constitui ao mesmo tempo em uma inovação e um desafio a ser defrontado.
Considerando-se as especificidades de cada parcela dos conteúdos de geografia a serem
abordados, fica evidente que a temática dos conflitos armados no mundo contém um caráter
polêmico e envolve uma postura de posicionamento de ideias e visão geopolítica dos fatos, se
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aproximando, de certa forma, do domínio das linguagens e suas múltiplas formas de
expressão.

Com, pela e na linguagem as sociedades se constroem e se destroem. É com a língua
que as significações da vida assumem formas de poesia ou da fala cotidiana nossa de
cada dia. (BRASIL, PCNEM II, 2000, p. 19)

As “Batalhas de Slam” também conhecidas como “batalhas das letras” ou ainda
“batalhas de poesia” (poetry slam) no seu formato original, evocam o posicionamento crítico
de ideias que uma aula de geografia sobre conflitos armados precisa alcançar e ao mesmo
tempo abre espaço para a expressão, para as linguagens, para a poesia: “uma competição de
poesia falada, um espaço para livre expressão poética, uma ágora onde questões da atualidade
são debatidas ou até mesmo mais uma forma de entretenimento.” (D’ALVA, 2014, p.109)

As Batalhas de Slam têm origem em Chicago, nos Estados Unidos, na década de
1980. São competições de poesia que podem ocorrer ao ar livre, nas ruas, em lugares
públicos, fora dos tradicionais e elitizados espaços reservados à poesia aclamada e
selecionada pelos crivos editoriais.

Slam é o termo da língua inglesa que significa “batida”, também utilizado em
tradicionais torneios esportivos, e que neste caso foi emprestado para dar significado aos
campeonatos populares de poesia falada, nos quais o público que assiste pode também se
tornar um jurado, desde que comprove não ter parentesco ou relações de amizade com os
competidores.

No Brasil, desde 2008, estas manifestações ganharam adeptos principalmente nas
áreas periféricas da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro e uma identificação muito próxima
com a poesia marginal. Entretanto seus participantes e competidores não ficam restritos aos
seus locus de origem, podendo apresentar seus poemas onde quer que haja um Slam. A única
restrição é que os poemas tem que ser sempre autorais e inéditos. Um Slammer não concorre
mais de uma vez com o mesmo poema, em Batalhas de diferentes lugares. Numa única
competição, o slammer vencedor passa por três etapas nas quais em cada uma ele apresenta
um poema diferente. Sobre as regras das Batalhas de Slam,

[...] embora encontrem-se variações na forma em que os Slams são realizados, na
maior parte das comunidades existem três regras fundamentais que são mantidas: os
poemas devem ser de autoria própria do poeta que vai apresentá-lo, deve ter no
máximo três minutos e não devem ser utilizados figurinos, adereços, nem
acompanhamento musical. (D’ALVA, 2014, p. 113)

As apresentações são cronometrados pelo counter, o responsável pela contagem dos
pontos que são atribuídos por um júri, geralmente composto por 5 pessoas escolhidas
aleatoriamente dentre o público assistente. Se o poema ultrapassar os 3 minutos, o slammer
tem 10 segundo de tolerância e depois disso uma manifestação silenciosa de mãos levantadas
avisa o participante que ele deve encerrar a performance.

Sobre a apresentação do poema, o slammer conta apenas com seus próprios recursos
corporais, ou seja, faz parte da tradição destas batalhas, evitar utilizar recurso material de
amplificação de voz, cênico ou trilha sonora. A récita do poema pode perder ponto se o
competidor esquecer um verso e precisar lê-lo no papel ou consultar o celular, por exemplo.
Nem mesmo figurino especial ou maquiagem podem desviar a atenção dos versos que são
declamados. A performance é centrada nas palavras, na entonação de voz e nos gestos
corporais do slammer que deverá provocar paixão, ódio, despertar dor, desejo, repulsa,
admiração, emocionar o público com humor, horror, caos, doçura, perturbação (D’ALVA,
2014, p.8). Sentimentos estes que podem ser associados aos conflitos armados, quando
conhecemos seus enredos.

Em geral, crítica social, política e econômica são temáticas constantes nestas
competições onde se costuma pregar que quem ganha é a poesia. No que tange à temática,
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principalmente, o Slam apresenta semelhanças com o Hip hop e o Rap. A provocação, os
temas polêmicos e a proposta de debate sobre o racismo, a homofobia e a violência urbana
costumam estar presentes.

A descrição de Stella (2015) ao descrever o Slam da Guilhermina-Esperança na Zona
de Leste de São Paulo, identificando o cenário, os atores e as regras, permite ressaltar que, do
ponto de vista da geografia, a espacialização das Batalhas refletem as características
socioeconômicas do público que dá voz aos poemas, ou seja, é a maior parcela da população
que se utiliza de transporte coletivo e que entende o Slam como mais um espaço de luta e
resistência às desigualdades, à intolerância, ao preconceito e também de manifestação e
celebração cultural. Mais uma demonstração do caráter não elitista da manifestação.

Foi com base nestas características que, a expressão foi adaptada e a estratégia
didática de Geografia “Batalhas DESARMADAS de Slam” foi elaborada e proposta aos
alunos do segundo ano dos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio do Colégio Técnico
Industrial de Santa Maria, da UFSM, no ano de 2018.

Objetivos e Justificativa

O objetivo desta proposta foi estudar os conflitos armados no mundo de uma maneira
alternativa à aula expositiva tradicional, propondo aos alunos do segundo ano do Ensino
Médio o desafio de pesquisar, conhecer mais profundamente e elaborar reflexões em forma de
poesia, sobre conflitos armados no mundo, suas consequências sociais e geopolíticas,
estabelecer noções sobre a importância do território na identidade dos povos e ainda
experimentar a expressão poética de forma dinâmica, desenvolvendo a gestualidade corporal e
a capacidade de comunicar ideias e emoções por meio da palavra falada.

A fala como mediadora entre as relações humanas gera sistemas de linguagens,
sentidos humanos que se expressam, se concretizam em múltiplos espaços
simultâneos de forma relacional. (BRASIL, PCNEM II, 2000, p. 5)

No âmbito das discussões da Geografia Cultural, Haesbaert (1999) discorre sobre as
identidades territoriais, distinguindo identidade social, identidade territorial e identidade
socioterritorial, salientando a importância de estabelecer um equilíbrio entre os valores e
identificações universais e os valores e identificações particulares.

Conhecer, compreender e aceitar as diferenças e as diferentes culturas é, talvez, um
dos poucos caminhos que pode levar ao convívio pacífico entre os povos. Ao mesmo tempo
que buscamos incessantemente a compreensão sobre a organização e a produção do nosso
espaço geográfico, o estudo do sucesso e do mau êxito no território alheio nos oferece a
oportunidade de nos identificarmos, nos sensibilizarmos e quem sabe elaborarmos e
adotarmos formas mais eficazes de convívio sem reproduzirmos os desacertos de outros.

Entretanto, todo esforço de estudo pode ser melhor empreendido quando é realizado
em parceria, com a contribuição de diversos pontos de vista. Ou pelo menos, quando se
permite abrir espaço para metodologias multidisciplinares, interdisciplinares ou
transdisciplinares.

A Geografia em si já é um saber interdisciplinar e abandonou há algumas décadas a
pretensiosa posição de se constituir numa ciência de síntese, ou seja, capaz de
explicar o mundo sozinha. Decorre daí a necessidade de transcender seus limites
conceituais e buscar interatividade com as outras ciências sem perder sua identidade
e especificidade. (BRASIL, PCNEM IV, 2000, p. 31)

A Geografia Cultural têm produzido muitas reflexões acerca da interface entre
geografia e literatura. Sempre que o espaço é, de certa forma, um protagonista na obra
literária, mais que um simples cenário, interessa aos geógrafos sua análise (CORRÊA &
ROSENDHL, 2007). Nesse sentido, o IBGE editou recentemente o Atlas das Representações
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Literárias de Regiões Brasileiras. No volume 2, Sertões Brasileiros I, estão mapeadas e
descritas regiões de sertões que têm destaque em obras de José de Alencar, Graça Aranha,
Dinah Silveira de Queiroz, João Guimarães Rosa, Bernardo Élis e Ariano Suassuna, dentre
outros. (IBGE, 2006)

Contudo, o que se propôs nesta sequência didática aqui relatada, não foi a leitura e
interpretação de obras literárias já consagradas e sim, a construção de um texto poético no
qual o conflito pelo território e as geopolíticas ali intrínsecas fossem o protagonista da obra.

Uma produção textual exige um conhecimento aprofundado sobre o sujeito do qual
se escreve. A escolha dos recursos expressivos mais adequados, delimitar a síntese da
narrativa, eleger os aspectos mais significativos, personagens principais, tempo, espaço,
estabelecer um estilo e ainda acomodar todas estas escolhas dentro da regra dos três minutos
das Batalhas de Slam foi o desafio lançado aos alunos do segundo ano do Ensino Médio, por
entendermos que a ação da produção textual além de efetiva como forma de aprendizado
sobre determinado tema, ainda proporciona organização das ideias, a criação de um sentido
para o pensamento, aprendizado sobre como debater, defender, confrontar seus interlocutores,
ou seja, dialogar com o “outro”.

Desenvolvimento: metodologia, contexto e procedimentos

A proposta didática para o estudo dos conflitos armados no mundo se constituiu de
cinco etapas. Inicialmente foram estudados alguns conceitos gerais como guerra civil,
terrorismo, terrorismo de Estado, guerrilhas e algumas das causas que motivam as disputas
territoriais no mundo, baseados em exemplos de conflitos ocorridos mais recentemente, numa
dinâmica de roda de conversa orientada pela professora. Os alunos acompanharam essas
reflexões analisando e apreciando mapas com as localizações destes conflitos no livro-texto.

Na segunda etapa, cada uma das três turmas de segundo ano dos cursos técnicos de
Mecânica, Informática para Internet e Eletrotécnica integrados ao Ensino Médio e composta
por uma média de 30 alunos por turma, foi organizada em 10 grupos. Cada grupo ficou
responsável pela leitura – no livro texto e também outras fontes livres de pesquisa – e resumo
sobre um conflito armado: Primavera Árabe, Curdos e o Curdistão, Conflitos no Afeganistão,
Conflitos na Região do Cáucaso e Bálcãs, processo de independência de Angola e
Moçambique, Sudão e Sudão do Sul, Colômbia e as FARCs, Apartheid na África do Sul,
Questão Palestina e Conflitos na Síria.

O resultado da leitura e os resumos foram entregues à professora como parte do
processo avaliativo. Logo após a avaliação destes resumos, os mesmos foram devolvidos aos
alunos para serem utilizados como subsídio à próxima etapa.

A terceira etapa foi composta pela orientação, em sala de aula, para que os grupos
elaborassem seus próprios textos/poesias críticas (texto de autoria dos grupos) sobre o conflito
estudado e a produção textual em si, que foi realizada fora do horário de aula. Os grupos
foram orientados sobre o que são as “Batalhas de Slam”, o tempo de três minutos para a
apresentação e foram desafiados a pensar num desfecho positivo e crítico para a análise dos
conflitos, sem dispensar as informações reais pesquisadas, inserindo obrigatoriamente uma
análise atualizada sobre o conflito, caso esta ainda não tivesse sido realizada na etapa anterior.

A quarta etapa foi a competição de poesia falada entre os grupos de alunos de cada
turma, na própria sala de aula. Para cada um dos três eventos, foram chamadas duas pessoas
para constituir o júri, quase sempre professores e uma pedagoga. Para esta etapa, algumas das
regras das Batalhas de Slam foram flexibilizadas. Por exemplo, poemas muito curtos não
foram punidos, foram considerados o conteúdo e a capacidade de “traduzir” o que foi
estudado em versos. Os alunos ficaram livres para escolher como iriam realizar as
apresentações: se em grupo, com todos participando da récita, ou se deixariam a fala para
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apenas um aluno do grupo (de forma a poupar os mais tímidos, nesta etapa). Não foram
atribuídas notas às apresentações, o júri apenas deliberou consensualmente pela escolha das
duas melhores performances.

Conforme prometido, os dois vencedores de cada uma das três turmas receberam
premiações simples e foram convidados a participar da competição entre turmas em data
posterior, agregando mais tempo para se prepararem, consolidar a memorização dos textos e
melhorarem suas apresentações.

A quinta etapa, portanto, foi realizada alguns dias depois, dentro de um evento maior
que ocorre mensalmente no Colégio envolvendo música ao vivo e temas variados que
propõem reflexões sobre cidadania, chamado “Musicday”. O evento ocorre no intervalo de
almoço e na ocasião, todos os alunos e servidores do Colégio são convidados a participarem.
Os seis grupos vencedores da etapa anterior, ocorrida com a presença dos colegas de turma
apenas, sabiam que iriam se expor, nesta etapa, a uma plateia ampliada.

O auditório estava lotado (capacidade para pouco mais de 100 pessoas), o público
presente foi instruído a respeito do que são as Batalhas de Slam e naquele mesmo instante o
júri foi constituído por três pessoas, sendo dois alunos (de outras turmas) e um professor, já
familiarizado com as Batalhas, por ter sido júri também na etapa anterior. Houve nova
premiação mas, por uma divergência de compreensão na forma de deliberar sobre os
vencedores, o júri optou por apenas ranquear as apresentações. Desta forma, todos os grupos
ganharam um livro de bolso, mesmo ficando nas últimas colocações. O que acabou por se
constituir num desfecho bastante justo, uma vez que todos realizaram boas performances e se
expuseram nervosos na frente de quase todo o colégio.

Resultados e Considerações Finais

Já existe um movimento Slam organizado na forma de campeonatos interescolar em
São Paulo desde 2015, introduzido por Emerson Alcalde, o responsável pela criação do Slam
da Guilhermina, o segundo mais famoso de São Paulo, depois do ZAP! Slam, que foi o
primeiro introduzido por Roberta Estrela D’Alva. Segundo Neves (2017), o movimento que
começou com a participação de quatro escolas, dois anos depois já contava com mais de 40
escolas participantes.

Isso demonstra como as batalhas de poesia tem despertado o interesse dos jovens,
provavelmente pela forma democrática como dá voz aos que sentem necessidade de se
expressar, ocupando espaços públicos e praças nos arredores das estações do metrô, por
exemplo. O formato livre da produção textual elimina a elitização da expressão poética. Foi
essa liberdade de produção que permitiu um resultado de tanta dedicação por parte dos 30
grupos de alunos envolvidos nesta atividade no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria.

Os dois grupos premiados entre os primeiros colocados, tiveram suas poesias
defendidas por apenas um aluno, mas foi unânime a percepção de que a performance e a
expressão destes alunos contribuiu para a autoestima deles, à parte o nervosismo que,
claramente, alguns alunos tinham estampados em seus gestos e fala, nada disso comprometeu
o brilho de suas falas.

Uma das alunas na parte final de seu poema foi tomada por um súbito esquecimento.
Mas imediatamente e talvez instintivamente encontrou uma saída brilhante: ela apenas
estancou a fala, paralisou os gestos e criou um suspense. Nestes segundos, enquanto ela fazia
o esforço de recuperar a memória, fomos todos capazes de ouvir as batidas dos próprios
corações, tamanho o silêncio que a plateia manteve. Em seguida, ela retomou o poema, como
se aquela pausa tivesse sido proposital e fez o desfecho calmamente. Obviamente foi muito
aplaudida.
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Os aplausos entusiasmados de todos e também o reconhecimento do êxito,
posteriormente, vindo de alunos e outros professores é também uma comprovação de que
todos foram e se sentiram ouvidos e isso realmente importa no processo ensino-
aprendizagem. Não é só o professor que precisa silêncio para ser ouvido. Mais de um aluno
questionou se no ano seguinte também iriam ter uma oportunidade igual.

Quanto aos poemas, a maioria deles privilegia as imagens impactantes resultantes
dos conflitos armados e que condenam inocentes a situações adversas, à destruição do que é
belo e o amargor da imobilidade diante do caos provocado pela guerra. É fácil se sensibilizar
com o que nos provoca desconforto, incômodo. O próximo passo é tentar compreender os
porquês.

Fogos de artifício como alegorias/em uma festa sem dono/das multidões se veem as
sangrias/pelos que dormem, sem sono. (Sobre a guerra no Afeganistão, por S., V. e
L.)

O fogo dos entulhos/ilumina meu caminho/É o mesmo que/aquece meu corpo/e
queima os de meus irmãos. (Sobre a Primavera Árabe, por D. e L.)

Nosso sangue já foi espalhado demais nas nossas ruas (Sobre independência de
Angola, por B. e M.)

A terra prometida se tornou assim uma terra destruída/cheia de caos e medo (Sobre a
Questão Palestina, por L.S., M.L. e R.S.)

Nenhum grupo ultrapassou os três minutos pré-estabelecidos, a maioria dos textos é
relativamente curta. Entretanto, nota-se um esforço de identificação por parte dos alunos com
os horrores sofridos pelos grupos sociais com os conflitos. Alguns poemas foram compostos
na primeira pessoa, outros admitem a abordagem emocional da temática e uma grande
maioria dos textos traz apelos ao “ouvinte/leitor”, numa clara tentativa de tornar todos um
pouco cúmplices do caos e dos agravos das guerras:

Fui julgado, ameaçado e marginalizado/Chorei, gritei e manifestei/Pra lei da
segregação não me calei/Lutei com Mandela e deixei meu legado/O povo negro
nunca mais será subestimado (Sobre Apartheid na África do Sul, por L., I., N. e H.)

E aí manos, eu vou falar na moral/Eu achei que esse texto era literal/Mas não
consigo mostrá-lo sem o emocional (Sobre o Apartheid na África do Sul, por E.O.C.
e E.Z.)

O controle só passa de mão em mão/E a gente? Que decepção/Mesmo que
conscientes/Nos colocamos indiferentes/”Não foi aqui no meu quintal”/”Não é o
meu sangue no chão”/Será que não tá na hora de parar de apontar o dedo/E estender
a mão! (Sobre conflito no Sudão e Sudão do Sul, por A., G. e M.)

Apesar de competiram entre eles, por premiações muito simples, o entusiasmo, a
dedicação e os textos foram, por si só, um grande prêmio coletivo. Alguns dos poemas,
quando lidos revelam-se muito bons, apresentam recursos estilísticos próprios da poesia,
como ritmo, rimas, sonoridade, figuras de linguagem. Conclui-se apenas que ficaram órfãos
de uma interpretação mais despojada, de uma locução emocionada, engajada e uma
representação gestual convicta. Tudo que se espera de um slammer.

Sudão do Sul/Esse é o nome,/O país mais novo do mundo/Que mergulhou em caos
de guerra e fome./Arma, bomba, granada/Muitas mortes,/E a ONU não podendo
fazer nada. (Sobre o Sudão do Sul, por O.C., I.P. e J.R.)

Meu negro, meu amor,/Depois de tanto tempo perdida em meu torpor/Meu jogo,
nosso segredo que doeu, pelo fim da segregação/Segrego meu coração entre meu e
teu/Em minha angústia, amarga a me decompor/Além da fadiga, além da febre que a
malária me deu. (Sobre o Apartheid na África do Sul, por M.V., L.C. e V.C.)
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O desenrolar da estratégia didática mostrou que a provocação e o debate proposto
pelo Slam se constituíram numa combinação bastante harmoniosa com as reflexões em torno
dos conflitos armados no mundo. Afinal, os temas polêmicos como racismo, homofobia,
injustiças sociais, pobreza e tantos outros que estão quase sempre presentes nos Slams
apresentam a mesma sintonia de inconformidade, perplexidade e repulsa com as adversidades,
injustiças, dores, etc. causadas pelos conflitos armados.

Fica relativamente óbvio estabelecer as relações entre geografia, arte e literatura,
neste caso, uma vez que a oralidade como forma de expressão, ganhou significação para os
alunos, a partir do momento em que se viram desafiados a dar um recado.
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Eixo do trabalho 1: Metodologias e projetos de intervenção didática 

 

Resumo:  

 
Os espaços não formais de aprendizagem têm promovido experiências significativas para pensar o ensino da 

Geografia e a leitura espacial da cidade. Organizar todo processo de planejamento a execução de visita a esses 

diferentes espaços é trabalhar com os conceitos e conteúdos geográficos para construir aprendizagens 

significativas a partir de atividades práticas para compreender in lócus os fenômenos espacializados. Desta 

forma, este trabalho tem como objetivo é analisar a importância da leitura espacial de três espaços não formais 

situados no município de São Gonçalo-RJ, Assentamento Fazenda Engenho Novo – Sítio Girassol, Museu de 

Imigração Ilha das Flores e Estação Experimental Climatológica da UERJ-FFP como esses espaços podem 

potencializar a produção do conhecimento geográfico. Eles foram visitados por estudantes de quatro escolas: 

CIEP 439-Luiz Gonzaga Junior, CIEP 041- Vital Brazil, Escola Estadual Moacyr Meirelles Padilha e Escola 

Estadual Frederico Ozanam. Por meio de estruturação metodológica da aula articulada com as escolhas dos 

espaços, os roteiros de atividades foram construídos para organizar a ideia de observar, descrever e compreender 

os espaços. Assim, como resultados analisa-se a visita a esses espaços despertam nos estudantes a curiosidade, a 

indagação e a importância de estudar os conteúdos em campo.   

 

Palavras-Chave: espaço não formal; ensino de geografia; cidade.  

 

Introdução 
 

As atividades práticas em espaços não-formais têm sido estabelecidas como forma de 

construção do conhecimento dos estudantes da disciplina de Geografia nas redes básicas de 

São Gonçalo. Isto porque a leitura do espaço geográfico está para além dos muros da escola, 

mas nas diferentes metodológicas desenvolvidas por docentes em outros espaços não-

escolares.  

Desta forma, eles buscam trabalhar com outras possibilidades de intervenção didática, 

as quais podem produzir maneiras de interpretar os conceitos e conteúdos ensinados na sala.  

Os espaços não formais de aprendizagem são espaços nos quais acontecem diferentes 

práticas educativas de maneiras organizadas, mas que não na escola e sim, fora dela. Esses  
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espaços mobilizam outros espaços e suas funções, formas e conteúdos, pois se estruturam de 

acordo com o objetivo as quais foram pensadas como forma de intervenção educativa ou não. 

Por isso, cada uma delas tem seu signo, símbolo e estrutura diferenciada (LEEFEBVRE, 

2001). Destarte, ler os espaços não-formais é compreender as diferentes dinâmicas 

estabelecidas e construídas na busca de conhecer e aprender sobre os conteúdos apresentados 

nesses. 

Para o ensino de Geografia produzir práticas que mobilizem os estudantes a 

compreensão dos diferentes espaços é contemplar a análise dos fenômenos organizados e 

estruturados nos conteúdos trazidos da sala de aula.   

 O objetivo deste texto é analisar a importância da leitura espacial de três espaços não 

formais situados no município de São Gonçalo-RJ, Assentamento Fazenda Engenho Novo – 

Sítio Girassol, Museu da Ilha das Flores e Estação Experimental Climatológica da UERJ-FFP 

como espaços podem potencializar ae produção do conhecimento geográfico. Eles foram 

visitados por estudantes de quatro escolas: CIEP 439-Luiz Gonzaga Junior, CIEP 041- Vital 

Brazil, Escola Estadual Moacyr Meirelles Padilha e Escola Estadual Frederico Ozanam.  

Este trabalho é parte do Projeto de Extensão “Oficinas Escolares de Geografia”, APQ 

1 projetos de pesquisa de Auxílio a Pesquisa “As práticas pedagógicas docentes em Geografia 

e os textos e Políticas Curriculares nos estados do Rio de Janeiro e de Goiás” (2016 – s.a)” e  

Leituras sobre as espacialidades das cidades e suas representações na sala de aula” (2016 – s.a 

), financiada pela FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Desta maneira, o texto está estruturado na discussão sobre a importância dos espaços 

não-formais e como relacionar com pensar o ensino da cidade, no caso, de São Gonçalo, 

depois trazer a análise sobre os diferentes espaços visitados e estudados, quais são suas 

espacialidades e como foram desenvolvidas as atividades com os estudantes  e uma reflexão 

final sobre pensar esses espaços como forma de intervenção geográfica.  

 

 

Os espaços não-formais de aprendizagem e a cidade de São Gonçalo 

 

 

Existem diferentes formas de possibilitar a construção do conhecimento, durante os 

projetos de pesquisa, buscamos junto a práticas pedagógicas dos professores elaborar um 

conjunto de propostas que possam potencializar a leitura espacial vivenciada pelos estudantes 

sobre a cidade de São Gonçalo 

Segundo Sacramento et al (2016) estudar a cidade enquanto uma forma de organização 

espacial possibilita aos estudantes compreenderem as várias maneiras de ler o espaço 

geográfico para analisar sua própria espacialidade e ter uma consciência espacial das 

dinâmicas sociais e físicas que fazem parte do processo de construção das cidades. Destarte, 

pensá-la é entender os fenômenos que a compõem para dar sentido a forma, conteúdo, 

estrutura e função que cada lugar estabelece com a cidade.  

Para tanto, compreender o espaço geográfico está muito além dos muros da escola, 

pois as representações espaciais estão na e pela cidade. Isso significar dizer que apesar de 

todos os aparatos que possamos ter nela, nada melhor do que conhecer a cidade por ela, ou 

seja, efetivamente desenvolver estratégias de estar in lócus nos lugares para desenvolver uma 

leitura sobre os conceitos e conteúdos estudados.  
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Desta maneira, Cavalcanti 

(2012) argumenta que a cidade tem várias leituras pois ela se apresenta de acordo com o 

conjunto de fenômenos que estão organizados no uso do território e  

 

no arranjo da paisagem, a partir das formas que ela se materializa na produção do espaço. 

Podemos então dizer que cada parte da cidade e seus objetos têm formas e estruturas trazendo 

sentidos, signos e relações únicas com o lugar experenciado por questões da dinâmica da 

sociedade.  

Para Lefebvre (2001) compreender a cidade é analisar suas variadas funcionalidades 

e formas, para poder identificar por meio de suas distintas paisagens suas funções e 

estruturas. Desta maneira, ela se torna única, pois seus objetos e suas relações com o espaço 

são únicos.  Assim, a importância de pensar atividades que promovam a dinâmica da 

cidade, uma vez que seus usos são constantemente modificados de acordo com a 

necessidade da sociedade em um determinado tempo-espaço.  

Sabe-se que São Gonçalo é um espaço com muitas contradições, com mais de 

l.000.000 de habitantes e uma dinâmica urbana com vários problemas de infraestrutura, pois 

ainda encontra-se com ruas não asfaltadas ou emburacadas, falta de saneamento básico, 

coleta de lixo ainda pouco incipiente, fluxos intensos na BR 101 e RJ 106, uma intensa 

violência urbana com bairros sendo tomados pelo tráfico de drogas e por facções. Os 

impactos sociais são diversos com falta de emprego e de moradia adequada por estar muitas 

vezes em áreas de risco ambientais, já que nos últimos tempos a cidade tem vivido 

problemas com as enchentes, fazendo com que os moradores percam seus bens e, alguns a 

própria casa.  

As representações dos bairros e seus diferentes contextos uns voltados para aspectos 

da residência de baixa renda; outros com características comerciais e residenciais de 

condomínios de prédios; outros com características mais comerciais e de serviços; outros com 

dinâmicas com industriais; outros com dinâmicas mais rurais; outros com fazendas em área 

urbanas; outros com áreas industriais, residenciais mistas e museu, e assim podemos 

compreender as funcionalidades que a cidade nos apresenta.  

Ensinar geografia a partir dos espaços ditos não formais é buscar com entender o 

trabalho em lugares fora do ambiente da instituição escolar, ou seja, fazer a leitura espacial 

dos conteúdos desenvolvidos na sala de aula para fora dela.  

Segundo Falcão (2009, p. 19) 

 
A educação não-formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no 

mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda 

os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se 

constroem no processo interativo, gerando um processo educativo. Um modo de 

educar surge como resultado do processo voltado para os interesses e as 

necessidades que dele participam.  
  

 Desta forma, podemos desenvolver atividades em espaços não-formais para construir 

conhecimento de conteúdos ministrados em sala, como também dos fenômenos que se 

manifestam para além do estudado, e que está materializado no espaço. Ao escolher o local, 

onde será analisado e vivenciado, é o momento de interação não só com o lugar em si, mas 

das próprias relações estabelecidas entre, no caso, os estudantes na dinâmica sobre e no 

espaço.  

 Esses espaços estão dentro de um contexto, de uma lógica de produção do espaço 

geográfico e por isso, não pode ser tratado de forma isolada, mas na perspectiva de analisar 

como os objetos são organizados e estão naquele lugar. Então, trazer alguns espaços não 
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formais para pensar os conteúdos de geografia, 

é permitir também sobre conhecer a cidade e suas diferentes formas e conteúdos.  

            Para Jacobucci (2008, p. 56-57) 

 
 

 

Duas categorias podem ser sugeridas: locais que são Instituições e locais que não 

são Instituições. Na categoria Instituições, podem ser incluídos os espaços que são 

regulamentados e que possuem equipe técnica responsável pelas atividades 

executadas, sendo o caso dos Museus, Centros de Ciências, Parques Ecológicos, 

Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, Institutos de Pesquisa, 

Aquários, Zoológicos, dentre outros. Já os ambientes naturais ou urbanos que não 

dispõem de estruturação institucional, mas onde é possível adotar práticas 

educativas, englobam a categoria Não-Instituições. Nessa categoria podem ser 

incluídos teatro, parque, casa, rua, praça, terreno, cinema, praia, caverna, rio, lagoa, 

campo de futebol, dentre outros inúmeros espaços. 

 

 A discussão da autora é importante para compreensão de que o espaço não-formal 

pode ser institucional e pode promover a construção dos conhecimentos, o que difere é o 

objetivo, conteúdo e a lógica de sua organização educativa, como no caso da pesquisa, a 

Estação Experimental Climatológica parte da instituição FFP-UERJ e organizado e 

gerenciado pelo LabGeo (Laboratório de Geociências) e o Museu da Imigração Ilha das 

Flores gerenciado pela Marinha.  Assim, como o Assentamento Fazenda Engenho Novo, um 

espaço não institucional que tem sua forma de ser e estar na cidade (figura 1). 

Além disso, segundo ela, os espaços se diferenciam segundo seu objeto, sua relação 

com o público, a natureza das atividades propostas, a forma de apresentar o conteúdo, o 

tempo e a periodicidade das ações. Além disso, museus, arquivos, coleções, bem como outros 

lugares de memória, possuem cultura própria, ritos e códigos específicos a seu campo 

disciplinar. Desta forma, ao pensar no Museu da Imigração Ilha das Flores, Estação 

Climatológica ou no Assentamento Fazenda Engenho Novo localizado em São Gonçalo, por 

que existem esses espaços? Qual é o sentido atual de suas organizações espaciais? Quais são 

as formas, conteúdos, estruturas que nos faz compreender que lugar é esse? Quais são as 

desigualdades e contrastes relações a esses lugares? São perguntas que nos possibilita a 

refletir o papel de construir atividades que promovam a análise sobre esses lugares 

especializados.  
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Figura 1: Localização das escolas da pesquisa e dos espaços não formais  

Fonte: Organizado por Evelyn Castro (2019) 

 

 

Sabemos que cada uma delas tem sua função social no espaço, porque o seu objetivo é 

diferente um do outro, sendo assim sua origem, organização, estrutura, forma, ações, 

dimensões, usos e outros requer interpretações diferentes para analisar como essas 

espacialidades se dão e se constituem de forma a analisa seu papel dentro da cidade de São 

Gonçalo.  

 Falcão (2008)  destaca a importância dos espaços não formais  em relação aos museus, 

mas trazendo suas ideias e dialogando de uma maneira mais ampla, podemos dizer que os 

diferentes espaços: a) podem dar acesso a diferentes e novas linguagens e tecnologias, bem 

como valores e formas de conhecimento científico cultural ou não dependendo do espaço 

visitado; b) possibilitam as diferentes instituições ou não-instituições com a finalidade de 

conservar, estudar, expor e valorizar os testemunhos materiais do homem e de seu ambiente, 

para educação e lazer da sociedade; c) têm as diversas características temáticas que variam de 

acordo com o objetivo.  

 

 

As atividades nos espaços não formais e a relação com a ensino de Geografia na cidade 

de São Gonçalo 

 

 Compreender a importância da construção do conhecimento entre os espaços não 

formais e os conceitos e conteúdos do ensino de Geografia ministrados nos espaços formais 

51



 

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)! 
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019. 

A prática do(a) Professor(a) à margem 
 Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 

da escola é dialogar com metodologias de 

ensino que permitam fazer a leitura dos diferentes espaços e seus contextos.  

 

 Para a elaboração das propostas de atividades nestes espaços é importante considerar 

que: 

 

a) Desenvolver um planejamento adequado, ou seja, verificar a datas, horário, 

disponibilidade do local (agendamento), se existe algum pagamento, o 

deslocamento – tipo de transporte a usar, se o espaço tem visitação guiada, 

material necessário. 

b)  Pensar em diferentes formas de articular a aprendizagem – potencializar o que 

pode ser trabalhado dentro dos espaços. Para tanto é importante fazer uma visita 

prévia e estudar o lugar.  

c) Saber elaborar as atividades que envolvam o que foi ensinado em sala de aula, 

ou o que vai ser ensinado – organizar um roteiro de atividades previamente 

agendado para que os espaços sejam bem explorados de acordo com os conteúdos 

a serem abordados pelo professor ou pela professora.  

d) Refletir sobre a forma de aprendizagem dos conteúdos e conceitos - ao elaborar 

as atividades pensar como será a organização dos temas para uma discussão 

conceitual sobre a leitura do lugar a ser visitado. Para tanto, é necessário que o (a) 

professor (a) desenvolva com os estudantes as formas de observação, descrição e 

análise dos fenômenos a serem estudados.  

e) Entender que os espaços não-formais são de aprendizagem, portanto o (a) 

professor (a) precisam realizar atividades com os seus objetivos – desta forma, ele 

ou ela necessita organizar qual será o tema, conteúdo e conceito a serem 

desenvolvidos.  

 

 

 Desta forma, as atividades foram realizadas em três espaços distintos com turmas e 

escolas distintas, uma vez que as propostas de trabalhos do professor e da professora 

culminavam a importância da leitura espacial sobre esses espaços.  

 

 

Museu da Imigração Ilha das Flores 

 

 As turmas de 6º e 8º anos do CIEP 041- Vital Brazil visitou o museu em setembro de  

2017 com o objetivo de compreender como se deu as entradas de imigrantes no Brasil pela 

cidade de São Gonçalo, quem eram estes imigrantes e o lugar onde ficam a priori. Esse 

conteúdo é parte do 6º ano no qual a questão espacial do lugar, sua representativa na cidade, 

bem como do 8º ano quando trata da população das Américas. Além disso, compreender a 

espacialidade, bem como a paisagem do lugar, o que permaneceu e o que mudou, e as 

características físicas.  

 Desta forma, o grupo de bolsistas conjuntamente com a professora decidiu o roteiro e 

o trajeto a ser realizado no lugar, tendo como objetivo geral analisar as rugosidades presentes 

na atual organização espacial da localização denominada Ilha das Flores. E os objetivos 

específicos: conhecer mais sobre o São Gonçalo, sobretudo sua importância histórica desse 

lugar; analisar esse espaço para compreender como era o cotidiano dos imigrantes que 

chegavam no Brasil; refletir sobre o processo de imigração, no período que a hospedaria 

estava em funcionamento.     
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 Podemos dizer que a 

Hospedaria do Imigrante da Ilha das Flores (figuras 2 e 3) foi o primeiro endereço de levas de 

trabalhadores que, no final do século XIX, eram vistos como uma solução para substituir a 

mão de obra escrava. Assim, observamos que o espaço sofreu  

 

usos variados ao longo do tempo. Ele tem sido mais conhecido pelo momento em que a 

hospedaria fora instalada no ano de 1883, o qual segundo Reznik; Fernandes (2014), o espaço 

teve como objetivo a recepção, o acolhimento e triagem da grande parte de imigrantes que 

chegavam ao Brasil no final do século XIX. Nesse período era um momento de transição da 

mão de obra, antes escrava para a mão de obra livre. Com a chegada dos mesmos 

impulsionaram as intenções do Estado, nessa época de ´´branqueamento´´ da sociedade 

brasileira. 

 

 
Figuras 2 e 3 - Hospedaria, Ilha das Flores ano de 1883 e depois 2017  

Fonte: Correio da Cidadeonline (2017) 

 

Contudo, a ilha não recebeu apenas imigrantes. Ela também recebeu migrantes, 

especialmente os nordestinos, nos anos 1940 a 1960.  Desta forma, no ano de 1932 serviu de 

presídio para oficiais e soldados detidos, envolvidos na Revolução Constitucionalista de 1932, 

ficando ativa até 1966. De acordo com Reznik; Fernandes (2014) a hospedaria dois anos 

depois de 1966 foi transferida para o Ministério da Marinha, passando a sediar, desde 1994, a 

Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores. 

Uma outra questão pertinente no lugar estudado está relacionada aos aspectos físico-

naturais.  A relação do relevo, da Baía de Guanabara, do tempo e clima, a ilha, vegetação para 

compreenderem o que mudou e permaneceu na paisagem local.  

Nesta forma, conjuntamente foram discutidos os impactos na cidade dada construção 

da hospedaria e como o resgate a partir da parceira com o Departamento de História da 

Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

mobilizou a organização deste espaço se tornando museu.  

Os estudantes (figura 4) a partir desse roteiro conseguiram compreender mais sobre a 

história e geografia da sua própria cidade e fazer as relações com as diferentes formas de 

apropriação do espaço para determinados fins.  
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Figura 4 - Alunos das turmas de 6º e 8º ano do CIEP 041- Vital Brazil, na Ilha das Flores (2017) 

Fonte:  Ian Coelho  2017 

 

 Como atividade final, os estudantes preencheram o roteiro e entregaram a professora 

para debate na sala de aula do que perceberam e analisaram durante a visita no museu. 

 

 

Assentamento Fazenda Engenho Novo – Sítio Girassol  

 

 As turmas do 2º Ano do Ensino Médio (2001, 2002, 2003 e 2004) do Colégio Estadual 

Moacyr Meirelles Padilha desenvolveram atividades dentro do Sítio Girassol (figuras 5 e 6) 

pertencente ao Sr. Onofre no Assentamento Fazenda Engenho Novo em Monjolos-SG-RJ em 

junho de 2018.   
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Figuras 5 e 6: Sítio Girassol – Assentamento Fazenda Engenho Novo 

Fonte: Ana Claudia Ramos Sacramento (2018) 

 

 Os bolsistas conjuntamente com o professor elaboraram um roteiro de atividades a 

serem pensadas durante o trajeto pelo sítio para organizar os conteúdos a serem apresentados.  

A visita teve como objetivo geral retratar a agricultura familiar periurbana e a sua importância 

para soberania alimentar da região. Os objetivos específicos foram compreender a dinâmica 

socioespacial do lugar; identificar as principais atividades realizadas e analisar as lutas contra 

o avanço da especulação imobiliária que visa implantar condomínios residenciais na área.  

 As atividades foram divididas em três partes, uma em sala de aula, com o intuito de 

diagnosticar e formar o conhecimento conceitual do aluno sobre a discussão da Agricultura no 

Brasil, os impactos atuais com a reforma e modernização do campo, quem são os sujeitos 

resistentes a todo processo do capital. Outra parte, foi a visita ao sítio com o intuito de 

identificar as práticas sociais invisibilizadas e subalternizadas na escala metropolitana, 

conhecer suas práticas agrícolas e formas de ser e estar no espaço, como eles se identificam e 

fomentaram a luta por reconhecimento, tanto social quanto territorial, para então repensar os 

sujeitos e os significados que deveriam atuar no fazer da cidade. A outra fora desenvolver o 

relatório de atividades na sala de aula como finalização do tema.  
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 O Assentamento surge em 

1991 com 740 ha com 143 famílias assentadas e 87 tituladas, tendo como principais 

atividades produtivas: olericultura (quiabo, milho, maxixe, aipim), fruticultura (banana, 

manga, laranja, tangerina e outros), bovinocultura (leiteira e corte) dentre outros, segundo 

dados do ITERJ.  

 Durante o trajeto a visita, durante as explicações dos trabalhadores do sítio, foram 

sendo discutidos e analisados vários pontos, como a localização do sítio ser numa área 

urbana; os tipos de produtos produzidos e as parceiras com universidades e ONGs; o 

surgimento do sítio e a sua relevância para o cultivo de São Gonçalo; a questão do 

assentamento e as lutas travadas com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, bem como  a 

Prefeitura de São Gonçalo; a forma de trabalho dentre outros aspectos.  

 Os estudantes (figura 7) foram estimulados a perguntarem sobre os conteúdos 

discutidos em sala de aula, bem como a compreender a dinâmica do espaço. Sendo assim, eles 

tinham que refletir sobre os processos que estavam ocorrem no sítio, os impactos e as lógicas 

de ser pequeno agricultor no nosso país.  

 

  
Figura 7: Estudantes do 2º ano da Escola Estadual Moacyr Meirelles Padilha no Sítio Girassol 

Fonte: Ana Claudia Ramos Sacramento (2018) 

 

 Ao voltar para a escola, os estudantes desenvolveram um mapa em grupo, bem como a 

descrição e análise desenvolvidas ao longo da visita, fazendo um mural explicativo (figura 8). 
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Figura 8: Atividades desenvolvidas pelos estudantes sobre a visita ao Sítio Girassol 

Fonte:  Danilo Badilho (2018) 

 

 

 

Estação Experimental Climatológica da FFP-UERJ 

 

 Este espaço fora visitado por várias escolas e turmas como os  CIEP 041, CIEP 439 e a 

Escola Estadual Frederico Ozanam. A Estação Experimental Climatológica criada em 2005, 

localiza-se dentro do campus da FFP- UERJ e realiza constantes monitoramentos do clima do 

próprio município, identificando os períodos mais chuvosos e também, a temperatura média e  

 

 

os incorporam aos estudos a respeito de enchentes e movimentos de massa pela equipe de 

pesquisadores do Laboratório de Geociências (LabGeo).   

A estação tem uma abertura para a visitação de alunos das escolas públicas e privadas 

e proporciona realizar atividades, principalmente associadas aos conteúdos escolares 

referentes ao estudo de Climatologia. 

De acordo com Bertolino et al. (2007) os dados obtidos pela Estação Climatológica do 

campus da UERJ/FFP/SG, o clima da região é do tipo Aw na classificação de Köppen. O 

período mais seco ocorre entre os meses de maio e outubro com totais pluviométricos mensais 

inferiores a 100 mm. Já o período úmido apresenta temperaturas elevadas podendo atingir 

totais pluviométricos superiores a 200 mm, tendo atingido, no ano de 2005, o total anual de 

1221,6 mm. As temperaturas mais baixas são registradas em julho (22,3 °C) e as mais altas 

em dezembro (29,1 °C). 

Segundo Bertolino et al (2018, p. 85-86)  

 
A Estação Climatológica convencional está equipada com heliógrafo, tanque de 

evaporação, pluviômetro, pluviógrafo, anemômetro e três geotermômetros em 

diferentes tipos de profundidade (11, 21 e 31 cm). Além desses equipamentos, existe 

um abrigo meteorológico que conte termômetro de bulbo úmido, termômetro de 

bulbo seco, termômetro de temperatura máxima, termômetro de temperatura 

mínima, evaporímetro de Piché e barômetro. A estação climatológica automatizada 

(MAWS) está equipada com sensor de temperatura, sensor de chuva, de vento, de 

ponto de orvalho, de umidade relativa e de pressão atmosférica.  
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A estação tem um conjunto de 

instrumentos que possibilitam aos pesquisadores terem dados importantes para compreender o 

clima e o tempo de São Gonçalo. Desta forma, os estudantes (figuras 9 a 13) da escola básica 

podem ter acesso e compreender melhor a necessária desses aparelhos para análise geográfica 

do clima. A partir das aulas de climatologia na sala de aula, foi possível perceber que os 

alunos possuíam dificuldades em compreender os fenômenos climatológicos por si só. Tais 

conteúdos são referentes aos tipos de clima, massas de ar, diferença entre clima e tempo, 

instrumentos necessários para o cálculo do índice de precipitação e de temperatura que 

correspondem ao entendimento acerca das diferentes dinâmicas climatológicas. Desta 

maneira, proporcionando, correlações entre características de semelhanças e diferenças que 

estão presentes no espaço geográfico. 

 

 

Figuras 9 e 10: Explicação sobre os instrumentos da Estação Climatológica CIEP 041 

Fonte: Jessyca dos Santos Araújo (2017) 

 

  

Figuras 11 e 12: Apresentação dos instrumentos as turmas da E.E. Frederico Ozanam 

Fonte: Sacramento (2017) 
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Figuras 13 e 14: Apresentação dos instrumentos as turmas do CIEP 439  

Fonte: Sacramento (2018) 

 

Por fim, os alunos realizaram a confecção de cartazes (Figura 15) no hall da 

universidade, onde puderam destacar a partir de desenhos com o auxílio de cartolinas, lápis e 

tinta feita de sedimento, os diferentes instrumentos presentes na estação climatológica e 

descreveram as suas respectivas funções e a importância de uma estação. 

 
Figura 15: Estudantes do CIEP 041 confeccionando os cartazes. 

Fonte: Thaís Alves da Graça Lino (2017) 

 

 

 

 

 

Reflexões finais 

 

 As práticas voltadas ao ensino de Geografia, se apresentam muitas vezes como uma 

alternativa à uma ordem vigente, repensar o significado do local dentro da prática escolar é 
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um desafio, visto que o acesso a novas 

realidades é ir para além dos muros e buscar novas formas de desenvolver a leitura espacial da 

cidade. 

 Desta forma, realizar atividades nos espaços não-formais em São Gonçalo se coloca 

em desafios em meio a precarização da escola pública e a falta de infraestrutura e 

financiamento para outras atividades. 

 Estudar os diferentes conteúdos nos espaços esta cidade e entender suas formas, 

funções e estruturas é refletir do papel que a disciplina pode oferecer quando se é pensado e 

organizado de fato o conhecimento para uma aprendizagem significativa dos estudantes. O 

que os espaços Assentamento Fazenda Engenho Novo – Sítio Girassol, Museu da Ilha das 

Flores e Estação Experimental Climatológica da UERJ-FFP colaboraram para o conhecimento 

dos diferentes estudantes? A partir do trabalho realizado pelos (as) docentes em sala, 

explicando os conceitos e conteúdos, possibilitaram a compreensão dos fenômenos ocorridos 

nestes espaços que são parte da cidade de São Gonçalo. 

  Como também, a visita ao Museu da Imigração Ilha das Flores permitira aos alunos 

analisarem os contextos que conduziram a vinda dos imigrantes para o país e como era seu 

processo de entrada e de instalação inicial. Bem como, pela paisagem que permanecem e se 

transformou desde então, com velhos e novos objetos. Os discentes também puderam 

conhecer a Ilha dos ponto de vista físico.  

O Sítio Girassol dentro do Assentamento Fazenda Engenho Novo promoveu nos 

estudantes a reflexão sobre o significado de um tipo de agricultura no país, sua característica, 

sua produção de mão-de-obra e de produto. Destarte, ao discutir com os trabalhadores sobre o 

que desenvolvem no sítio puderam compreender as dinâmicas ocorridas neste espaço.     

Assim, evidencia-se que ensino de Geografia Física articulado com o trabalho 

realizado pelos estudantes na Estação Experimental Climatológica desenvolve a maior 

compreensão e busca-se analisar de forma precisa os processos espaciais e as suas constantes 

mudanças por meio das leituras e análises dos dados deste lugar, permitindo aos 

pesquisadores terem informações sobre o clima da cidade de São Gonçalo. Desta maneira, ao 

fazer a visita ao lugar os estudantes conhecem os aparelhos, como também entendem suas 

funções e importância para pensar a analise geografia do clima local. 

Portanto, as atividades práticas em espaços não-formais é uma possibilidade de 

intervenção pedagógica que permite os estudantes compreendem os conteúdos e conceitos 

apreendidos no lugar, mas conhecer outros espaços que não são da escola, mas da e na cidade.  

Aqui deixamos uma imagem de uma das atividades realizadas durante a visita a 

estação climatológica na qual ao final, o Mestre Andrelino (em memória) foi conversar com 

os estudantes sobre o que é ser sujeito.  Um singelo agradecimento por tudo que fez pela 

Ciência Geográfica. Neste momento de conversa sempre seria única com ele.  
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Você não é você!  Você é a soma de todas as pessoas que passaram em sua vida! 

(Andrelino de Oliveira Campos) 
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Eixo 1: Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: A constante busca por práticas pedagógicas alternativas evidencia o reconhecimento de que a
educação precisa ser reinventada em consonância com a realidade do mundo, bem como enxergada a partir da
espacialidade de sua comunidade escolar. É com esse propósito que um grupo de bolsistas do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID propõe a prática do debate como ferramenta de ensino de
geografia, e, juntamente a esse exercício, uma etapa por nós denominada “pós-debate”, no intuito de garantir
melhores níveis de aprendizagem e participação de duas turma do 2º do ensino médio da rede estadual de ensino,
na cidade de Vitória, Espírito Santo. Tendo como tema central o agronegócio, buscou-se dividir a turma em dois
grupos, cujas atribuições seriam atuarem contraria ou favoravelmente à realidade no contexto brasileiro,
exercitando a prática da retórica, e a capacidade de sintetizar informações na elaboração de argumentos.
Diversos foram os desafios, sobretudo devido ao contexto escolar, mas ao final foram garantidos níveis
surpreendentes de absorção e compreensão do conteúdo, tendo em vista as admiráveis notas obtidas em uma
exercício aplicado posteriormente ao debate.

Palavras-Chave: Geografia; Práticas pedagógicas; PIBID; Debate e pós-debate.

Introdução

Em agosto de 2018, iniciou-se um ciclo na E.E.E.F.M. Aflordízio Carvalho Silva,

localizada na zona periférica da cidade de Vitória, quando houve os primeiros contatos com as

turmas a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, que se
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estende até o ano de 2019. As percepções iniciais para aqueles bolsistas que, após alguns

anos, haviam terminado sua trajetória na educação básica, foi de uma atmosfera nostálgica do

espaço escolar, entretanto desafiadora por nos encontrarmos em uma nova posição: a que

outrora fora de aluno(a), agora é de professor(a).

A partir do discernimento coletivo de que o engajamento das turmas nas aula de

Geografia não estavam assumindo níveis suficientes de participação, imprescindíveis para a

assimilação do conteúdo, surgiu a reflexão acerca da necessidade de se propor uma prática

pedagógica alternativa, capaz de suprir a falta de diálogo e trocas de ideias no ambiente de

sala de aula, entendendo-se a viabilidade do debate como sendo uma ferramenta de alto

potencial no que se refere à problemática de falta de participação.

Tendo em vista que as primeiras semanas inseridos no projeto foram restritas à

elaboração de provas, controle de pauta e outras atividades burocráticas, a inserção de fato na

sala de aula viabilizou essa motivação, e acerca disso, é imprescindível a confiança e

autonomia permitida pelo professor supervisor Roberto Márcio da Silveira aos bolsistas.

A humildade de assumir que a dinâmica da aula deve ser constantemente criticada é

importante, pois, só a partir desta será possível a reflexão e a proposição de novas práticas

pedagógicas, na busca permanente por uma educação em consonância com as realidades

políticas e sociais em que a escola se insere. Acerca disso, Freire (2002) propõe que:
Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador
assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos
guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder,
mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo
próprio aprendiz em comunhão com o professor formador.

(FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Editora Paz e Terra, 2002, p.43)

A partir do entendimento de que o papel da geografia no âmbito escolar deve

assegurar a percepção crítica acerca da sociedade à qual se faz parte, cabe ao professor, por

meio das diversas proposições pedagógicas, fornecer ferramentas necessárias para que os

alunos desenvolvam o interesse em dar significado ao seu cotidiano, ao sentido de sua

inserção da sociedade, bem como reconhece-se como agente social capaz de promover

transformação.

No que se refere ao contexto escolar sobre o qual foi realizada a prática pedagógica do

debate, deve-se levar em consideração que a escola encontrava-se no início do período letivo

de 2019, e com isso toda a adaptação envolvida no retorno às atividades, tal como ingresso de
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novos alunos, e da passagem dos antigos alunos à série subsequente. Tendo em vista a

dinamicidade referente ao começos de ano, a prática buscou usufruir dos ânimos dos alunos

que retornaram após semanas de férias, para propor uma nova abordagem em sala de aula, e

assim, desde o princípio, dar fertilidade à recepção que os alunos teriam com a geografia ao

longo do ano.

Execução

A atividade foi realizada na E.E.E.F.M. Aflordízio Carvalho da Silva com duas turmas

do 2° ano do ensino médio do turno vespertino. A execução foi dividida em: planejamento;

leitura mediada; debate; reflexão sobre o debate; pós-debate e exercício avaliativo. Em um

primeiro momento, foi realizado o planejamento com a proposta inicial de debater dentro das

questões ambientais, os impactos do agronegócio. Buscou-se conformidade com o capítulo

“O meio ambiente global”1 da obra “Conexões” de Lygia Terra (2016), amplamente utilizado

nas escolas públicas brasileiras e que segue os parâmetros da Base Nacional Comum

Curricular (BNCC). Em decorrência da unidade sugerida pelo livro, buscou-se um conteúdo

complementar, a partir da utilização de quatro textos disponibilizados na internet, dos quais

dois se utilizavam de uma perspectiva dos benefícios do agronegócio, e os outros dois de uma

perspectiva dos malefícios, a fim de se trabalhar a percepção crítica dos alunos.

Quatro textos foram selecionados2 para serem trabalhados, dos quais dois com viés

desfavorável ao agronegócio, apontando os seus impactos, e os demais com uma análise mais

promissora indicando a sua importância na economia nacional.

Posteriormente, apresentou-se a proposta do debate aos alunos e ocorreu a leitura

mediada em cada turma, separadamente, em dois momentos. O primeiro foi a leitura

simplória do texto, dividiu-se os alunos em quatro grupos, sendo cada um deles responsáveis

por um dos textos citados acima. Os textos foram designados de forma aleatória. Cada grupo

teve acompanhamento de pelo menos um bolsista para auxiliar na leitura. O intuito da

presença do bolsista era o de levantar questões acerca do assunto, sanar dúvidas de

1 O próprio livro retoma mais especificamente o tema em seu último capítulo. Entretanto, a base para a atividade
se restringiu ao primeiro capítulo.
2 “Impactos ambientais causados pelo agronegócio no Brasil”; “O desmatamento e a poluição seguem o rastro do
agronegócio”; “Agronegócios” e “O sucesso e os benefícios do agronegócio por Maílson da Nóbrega”. Todos
devidamente disponibilizados na bibliografia deste trabalho.
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interpretações, de vocabulário, e

demais questões que surgiram durante a leitura, ao final da aula foi solicitado

aos alunos que trouxessem mais informações acerca do assunto. No segundo momento,

dividiram-se novamente os mesmos grupos, e foi proposto a socialização das pesquisas

individuais dos alunos, a fim de agregar mais informações ao debate.

Seguindo o cronograma proposto, na aula seguinte realizou-se o debate entre os alunos.

Solicitou-se ao docente responsável pela segunda turma de 2º ano que liberasse os alunos para

a participação do debate. Conforme apresentado na figura 1, os alunos organizaram a sala

colocando carteiras dispostas em lados opostos da sala, de modo que um grupo pudesse ficar

de frente para o outro (grupo favorável e o desfavorável). Esses dois grandes grupos foram

formados pela junção das duas turmas do 2º ano, de acordo com o posicionamento dos textos

trabalhados.

Figura 1: disposição da turma em dois grupos. Acervo próprio.

Foram utilizados pelos bolsistas celulares com a função “gravador” a fim de registrar

todos os momentos da atividade. Após a separação dos grupos e a preparação dos gravadores,

iniciou-se o debate. De forma autônoma os próprios alunos levantaram questões para o outro

grupo.
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Com o decorrer do debate,

percebeu-se que as questões e argumentos levantados pelos alunos estavam se tornando

repetitivos, deixando a desejar na troca de conhecimento, além disso, a discussão estava

perdendo o foco inicial. Foi necessário a intervenção dos bolsistas e

do professor responsável, levantando questões que indicassem contradições nas falas dos dois

grupos, com o objetivo de aprofundar o debate e redirecionar a discussão novamente para o

foco do agronegócio. Após esse momento, a discussão retornou ao foco e os próprios alunos a

conduziram de modo satisfatório. Ao término da atividade, levantou-se uma questão

conclusiva para ambos os grupos, a fim de permitir uma sistematização das conclusões do

debate. Fez-se questão de ressaltar aos alunos no término, que as posições defendidas por eles

no debate (favorável ou desfavorável) não representam a opinião pessoal dos mesmos sobre a

temática.

Em seguida, no horário de planejamento os bolsistas com os áudios gravados, foi

possível ouvir novamente e apontar as potencialidades e as fragilidades da atividade, o que

motivou a execução de uma nova etapa da prática pedagógica, denominou-se essa etapa de

“reflexão sobre o debate”.  Nesse momento, em uma nova aula, decidiu-se apresentar aos

alunos suas próprias falas discorridas, destacando as potencialidades e/ou fragilidades. Tais

frases foram selecionadas com a ajuda da gravação e transcritas para uma apresentação em

slide. Além da apresentação das mesmas, acrescentou-se informações (reportagens,

infográficos) que ora davam ênfase nas falas pertinentes, ora apuravam os possíveis

equívocos.

Com o slide pronto, realizou-se na aula seguinte o momento chamado “Pós-debate”

(figura 2) tendo em vista o fato de que alguns pontos muito pertinentes precisavam ser mais

destacados, enquanto outros deviam ser melhor debatidos em função de algumas informações

equivocadas. A apresentação de slide foi exposta conforme trecho apresentado na figura 3.
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Figura 2: Momento do pós-debate. Acervo próprio.

Figura 3: Imagem exibida em slide para a turma. Elaboração própria.

Ao término da aula os estudantes foram questionados a respeito da experiência,

buscando saber suas opiniões pessoais sobre o aproveitamento e as aprendizagens adquiridas

através do debate. Concluímos então que se fazia necessário a elaboração de um exercício

após uma proposta de um aluno, a fim de que pudesse alcançar a fixação da matéria pelos

alunos participantes do debate

As questões foram aplicadas tanto para as turmas participantes do debate (vespertino),

quanto para as quais o conteúdo foi transmitido em aulas expositivas simples (matutino). A

atividade proposta possuía quatro questões e adotou-se o valor total de 5 pontos.

Desafios

Inúmeros podem ser os desafios ao se propor uma prática pedagógica que fuja da

concepção de uma aula expositiva tradicional, e tal fato não seria diferente na escola

Aflordízio. Entre os desafios encontrados, deve-se levar em consideração o contexto no qual a
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escola está inserida, o que perpassa sua

localização. Situado no Bairro da Penha, território em que o domínio do tráfico de drogas é

evidente, o conflito se acentua pela proximidade com o Quartel do Comando Geral da Polícia

Militar do Espírito Santo. Devido a essa circunstância, os alunos constantemente encontram-

se em situação de restrição de mobilidade pelos bairros adjacentes, o que limita em grande

parte a presença dos alunos apenas aos moradores da comunidade próxima.

No que se refere às dificuldades encontradas propriamente na execução da prática

pedagógica, há de se garantir um espaço físico apropriado para tal, o que não configura a

realidade da maioria das escolas públicas brasileiras. No caso do Aflordízio, tivemos certa

limitação devido ao tamanho da sala e à disposição das cadeiras, e, em circunstância ideal,

seria apropriado um ambiente mais amplo, em que todos os alunos tivesse a possibilidade de

se entreolharem.

Outra dificuldade foi garantir a presença de mais de uma turma na realização do

debate, tendo em vista a importância de se ter um número mínimo de alunos para garantir

determinada dinamicidade na exposição das ideias. A proposição inicial seria a presença de

três turma ao mesmo tempo, a partir das quais se organizariam três grupos mesclados. Um

primeiro grupo atuaria a partir da defesa do ponto de vista do agronegócio, enquanto o

segundo apresentaria as questões da crítica ao agronegócio, ao passo que o terceiro teria o

papel de instigar o debate, propor questões, e, ao final, dar parecer a respeito do debate.

Entretanto, devido à dinâmica escolar daquele dia, apenas foi possível a participação

de duas turmas, faltando, portanto, o grupo que ficaria responsável por representar a parcela

ouvinte no debate.

Deve-se considerar também a possibilidade de, durante a dinâmica, um ou outro

integrante dos grupos acabarem por incorporar friamente as ideias apresentadas no texto, ao

terem dificuldade de compreender e criticá-lo. Para isso, recomenda-se que o(a) professor(a)

anteriormente ao início da atividade transmita aos alunos a dinâmica de um debate, em que

defender determinado ponto de vista não necessariamente significa concordar com este ou

aquele argumento.

Notando-se que a participação ficou limitada a um pequeno grupo de alunos, é

importante destacar a atuação do professor na garantia de um ambiente o mais confortável

possível, assegurando a participação completa da turma, tendo em vista que a proposta do

debate foi pautada na melhoria da interação dos alunos, entretanto as falas foram

concentradas.

69



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Resultados e discussão

A prática pedagógica desenvolvida teve resultados satisfatórios, percebidos tanto pelo

professor e os bolsistas do programa, quanto pelos alunos. Os estudantes relataram um ótimo

aproveitamento na apreensão do conteúdo trabalhado, apresentando percepção crítica de

conhecimento acerca do agronegócio. Vale destacar que essa percepção crítica foi

desenvolvida especialmente na etapa do pós debate, bem como a discussão das fragilidades e

potencialidades apresentadas nas falas dos discentes durante o debate.

Os estudantes mencionaram também a importância desse exercício para melhor

desenvoltura ao participar em sala de aula. Além disso, tiveram liberdade para sugerir

alterações no modelo da atividade, inclusive o exercício desenvolvido após o debate foi

resultado de uma dessas sugestões.

Percebeu-se a importância de adotar práticas pedagógicas diferenciadas para facilitar a

compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula, desenvolvendo a autonomia dos

estudantes. O debate serviu para complementar o conteúdo programático que faz parte da

BNCC, agregando ao professor abordagens alternativas que fogem do modelo tradicional,

pautado em aulas expositivas e avaliações, e que por vezes limita o potencial dos alunos no

processo de aprendizagem.

Nesse sentido, mostra-se a importância do PIBID, pois, em escolas onde há a ausência

de programas como esse, o professor trabalha individualmente e a aplicação de atividades

diferenciadas aos alunos fica comprometida em função do tempo e da limitação do docente

em atender todos os discentes.

Conforme foi apresentado no desenvolvimento da atividade, aplicou-se o exercício de

fixação do conteúdo para três turmas, sendo duas do período vespertino (presentes no debate)

e uma do período matutino (ausentes no debate). Com a aplicação do exercício foi possível

notar diferenças na absorção do conteúdo entre as turmas trabalhadas. As que tiveram a

presença do debate como ferramenta pedagógica, conseguiram obter maiores notas na

atividade proposta, enquanto os da turma do matutino (não utilizaram do debate como

ferramenta) apresentaram notas abaixo da média, conforme apresentado no gráfico 1.
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Observa-se que nenhum aluno

do vespertino obteve notas entre 0 – 2 pontos, sendo que a maioria ficou na faixa de notas

entre 4 – 6 pontos, com um total de mais de 30 alunos. Por outro lado, dos 25 alunos do

Matutino que realizaram a atividade, 11 alunos ficaram na faixa entre 2 – 4 pontos. Por mais

que o método avaliativo por base de notas não seja capaz de medir com excelência o

conhecimento do aluno, ainda é o método utilizado pelo sistema educacional, e com base nele

pôde ser percebido os efeitos da prática pedagógica.

Gráfico 01. COMPARTIVO DE NOTAS OBTIDAS PELOS ALUNOS.

Fonte: Elaboração própria.
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Eixo do trabalho
Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar a construção de um jogo didático com o tema “Dinâmica
Atmosférica”, conteúdo trabalhado em uma sequência didática no primeiro bimestre deste ano. Verificamos que
o jogo foi importante para que os alunos retornassem ao conteúdo estudado para sua elaboração. Foi estimulado
o trabalho em equipe, a criatividade, a pesquisa escolar etc. No processo verificamos algumas dificuldades
encontradas pelos alunos com a aplicação dos conceitos estudados em uma situação hipotética; e na
diferenciação entre eventos climáticos e meteorológicos. Ressaltamos também a participação fundamental do
professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-Chave: didática; processo; aplicação; atmosfera; geografia.

Introdução

As atividades pedagógicas por meio das quais o professor de geografia tem a
oportunidade de aprofundar os temas abordados em sala de aula, podem revelar-se como
interessantes instrumentos para a construção de novos conhecimentos, à medida que também
podem ser utilizados como instrumentos de avaliação do processo educativo.

Este percurso, traçado de forma planejada, garante ao professor, a coleta de
informações e dados para a formulação de diagnósticos sendo mais precisos que instrumentos
tradicionais de avaliação como a prova; além de permitir ao aluno novas formas de aprender,
organizar e aplicar os conhecimentos geográficos de maneira não convencional.

Neste trabalho, com o intuito de socializar uma prática pedagógica de natureza lúdica,
apresentaremos a construção deste feitos feito por alunos de quatro turmas da 1º série do
Ensino Médio Técnico de uma escola do município de São Paulo, e os resultados obtidos por
meio dos quais, o professor pôde repensar sua prática docente. Para tanto, objetivando
esclarecer as motivações para sua construção, bem como o processo (planejamento, execução
e avaliação), relataremos as etapas desenvolvidas em sala de aula, de maneira que seja
exequível a quem interessar.

O ensino de geografia em relação com diferentes linguagens, pode proporcionar uma
aprendizagem mais significativa e prazerosa para os alunos. As atividades práticas que
envolvam ludicidade, para essa modalidade de ensino, mas não restrito ela, são fundamentais
para a avaliação do desempenho do trabalho em grupo (cooperação e participação), bem
como, neste caso a aplicação dos conhecimento geográficos escolares em hipotéticas como
foram sugeridas. Na próxima seção apresentaremos nossas motivações e o percurso por meio
do qual este trabalho foi realizado.
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Geografar é aprender, aprender geografia é praticar

A Geografia na escola é capaz de proporcionar o conhecimento do mundo por meio da
leitura e interpretação do espaço. É neste espaço que nossas práticas socioespaciais são
desenvolvidas, de modo que se constrói uma relação profunda e dialética com a natureza.

Como possibilidade de aprendizagem, portanto, das coisas do mundo, o professor em
sua prática docente cotidiana é responsável pelo desenvolvimento de atividades que sejam
capazes de tornar esse saber geográfico palatável. As atividades teórico-práticas são percursos
de aprendizagem que podem contribuir neste processo (CAVALCANTI, 2008).

O jogo didático como metodologia de caráter lúdica, pode apresentar-se como
interessante recurso/meio para proporcionar a realização de atividades que fujam das
tradicionais ligadas ao livro didático ou às aulas expositivas do quadro e giz. Mostrando-se
um potencializador dos saberes trabalhos em sala de aula, para a construção de raciocínios
geográficos, o jogo pode ser utilizado para construir conhecimentos ou revisá-los, para aplicar
o conhecimento ou como um instrumento capaz de medir a mobilização de conceitos para a
apreensão de situações específicas que envolvem temáticas geográficas, bem como a
resolução de problemas.

Os jogos construídos pelos alunos serviram tanto para mobilizar habilidades práticas,
para construir novos conhecimentos, revisar os conteúdos e aplicá-los, além de proporcionar
um ambiente agradável de produção coletiva, por meio da colaboração. Além do mais, serviu
também como instrumento de avaliação, uma vez que os conteúdos foram trabalhados de
forma teórica e contextualizada antes da produção dos jogos.

Os jogos foram realizados dentro de uma sequência didática desenvolvida no primeiro
bimestre de 2019, intitulada “Dinâmica Atmosférica”, na qual trabalhamos por meio de
situações concretas (eventos meteorológicos) que aconteceram em na cidade de São Paulo, no
mês de Março. Como a última etapa deste processo, os objetivos do jogo era o retorno aos
conceitos abordados, em caráter de revisão e aplicação destes em situações hipotéticas, as
quais deveriam ser desenvolvidas pelos grupos. O quadro 1 apresenta a sequência didática
realizada.

Quadro 1 – etapas da sequência didática.

Momento 1 Apresentação de uma reportagem em vídeo sobre as inundações ocorridas no mês de
Março.
Realização do trabalho dialógico interpretativo das causas das inundações, a respeito das
condicionantes sociais e naturais desses eventos.

Momento 2 Pesquisa escolar disponibilizada com as orientações no Google Classroom1 de modo que
os alunos pudessem responder no intuito de encontrar informações meteorológicas e
climáticas da cidade de São Paulo.
Na sequência foi feita a correção das questões de modo que os alunos, numa perspectiva
dialógica2, fossem estimulados a responder sempre se remetendo à reportagem.

1 Plataforma digital para realização de tarefas escolares. O aplicativo pode ser acessado na página da web
desde que logado com uma conta Gmail, ou também pelo celular, que pode ser baixado da plataforma Play
Store da Google.
2 Seguimos a perspectiva dialógica de Bakhtin (2009) para compreender a produção de sentidos entre os
sujeitos interagentes.
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Momento 3 Confronto dos saberes dos alunos com os conhecimentos científicos sobre elementos e
fatores climáticos, buscando sempre referências com situações reais do cotidiano e de
eventos que acontecem em outras partes no mundo.
Esse momento proporcionou a desmistificação do lixo como causa primeira das
inundações, bem como um aprofundamento da problemática como um problema urbano.

Momento 4 Instruções para a elaboração do jogo didático.

Momento 5 Construção do jogo pelos alunos, mediados pelo professor.

Momento 6 Entrega do jogo.

Momento 7 Avaliação do jogo.

As etapas apresentadas representam o percurso realizado até a confecção do jogo. Esta
proposta se baseou no jogo Kahoot3, disponível para acesso na página da internet, e também
como aplicativo que pode ser baixado gratuitamente na plataforma de aplicativos do celular.
Já trabalhamos com este jogo com o uso do celular em outras turmas. Neste caso utilizamos a
base do jogo para uma versão artesanal, pois o intuito, a princípio, não era jogar, mas sim,
mobilizar o conhecimento aprendido em situações problemas que deveriam ser aplicadas na
produção do jogo. E a materialização em jogo nesta atividade era para causar uma maior
motivação nos alunos, como mostraremos mais adiante. No quadro 2 seguem as orientações
que serviram de base para a sua construção.

Quadro 2 – critérios para elaboração do jogo.

1. Formular 20 questões sobre o tema “Dinâmica Atmosférica”, envolvendo a aplicação dos conceitos
apreendidos nas aulas anteriores.
2. As perguntas não podem propor a definição de conceitos, do tipo “o que é...?”
3. Cada membro deve formular, obrigatoriamente, 02 questões.
4. As perguntas devem ser criadas a partir de situações-problemas hipotéticas, ou que representem
situações, vivências ou experiências do cotidiano encontrados na cidade de São Paulo.
5. Podem ser consultados material didático para relembrar os conceitos e/ou notícias de jornal para
considerar situações reais retratadas nessas reportagens, desde que as perguntas informem as fontes das
informações coletadas.
6. As perguntas podem conter imagens, croquis, mapas, desde que fossem autorais.
7. A questão pode ser um esquema, um croqui, o desenho, um mapa.
8. Cada questão elaborada deve conter quatro opções de respostas, com apenas uma verdadeira.
9. Cada resposta deve apresentar uma cor diferente, entre 4 opções de cores.
10. O grupo deve definir a quantidade de cartões-resposta.
11. Uma tabela deve ser criada para ficar com quem for escolhido para realizar a contagem de pontos.
12. As perguntas devem apresentar pontuação diferentes que pode variar entre 5 a 50 pontos, com
intervalo de 5 pontos. (exemplo: 5, 10, 15, 20...)
13. A pontuação de cada questão deve estar escrita no cartão-pergunta.
14. Cada cartão-resposta deve apresentar uma resposta.
15. As perguntas devem apresentar pelo menos um objetivo e uma justificativa.
16. Os cartões-pergunta serão também avaliadas pela criatividade gráfica.
17. O jogo deve possuir um nome.

3 Jogo on line. Pode ser acessado na página da web ou também ser baixado na plataforma Play Store da Google.
É preciso se cadastrar com algum e-mail para poder acessá-lo. Este jogo nos permite revisar conteúdos ou ser
utilizado como uma atividade de avaliação. O jogo pode ser acessado pelo link https://kahoot.com/.
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Como mostrado no quadro 2, a proposta de criação do jogo didático de cartas estava
condicionada a 17 orientações que os alunos deveriam seguir. Entregamos a cada grupo uma
pequena apostila com todas as orientações: critérios para execução, as regras do jogo, e
também uma tabela que eles deveriam colocar as perguntas, as respostas, o objetivo e a
justificativa de cada questão, - quadro 3.  Esse quadro foi repetido vinte vezes, para que as
vinte questões fossem contempladas com quatro opções de respostas, com apenas uma
correta, um objetivo para aquela questão, além de uma justificativa de aprendizagem.

Quadro 3 – estrutura e exemplo de uma questão.
Questão 1
Em uma tarde ensolarada de verão em São
Paulo, Maricotinha estava no parque quando
lembrou da roupa no varal de sua casa e saiu
correndo para tentar recolhê-la sem que
estivesse molhada. Começou a chove muito
forte. Essa situação exemplifica:

O que meu colega deverá?

Relembrar o conceito de chuva frontal.

Respostas

a) chuva convectiva
b) chuva orográfica
c) inversão térmica
d) chuva frontal

Por que meu colega deve aprender essa
questão?
Para compreender que a dinâmica do tempo é
muito imprevisível ou que muda com muita
rapidez, merecendo alguns cuidado antes de sair
de casa.

Reservamos quatros aulas, em duas semanas para que os grupos produzissem as
questões em sala de aula e depois as cartas do jogo. Foi permitido que as turmas realizassem o
trabalho fora da aula, como eles desejassem para obter maior efetividade de suas ações. Essa
etapa foi importantíssima para que os alunos, orientados pelo professor, tirassem todas as
dúvidas. Além do mais, foi possível um momento de maior interação nos grupos. As figuras
1e 2 retratam esse momento.

Figuras 1: construção do jogo Figura 2: elaboração das questões do jogo.

Nesta etapa foi permitido que os grupos consultassem o material de apoio - o livro
didático, as anotações do caderno, a internet. Isso proporcionou uma revisão dos conteúdos,
dos conceitos estudados, e pelo acesso a sites de jornal, principalmente, para que eles
pesquisassem situações reais nas quais o conhecimento estivessem inseridos na vida
cotidiana. Nas imagens 3, 4, 5 e 6 mostram alguns dos jogos confeccionados.
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Figura 3: jogo didático. Figura 4: jogo didático.

Figuras 5: jogo didático. Figuras 6: jogo didático.

Para a avaliação dos jogos estabelecemos alguns critérios fundamentais. Estes critérios
estão discriminados no quadro 4.

Quadro 4 – critérios de avaliação do jogo.
CRTÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUESTÃO 1 SIM NÃO QUAL? PONTO (1,0)
A questão apresenta aplicação de conceito?
O conceito está aplicado a uma situação hipotética?
O objetivo está coerente com a questão?
A justificativa está coerente com a questão?
A questão requer como resposta uma definição?

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DO JOGO
A pontuação da questão está identificada no cartão-resposta?
As respostas corretas estão no verso do cartão-resposta?
O jogo apresenta criatividade gráfica?
O jogo apresenta as 20 questões?
O jogo apresenta um nome?
TOTAL

Como exposto, cada critério apresenta o valor de um ponto (1). Mas estes critérios e a
pontuação distribuída não estão fechados, ficando a critério do professor como melhor lhe
convir. Esta é apenas a demonstração de como realizamos o procedimento. No nosso caso, o
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Figura 3: jogo didático. Figura 4: jogo didático.

Figuras 5: jogo didático. Figuras 6: jogo didático.

Para a avaliação dos jogos estabelecemos alguns critérios fundamentais. Estes critérios
estão discriminados no quadro 4.

Quadro 4 – critérios de avaliação do jogo.
CRTÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUESTÃO 1 SIM NÃO QUAL? PONTO (1,0)
A questão apresenta aplicação de conceito?
O conceito está aplicado a uma situação hipotética?
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O jogo apresenta as 20 questões?
O jogo apresenta um nome?
TOTAL

Como exposto, cada critério apresenta o valor de um ponto (1). Mas estes critérios e a
pontuação distribuída não estão fechados, ficando a critério do professor como melhor lhe
convir. Esta é apenas a demonstração de como realizamos o procedimento. No nosso caso, o
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total do valor máximo a ser alcançado seria
125 pontos, os 100%, caso fossem contemplados todos os critério avaliativos em cada questão
e no jogo como um todo. A quantidade de pontos obtidos na avaliação definiu a nota do jogo.
Como nossa escola trabalho com conceitos, dividimos os conceitos em porcentagem. De 0 a
25% dos pontos, conceito Insuficiente; de 26 a 50%, Regular; de 51 a 75% Bom; e de 76 a
100% dos pontos, Muito Bom.

Resultados e discussão

Este jogo nos proporcionou algumas reflexões importantes para a prática docente,
sobre o jogo e sobre o processo de ensino e aprendizagem. Primeiro que esta atividade teve
como motivações a avaliação da aprendizagem, o retorno aos conteúdos, a interação entre
professor-aluno e aluno-aluno; além de proporcionar um ambiente agradável no qual os
alunos pudessem desenvolver algumas competências como ser solidário, respeitar a opinião
do coletivo, aplicar o conhecimento e realizar a atividade do prazo estabelecido.

Uma das questões que mais nos chamou atenção, à medida que corrigimos os
trabalhos foi que, os a maioria das questões estava centrada em situações hipotéticas como
aquela que colocamos como um exemplo, o de Maricotinha no parque. Os alunos tenderam a
fazer as questões representando um momento de mudança brusca no tempo meteorológico.
Logo o conceito mais abordado nas questões foi o de Chuva Frontal.

Uma das hipóteses que acreditamos que tenha causado esta situação, foi que, no início
da sequência didática, realizamos as discussões a partir das situações de chuva de verão em
São Paulo. Neste momento apresentamos dois vídeos e alguns dados de uma reportagem dos
prejuízos causados, por meio do quais debatemos sobre as causas das inundações na capital
paulistana e suas consequências, na época de verão.

Outra hipótese que levantamos é de que as questões deveriam, em sua maioria se
restringir à cidade de São Paulo, exceto quando fossem aplicados alguns conceitos como
sistemas de baixa e alta pressão, como furacões ou estiagens. Dada a frequência dos ventos
descritos no parágrafo anterior e também a própria vivência dos alunos, bem como a
recorrentes reportagens na mídia sobre esses eventos, acreditamos que foi mais fácil aplicar o
conceito de Chuva Frontal.

Outro conceito muito aplicado foi o de Chuva Orográfica, pois muitas questões
apresentavam o trajeto realizado até litoral paulista, local este, possivelmente de contato dos
alunos, para caracterizar esse conceito, e o de Umidade, que varia de acordo com a
proximidade com o Oceano Atlântico e com a Altitude, outro conceito bastante utilizado.

Percebemos que houve uma certa confusão em distinguir alguns fenômenos
meteorológicos e climáticos. Por exemplo, os grupos de modo geral não se atentaram para a
diferença entre furacões, que são eventos efêmeros, comparados a características climáticas de
uma área, com a mudança na variação da umidade no ar, ao logo do ano, algo mais sutil. Isso
nos faz refletir que, nem sempre o óbvio é tão claro, e fica como lição para nossas próximas
aulas, com outras turmas, de que é preciso trabalhar mais claramente as características
climáticas e as características de eventos meteorológicos.

Poderíamos tratar de outras questões aqui, mas devido às restrições desde trabalho,
mostraremos a avaliação do jogo realizada com todos os alunos, a partir da aplicação de um
questionário on line4. O questionário possui 15 perguntas nas quais buscamos dados sobre a
efetividade do jogo; ampliação do conhecimento; a interação entre os membros em cada
grupo; a mediação do professor etc. Apresentaremos algumas questões, por meio das quais

4 O questionário foi criado a partir da plataforma Google Forms. Esta plataforma permite a aplicação de
questionário, a partir do acesso de um link compartilhado.
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discutiremos neste espaço. No total, 143 alunos responderam as questões que apresentaremos
algumas a seguir.

A primeira questão perguntava como cada um avaliou a construção do jogo. Como
mostra a figura 7, 48,3% dos alunos responderam Boa; 28,7% responderam Muito Boa; com
19,6%, a opção Regular foi a menos escolhida; e apenas 3,45% responderam ruim. Isso nos
revela que em sua grande maioria houve cooperação no trabalho coletivo. Percebemos isso na
segunda questão respondida, quando perguntamos o motivo das respostas da questão 1.

Figura 7: questão aplicada.

As respostas obtivas só reforçam que, o trabalho em grupo torna o tempo de produção
do jogo didático muito mais efetivo, à medida que há um compartilhamento das atividades
que deveriam ser desempenhadas. Vejamos algumas dessas respostas.

“Diferente de muitos grupos nós conseguimos nos organizar e trazer
tudo pronto segunda-feira, cada um elaborou duas questões e a
passaram para o papel, todos ajudaram.”

“Na minha opinião nosso grupo se organizou de uma forma que não
ficou puxado para ninguém tanto na criação das pergunta tanto na hora
de fazer os cartões perguntas e resposta.”

“Escolhi a resposta anterior, pois pude perceber que todos os
integrantes do grupo ajudaram na montagem do jogo, assim não
deixando ninguém muito sobrecarregado.”

“Eu achei a organização de meu grupo boa devido a interação
constante que o grupo teve por meio de um grupo de Whatsapp na
qual nos avaliávamos um as questões dos outros além de ter uma
conversa bastante extensa tentando e resolvendo problemas e dúvidas
dos demais integrantes tendo uma troca de informações muito
constante e aparentemente eficiente.”

Como mostra o último excerto, a plataforma rede de mensagens Whatsapp foi
fundamental para que houvesse trocas, avaliações sobre as questões, o que otimizou o tempo,
pois os alunos moram longe um do outro e possuem uma carga horária diária extensa na
escola.

Outro tema que buscamos investigar foi se, para a construção do jogo, houve
necessidade de revisar os conceitos estudados nas aulas anteriores. Conforme aponta a figura
8, a questão 5 nos revela que 95,1% dos alunos precisaram retornar ao conteúdo.
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Figura 8: questão 5 da pesquisa.

A questão 6 nos revela que a maioria das consultas realizadas estavam em torno do
livro didático, utilizado por 46,9% dos alunos, relevando que este material, embora haja
controvérsia quanto ao seu uso ou presença em sala de aula, ainda se apresenta como um
importante instrumento na sala de aula, pelo contato imediato, uma vez que a atividade
deveria ser desenvolvida, em grande parte na escola. Além do mais, embora a escola possua
mais de um laboratório de informática, as vezes que precisamos utilizar algum, ocorria algo
que atrasava o processo, como a lentidão dos computadores ou a conexão da internet. A
própria utilização de sites na Web houve baixa adesão, pois muitos alunos não possuem
acesso no celular.

Figura 9: fonte de revisão dos conteúdos.

Quando perguntados sobre as dificuldades encontradas para construir as questões, as
respostas foram bem variadas. Pela quantidade de respostas, ainda estamos categorizando-as
para discuti-las em outro momento. Para este trabalho, separamos algumas respostas para
discussão.

“As questões precisavam ter enunciados pequenos então isso nos
limitava um pouco, e também não era literalmente qualquer pergunta
relacionada a geografia, havia algumas limitações sobre o tema da
questão, como ser sobre São Paulo.”

“A maior dificuldade na minha opinião, foi escolher um assunto que
ainda não tinha sido tratado em outra questão, para que não ficasse
parecida com a outra.”

“Juntar as informações que obtínhamos no livro e em sala de aula
para transformar em situações e perguntas. Criar alternativas
incorretas também foi uma breve dificuldade.”
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“Conseguir elaborar uma questão que tivesse contexto e que ensinaria
alguma coisa para pessoa que está lendo.”

“As dificuldades estavam relacionadas ao tempo de elaboração.”

“Criar o contexto.”

As respostas refletem justamente o ambiente controlado no qual os alunos deveriam se
moldar para realizar as questões, que são as próprias limitações apresentadas para que eles se
superassem com este desafio. Mas a maior dificuldade que foi possível verificar, foi a
aplicação do conceito em uma situação hipotética. Percebam que trata-se de resolver um
problema – o de aplicar – o que requer dos alunos algumas competências cognitivas que os
ajudem a organizar, selecionar, deduzir as informações para ter coerência. Acreditamos que
isso só é possível quando se alcança uma certa competência discursiva capaz de mobilizar o
conhecimento no universo do discurso, o qual lhe dá sustentação para existir.

A questão 9 do questionário também é muito importante para ajudar na avaliação da
prática docente, uma vez que ela revela se a proposta possui fundamento pedagógico. Na
figura 10, mais de 80% dos alunos responderam que o jogo pode ser utilizado como revisão
para prova. Mais uma vez as justificativas impulsionam a utilização do jogo como uma
metodologia para o desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos geográficos.

Figura 10: porcentagem respostas da questão 9.

A questão 10 (O que você mudaria neste jogo?) também é reveladora e apresenta
diversas respostas para apreciação. Mostraremos algumas nas quais os alunos responderam
sobre a possibilidade de mudança de algo no jogo. As respostam mostram que o jogo didático
não pode ser algo fechado, sem a possibilidade de mudança, pois incidiria na própria
autonomia e criatividade dos alunos. Esse tipo de atividade de caráter propositivo, pode
explorar a criatividade, a espontaneidade, e a autoria dos alunos, pois estes são capazes de
atuar sobre o jogo quando propõem modificações que levariam ao aperfeiçoamento do
material desenvolvido.

“Tentaria achar uma melhor forma de anexar as alternativas as
questões, pois as nossas alternativas foram anexadas as questões por
clips, correndo o risco de se soltarem e se perderem.”

“Acho que a estética de alguns cartões.”

“Eu tiraria as justificativas das perguntas e respostas (o que, por que
..)”
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“Na minha opinião, acho que este jogo poderia ter um tabuleiro, na
intenção de promover uma maior necessidade de ganhar,
consequentemente aprendendo mais. Porém, esta, para mim, é uma
das únicas reclamações que consigo encontrar.”

“Acho que não mudaria nada, achei ele bastante completo, bem feito e
dinâmico com quantidades de questões boas e as perguntas bem
elaboradas, um novo modo de aprender.”

“Eu achei o jogo um tanto especifico. Gostaria que não tivesse tantas
regras, por exemplo a de caracterizar os cartões.”

“Os tipos de perguntas relacionadas a situações de desastres.”

“Algumas questões, colocaria algumas de "o que é". Pode parecer
infantil, mas acho um modo eficiente.”

“Nada. Porque esse jogo nos força a procuramos por informações que
já tenhamos visto e formular perguntas com todas as informações
vistas e revistas.”

É possível perceber a multiplicidade de respostas encontradas. Muitas respostas
parecem não ter sentido, pelo fato de que o aluno está pensando na praticidade do jogo e o
professor avalia o trabalho pedagógico do jogo, do conhecimento aplicado com os sujeitos
envolvidos, não apenas o jogo em si.

Ressaltamos, pois, o trabalho de mediação realizado pelo professor, entre o aluno e o
conhecimento, explicando o porquê do jogo, o porquê das regras etc. É o professor que tem a
competência, a didática para desenvolver a atividade pedagógica, que busca aproximar o
conhecimento do aluno com o conhecimento científico. Cavalcanti (2008, p. 34) afirma que,

[...] mais do que ensinar conteúdos, é necessário, também, ensinar-lhes
modo de pensamento e ação, ou seja, por meio de atividades
proporcionadas nas aulas, por meio do trabalho com os conteúdos, os
professores devem propiciar o desenvolvimento de certas
competências e habilidades [...]

Perguntamos também quais foram as dificuldades na aplicação dos conceitos em
situações hipotéticas. O desenvolvimento dessa ação era para saber se os alunos, depois de
estudado o tema, os conceitos em situações reais, seriam capazes de criar algumas dessas
situações. Para tanto, deveriam mobilizar o conhecimento trabalhado nas aulas anteriores,
estabelecer novas relações com o conteúdo, organizar e selecionar as informações na forma de
perguntas. Algumas das respostas são reveladoras. Observemos.

“Não, pois vivemos praticamente no universo geográfico e suas
situações não são complicadas a serem assimiladas ao dia dia.”

“Tive dificuldade ao aplicar os conceitos em situações, pois os
conceitos por mais próximos que estão de nossa realidade, são
delicados para aplicar em situações e há sempre o medo de errar, que
dificulta muito na hora de formular a questão.”
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“O fato de eu não ter um grande domínio
do conteúdo.”

“Eu não sabia atribuir a matéria estudada a uma situação do
cotidiano.”

“Não utilizar estas situações com frequência, além de forçar a
criatividade.”

Diversos fatores influenciaram na produção das questões. Os que mais notamos nas
respostas dos alunos estavam relacionados ao domínio de conteúdo, aplicação do conteúdo
em uma situação hipotética, a criatividade, e a limitação de não formular uma questão que
solicita uma definição.

Perguntamos também como os alunos avaliaram a participação do professor no
processo. As respostas revelam o quão fundamental é a presença do professor na mediação
entre o aluno e o conhecimento. Mais de 80% dos alunos avaliaram como Boa ou Muito Boa
a contribuição do professor, como consta na figura 11. Essas respostas estão relacionadas ao
fato de que, sempre que algum aluno formulava uma questão, esta era apresentada ao
professor, para saber se estava da forma correta. Mesmo formulando situações hipotéticas, os
alunos sentiram a necessidade da avaliação prévia do professor.

Figura 11: avaliação da participação do professor pelo alunos.

Buscamos mediar o processo para que esta atividade não tivesse um fim em si, mas
que outras habilidades fossem estimuladas, e, principalmente, fosse algo prazeroso para o
aluno. Embora os jogos aparecessem como um produto final da atividade, esta não era a
finalidade para o professor, tornando-se um meio, um recurso que fosse capaz de estimular
nos alunos a mobilização de conhecimentos da geografia escolar com os conhecimentos
cotidianos. Retornando à Cavalcanti (2008, p. 35) sobre a importância da mediação do
processo de ensino e aprendizagem na geografia escolar pelo professor, é este o responsável
por favorecer os “instrumentos simbólicos, conceitos, categorias, teorias, dados, informações,
procedimentos”. Isso foi verificado nas justificativas da questão levantada, como apresentado
nos excertos seguintes.

“O professor respondia as perguntas e auxiliava durante o
desenvolvimento do trabalho <3.”

“O professor foi muito prestativo e paciente. Tirou todas as dúvidas
que eu e o grupo tinhamos.”
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“Eu atribuí essa resposta a todas as
dúvidas que o professor tirou durante as aulas, e também a todas as
aulas bem dinâmicas e explicadas.”

“O professor ficou sempre perto para suprir nossas dúvidas.”

“O professor sempre explica bem a matéria, mais de uma vez se for
preciso e responde as perguntas de forma clara.”

“Sempre respondia o que perguntava e sempre estava disposto a ler as
perguntas para ver se estavam boas.”

“O professor conseguiu deixar a ideia da resposta mais clara à todos
os integrantes do meu grupo, mas não nos deu uma resposta direta.”

Nosso papel, portanto, foi o de promover a construção de saberes escolares para o
reconhecimento da importância de obtê-los para compreender de forma mais aprofundada, a
realidade vivida pelo aluno. Nesse ensejo o jogo foi o resultado de um longo processo de um
bimestre, como recurso e produto final de uma atividade que os estimulou a criar aprendendo,
e aprendendo a criar.

Considerações finais

Buscamos com este trabalho, apresentar a construção de jogos didáticos de cartas
produzidos pelos alunos de quatro turmas da 1º série do ensino médio técnico, de uma escola
da cidade de São Paulo. Na oportunidade, apresentamos o processo de construção e avaliação
do jogo didático, utilizado como instrumento de aprendizagem para o aluno e de avaliação da
aprendizagem para o professor.

Foi possível perceber que, embora o conteúdo do jogo tivesse sido abordado em sala
de aula, por meio de diferentes atividades, quais sejam debates, vídeos, atividades no caderno
e com o livro didático, alguns alunos apresentaram dificuldades com a aplicação do conteúdo
no jogo.

Percebemos que alguns conceitos apareceram mais no jogo que outros como por
exemplo, Chuva Frontal, que está mais próximo do aluno pelo sua convivência com esse tipo
de fenômeno atmosférico, principalmente no período de verão. Outro conceito abordado foi o
de Umidade também pela relação direto com o lugar, apresentando clara mudança durante o
ano. Outros conceitos mais abstratos tiveram pouca frequência como Pressão Atmosférica
(elemento climático) e Correntes Marítimas. Houve também dificuldade de selecionar e
separar aquilo que era um fenômeno meteorológico de uma característica climática de uma
determinada área.

Ressaltamos o trabalho coletivo de cooperação para a construção do jogo didático para
a otimização do tempo e das tarefas desempenhadas, o que ajudou a tornar o tempo muito
mais efetivo para todos. O trabalho de mediação feito pelo professor também foi importante
para que o grupos pudessem ter um melhor desempenho na produção das questões e na
confecção dos cartões.

Acreditamos que essas atividades lúdicas desconstroem a monotonia de uma sala de
aula tradicional em que ambos sujeitos, professor e aluno, estão presos as suas zonas de
conforto. Ao aluno, o estímulo de uma atividade nova, que exigia responsabilidade,
colaboração e criatividade. Ao professor, o trabalho com o livro didático ou a lousa e o giz,
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sendo incitado à pesquisa e planejar,
esquematizar toda a atividade, além do tempo necessário para sua avaliação e o feedback da
atividade ao seus alunos.
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Métodos e Projetos de Intervenção Didática

Resumo:

O projeto Horta Escolar está em desenvolvimento em duas escolas da rede de ensino
de Rio Claro - SP, sendo a primeira localizada na zona rural do município e a segunda
localizada na área urbana. O projeto tem como objetivo realizar uma troca de experiências e
conhecimentos entre os alunos das diferentes escolas, e ao mesmo tempo desenvolver uma
prática com alto potencial para facilitar o trabalho interdisciplinar envolvendo as disciplinas
geografia e ciências, tendo a educação ambiental como eixo transversal. No presente relato,
apresentaremos a maneira com que o projeto foi iniciado na Escola Municipal Agrícola, que
se insere num contexto rural, contendo as impressões e os resultados atingidos até o momento
e as perspectivas dessa prática como metodologia interdisciplinar e de aproximação entre
diferentes contextos escolares, abordando, neste caso, o contexto de uma das escolas em que
se desenvolve o projeto.

Palavras-Chave: horta escolar; geografia; interdisciplinaridade.

Introdução

Como disciplina obrigatória no currículo, a Geografia é de extrema importância para
identificarmos as profundas mudanças que a sociedade realiza no espaço ao longo do tempo
histórico. A disciplina é ministrada durante todo o processo de escolarização básica e, mesmo
após concluir os estudos, não é possível para as pessoas pararem de aprender Geografia, pois
o homem está inserido em um meio que está em constante interação com a natureza,
promovendo transformações, e é nosso papel, como parte desta sociedade, ter consciência das
alterações e saber analisá-las.

A Geografia escolar tem como pressuposto adequar seus conteúdos às diferentes
fases da escolarização e, portanto, às faixas etárias, para as quais os temas abordados possam
parecer complexos. Assim, entre as atribuições do professor está a de encontrar a melhor
maneira do aluno compreender o conteúdo a fim de transformá-lo em conhecimento
necessário para a leitura do mundo. Dado este fato, existe uma vasta gama de possibilidades à
escolha dos professores para atingir o objetivo que é a aprendizagem.

Já de início foi interessante o trabalho aplicado com os alunos da Escola Municipal
Agrícola “Engº Rubens Foot Guimarães”, já que está localizada na zona rural do município de
Rio Claro. Segundo dados do censo do IBGE de 2010, dos 186.299 habitantes da cidade de
Rio Claro 4.533 moram na zona rural. De acordo com dados levantados por Mello e Ferreira
(2012), a Escola Agrícola possui, da quantidade total de alunos, 61,6% residindo em
residências rurais e 38,4% residindo em áreas urbanas.
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O projeto Horta na Escola surge como uma tentativa de realizar um intercâmbio com
uma segunda escola do município de Rio Claro, a Escola Estadual Barão de Piracicaba. O
intercâmbio envolve uma troca de experiências entre os próprios alunos das duas escolas,
durante a feitura e no final do processo envolvendo a horta como um todo, promovendo uma
troca de conhecimentos entre alunos de diferentes contextos escolares, mas abordando os
mesmos conteúdos e objetivos.

O projeto foi idealizado por alunos da licenciatura do curso de Geografia da UNESP –
Câmpus Rio Claro, participantes do programa Residência Pedagógica (Edital CAPES 2018),
que tem como princípio apoiar a formação inicial de futuros professores tendo a escola como
local de formação, pelo contato direto e intensivo com as salas de aula. A ideia deste relato é
socializar a experiência de ensinar conteúdos das disciplinas de Geografia e de Ciências, na
perspectiva da Educação Ambiental, tendo como recurso didático a horta escolar. Na escola
em questão, e na qual realizamos uma etapa do projeto, o trabalho com a terra já ocorre com
frequência, fazendo parte do cotidiano dos alunos.

O projeto maior tem como objetivo, na Escola Agrícola, trabalhar não apenas os
conteúdos de Geografia do currículo, mas de forma interdisciplinar, correlacionar a Geografia
aos conteúdos de Ciências da natureza e com a educação ambiental, ampliando a assimilação
por meio de atividades práticas e significativas para os alunos. Em outras palavras, que os
aprendizados teóricos se materializem nas práticas desenvolvidas na horta.

Na segunda escola, a E.E. Barão de Piracicaba, buscaremos, além da
interdisciplinaridade e da assimilação significativa por meio de práticas, resgatar o desejo de
aprender e continuar aprendendo, resgatar o pensamento crítico baseado nas interações que os
próprios alunos produzem em seu meio social, mas acima de tudo, mostrar que alunos podem
ensinar outros alunos. Para os alunos das duas escolas esse compartilhar de conhecimentos
pode ser elemento humanizador e potencializador da criatividade, afetividade e do espírito de
coletividade e cidadania.

Caracterização da Escola objeto deste relato

A Escola Municipal Agrícola "Engº Rubens Foot Guimarães", está localizada na
porção norte do município de Rio Claro-SP, entre o distrito industrial da cidade e o distrito de
Ajapi. A escola atualmente opera em período integral, oferecendo aos alunos no período da
manhã as disciplinas do núcleo comum e no período da tarde os projetos voltados às
atividades do núcleo diversificado, que prioriza conhecimentos agrícolas (diversos plantios e
trato de animais).

Os mesmos professores que lecionam as disciplinas regulares são os professores que
preparam as atividades voltadas aos projetos desenvolvidos no ambiente externo da escola.
Eventualmente, quando necessário, os professores permanecem nas salas para fazer alguma
introdução a um conteúdo que os alunos terão contato futuramente na escola, mas o foco das
aulas de projeto são as atividades ao ar livre. Além disso, a escola conta com técnicos
agrícolas que auxiliam os professores e os alunos na execução de atividades fora da sala de
aula, e também orientam a escola na tomada de decisões relacionadas às atividades agrícolas
que caracterizam o currículo da escola.
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Ao longo da sua história, a escola já teve uma melhor infraestrutura para o
desenvolvimento de atividades agrícolas com os alunos. Atualmente, por receber menos
repasse do município e não conseguir arcar com os insumos necessários ao cuidado dos
animais, estes tiveram que ser doados ou comercializados. A escola ainda realiza esforços
para arrecadar recursos e manter os animais em quantidade suficiente para dar continuidade
ao ensino agrícola, como vacas, galinhas, porcos e um cavalo. Há também um meliponário,
com quatro espécies de abelhas nativas sem ferrão, que é fruto de uma parceria com o Centro
de Insetos Sociais (CEI) da UNESP de Rio Claro.

Mapa 1 – Localização da Escola.

Fonte: Mello e Ferreira, 2012.

Além das atividades relacionadas com a criação de animais, a escola possui uma vasta
área com solos utilizados para o plantio de hortaliças e leguminosas para o complemento da
merenda escolar, além de arvores frutíferas, que são convertidas em diversos produtos
alimentícios comercializados pela escola e também para o desenvolvimento de projetos
envolvendo os professores e os próprios alunos.

Os alunos que frequentam o 9º Ano do Ensino Fundamental realizam, como parte das
suas atividades do núcleo diversificado, uma espécie de TCC, com algum tema ligado ao
campo. São acompanhados pelas professoras, pesquisando e executando um trabalho que será
apresentado no final do ano para conclusão do ensino fundamental. Os alunos têm liberdade
para escolherem o tema e utilizam as aulas da tarde para levantar dados e organizar a
pesquisa.
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Figura 1 – Área com potencial de utilização da escola

Fonte: Google Maps

As bases da Horta Escolar

Apoiados na leitura de um TCC, que foi elaborado por Bastos (2018) a partir de uma
experiência realizada em uma outra escola do município e intitulado “HORTA ESCOLAR
COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL”, pensamos o
presente  projeto, adequando a proposta às nossas finalidades e à realidade dos alunos da
Escola Municipal Agrícola (EMA) e da E.E. Barão de Piracicaba.

Com o auxílio da professora de Geografia da escola e preceptora dos bolsistas do
Residência Pedagógica, levantamos alguns eixos que poderiam ser trabalhados inicialmente
com os 6ºs anos, série foco do projeto no momento. Assim, os conceitos de paisagem, espaço
geográfico e lugar, interligados a outros temas/conteúdos, como Movimentos da Terra
(rotação e translação), Estações do ano, Ciclo da água, Erosão, Resíduos orgânicos e
Inorgânicos, Solo, Agrotóxicos e Poluição, todos foram elencados para, em algum momento,
serem retomados como parte de uma prática ou de uma etapa de feitura da horta.

O principal problema que encontramos de início foi a inquietação dos alunos nas aulas
da tarde, pois, de acordo com a grade horária da escola, o projeto é desenvolvido toda segunda
feira, nas duas primeiras aulas após o almoço dos alunos.
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No primeiro dia foi apresentada a proposta de trabalho aos alunos, seguida de uma
dinâmica simples de confecção de crachás, que eles iriam utilizar durante nossas atividades, o
que nos ajudaria a identificá-los pelos nomes, e com a intenção de ser um primeiro contato
entre os residentes e os alunos. Seria também o momento de firmar um contrato pedagógico
com os mesmos. No crachá, cada um tinha que desenhar uma fruta, verdura ou legume que
mais gostava e a adesão e participação nesta atividade foi considerada positiva.

O projeto encontra-se em andamento, mas já discutimos com os alunos os conceitos de
paisagem, lugar e espaço geográfico tomando a horta como exemplo prático. Os alunos
compreenderam a diferença entre espaço natural e social, considerando a floresta como um
espaço natural e a horta como espaço social, levando os alunos a pensar na agricultura como
uma forma de alteração da paisagem.

Porém, “como nem tudo é um mar de rosas”, notamos que durante o tempo de trabalho
com os conteúdos mais teóricos que abordávamos, os alunos ficaram cada vez mais inquietos
e indisciplinados. Nesse meio tempo ocorreu uma troca de professor responsável por nos
acompanhar no projeto. Essa descontinuidade no processo de construção das relações de
autoridade entre o professor e a turma, e como também ainda não tínhamos “autoridade”
suficiente para organizar a sala, tivemos um período de dificuldade para dar andamento à
proposta. Mesmo assim, foram abordados três assuntos diferentes com os alunos em três
semanas diferentes e, como as aulas eram duplas, em uma aula fazíamos uma introdução
teórica e na outra o tempo era para a parte prática realizada na horta.

A primeira das três intervenções consistiu em uma dinâmica na qual a intenção era
mostrar aos alunos que assim como as plantas servem de alimento ao homem, a luz serve de
alimento para as plantas. Foi utilizado um experimento chamado “labirinto de feijão”, em que
se faz o plantio de um feijão dentro de um labirinto de papelão com uma única entrada de luz
e o feijão cresce, seguindo o caminho da luz até encontrá-la. O experimento não vingou,
assim como as aulas sobre os movimentos da Terra. Não foi possível desenvolver a teoria,
mas a intenção era mostrar aos alunos as diferentes estações e como elas influenciam no
plantio de diferentes espécies de alimentos ao longo do ano.

A última tentativa de abordar um conteúdo teórico foi sobre resíduos sólidos e
orgânicos, quando foi organizada entre os alunos uma discussão sobre esses dois tipos de lixo
e a melhor forma deles serem reutilizados, com o objetivo de já buscar um gancho na
discussão sobre compostagem. Novamente a indisciplina tomou conta da turma e a situação
ficou meio incontrolável e, como de outras vezes, foi necessário recorrer a saída da sala para
realizar atividades práticas no espaço de onde seria a horta.

Sobre o espaço onde estamos realizando a feitura da horta escolar, ele já existia, porém
estava abandonado à espera de quem iria dar continuidade ao projeto. A horta tem formato
circular, com um total de sete canteiros, um único no centro, outros dois ao redor deste
canteiro central e mais quatro canteiros ao redor dos dois últimos (Figura 2).

Uma proposta na qual tinha sido planejada era uma visita inicial dos alunos da escola
Barão de Piracicaba a EMA como parte do projeto de troca de experiências, com a intenção
dos alunos da EMA ensinarem para os alunos do Barão como estão fazendo as coisas aqui
com a sua horta. Porém essa atividade não aconteceu devido a problemas com a direção do
Barão de Piracicaba.
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Figura 2 – Formato circular da horta escolar

Fonte: O autor.

Figura 3 – Residente (de azul) e professor (de preto) com os alunos cuidando da horta.

Fonte: O autor.
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Os últimos passos dados pelos residentes envolveram a preparação da terra para o
plantio, na qual foi misturado um composto orgânico produzido pela própria escola.
Aproximadamente três carriolas cheias de composto foram misturadas em cada canteiro, para
recuperar os nutrientes do solo e garantir um melhor desenvolvimento das plantas. Em
seguida, esses canteiros foram cobertos com palha seca para não perderem esses nutrientes
nem umidade com o calor do sol.

Em sala foram definidas algumas espécies de vegetais para plantar. Dos seis
necessários, conseguimos cinco conjuntos de sementes, que foram plantadas em sementeiras
para o desenvolvimento das mudas, enquanto o trabalho na horta não era completado. Dessas
cinco espécies, apenas três vingaram e já estão plantadas nos canteiros, enquanto os outros
três ainda estão sem plantas.

Uma última atividade realizada dentro de sala de aula consistia em os alunos
escreverem cartas destinadas aos alunos da E.E. Barão de Piracicaba contanto um pouco da
rotina deles com a feitura da horta, descrevendo como são os canteiros e o que foi plantado.
Mas, assim como nas outras atividades teóricas, essa atividade foi comprometida devido à
certa resistência dos alunos em ficar dentro da sala de aula e, em alguns casos, resistência para
realizar a proposta.

Considerações Finais

A literatura didático-pedagógica indica que aulas ao ar livre podem incentivar os
alunos a compreenderem os mistérios do mundo físico e social de uma maneira mais simples
e direta, sendo um procedimento efetivo para a apreensão dos conceitos das disciplinas
Geografia e Ciências, ou em qualquer outra disciplina escolar. A escola não é só a sala de
aula, assim como é possível tornar qualquer espaço um espaço de aprendizagem.

A problemática observada até o momento não nos parece ser o trabalho na horta, pois
os alunos se mostram muito proativos e disputam entre si quem vai fazer as funções que
muitos podem considerar as mais pesadas, como empurrar uma carriola cheia de terra ou
carpir com uma enxada. O problema é que os nossos objetivos envolvem conteúdos
disciplinares que precisam ser ministrados, para depois serem abordados durante as atividades
práticas na horta. Estamos avaliando e buscando a melhor maneira dos conceitos serem
aprendidos e, neste processo, os próprios professores estabelecerem relações com a horta, os
princípios de sua feitura e os cuidados necessários.

O projeto está no meio do caminho e ainda há tempo de realizar mudanças e aproveitar
o que deu certo. Mas o fato de ter chegado até esse ponto já demonstra o verdadeiro potencial
da horta como procedimento facilitador da interdisciplinaridade. Defendemos que esta prática
precisa ser expandida para todas as escolas, fazendo parte das suas rotinas, envolvendo os
alunos para que eles construam pontes entre os conhecimentos teóricos e práticos.
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Resumo

Ao relatar aulas e desenvolver atividades com os alunos no PIBID é possível ver através de métodos dinâmicos a

fórmula de aprendizagem a qual entendem a geografia. Logo, com isso se entende a prática socioespacial de cada

aluno, do tipo onde mora, onde trabalha e se trabalha, de forma a qual os pesquisadores e alunos consigam

entender também as ligações com o espaço onde estão. Para isso, foi desenvolvida duas atividades. Uma, feita

em 2018, foi sobre as migrações, onde os alunos tinham que perguntar a seus familiares onde nasceram e se

participaram ativamente do processo migratório, além de responder se esses mesmos familiares fazem isso para

trabalhar e, se eles, alunos, fazem isso para ir até a escola, de forma que pudessem entender o espaço como algo

de forma mais política, distribuída. A outra, já feita em 2019, foi sobre cartografia, onde os alunos tinham de

entender sobre as questões cartográficas, tipo saber calcular a escala ou descobrir as coordenadas geográficas, de

forma ao qual pudessem se orientar corretamente. Todas essas vivências são possíveis para que acadêmicos de

geografia e alunos do PIBID tem uma troca no tange a relação ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Vivências; PIBID; ensino de geografia; atividades desenvolvidas.

Introdução

Nesta escrita temos como foco principal relatar como foram feitas as aulas e atividades
desenvolvida por nós alunos do PIBID, e como se deu a fórmula de aprendizagem com os
alunos através de atividades dinâmicas de modo prático em sala de aula para o ensino de
geografia, tendo em vista a importância de se discutir de maneira mais humanista e pessoal
levando a geografia para a vida de alunos das escolas públicas.
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O presente artigo é desenvolvido por alunos e pesquisadores vinculados ao Programa
Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência ( PIBID), pela Faculdade de Formação de
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/FFP), nos eixos de pesquisa
com temas em Espaço, Identidade e Diferenças e Geopolítica, acompanhando as turmas de 2º
ano, no ano de 2018 e 1º ano, no ano de 2019. Sendo o PIBID desenvolvido no CIEP 308
Pascoal Carlos Magno, escola localizada em Itaboraí-RJ.

No intuito de levar um ensino mais prático a sala de aula, acerca do conhecimento
geográfico os pesquisadores pensaram em uma atividade para a turma de 2º ano do ensino
médio que incluía uma atividade sobre a Cartografia pessoal e familiar dos alunos, no qual foi
impresso o mapa da cidade do Rio de Janeiro e os alunos deveriam marcar no mapa com
linhas de crochê e tachinhas os pontos no qual eles e seus pais circularam ao longo da vida,
mudança de endereço, onde nasceram e deslocamento até o trabalho, de forma a qual foram
avaliados conforme a sua participação e quanto ao entendimento do tema. Já nas turmas de 1°
ano, os alunos e pesquisadores vinculados pensaram em uma atividade sobre escala e
coordenada geográfica ao qual os alunos pudessem entender como se dá a cartografia e que
aprendessem a se orientar de forma correta. Também foram avaliados pela participação e
sobre o entendimento aos temas.

A partir dessa atividade buscamos compreender melhor a vida desses alunos
conhecendo um pouco mais a eles e suas famílias, mesmo que indiretamente, saber onde
moravam, se trabalhavam e onde haviam nascido.

Desenvolvimento

A geografia e seu ensino têm como base abordar o espaço geográfico, logo, isso se

faz ou poderá ser feito com base na prática socioespacial do aluno ou aquele que precisa ser

ensinado. Saviani (1999) em sua pedagogia histórico-critica fala que um dos passos é a

problematização, ou seja, identificar os principais problemas propostos pela prática social. Na

geografia, isso cabe muito bem porque a prática social também é a prática espacial, sendo a

ideia de que isso se aplique em seu ensino de forma que resolva alguns possíveis problemas,

como as questões de localização e de alguns fenômenos que configuram determinados

territórios. Claro que também resolver as cartografias dos lugares, a fim de que se pense o

homem/sociedade a partir do espaço do homem e trazendo uma consciência espacial.

Isso serve para que os alunos sejam alfabetizados geograficamente de forma que

saibam sua própria espacialidade desde a escala local até a escala global, assim, edificando o

próprio conhecimento. A figura do professor e de nós bolsistas do PIBID, é de justamente

instigar e ensinar que o aluno saiba fazer isso através de uma consciência do espaço ao qual

vive e ao qual está num dado momento. Assim, é possível que o aluno tenha uma criticidade

do espaço e enxergue como algo político, ou seja, dividido, cerceado, distribuído ou, até

mesmo, segregado.
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Com a construção desses conhecimentos com os alunos na turma do 2° ano do ensino

médio no PIBID de Geografia da UERJ/FFP (Universidade do Estado do Rio de

Janeiro/Faculdade de Formação de Professores) no CIEP 308 Pascoal Carlos Magno, escola

localizada em Itaboraí-RJ, foi tentado fazer com que cada aluno entendesse sua prática

socioespacial com base na cartografia pessoal de cada um perguntando coisas do tipo: onde

nasceram, quantos irmãos ou irmãs têm, onde os pais e os avós (maternos e paternos)

nasceram e quantos filhos ou filhas pretendiam ter.

Essa atividade teve como tema as migrações, tinha como objetivo identificar e traçar

os fluxos migratórios a partir da vivência dos alunos, além de questionar os motivos que

impulsionaram as migrações. Também foi necessário para que cada aluno(a) aprendesse as

questões que envolvem a migração em si, qual tipo ela é, se é externa ou interna ou ainda se

ocorreu de fato a migração, e o motivo real de ter ocorrido a migração.

Os materiais utilizados para essa atividade que ocorreu de forma diferenciada e, até

mesmo, lúdica foram o isopor para poder colar os três mapas (estado do RJ, Brasil e Mundo)

de forma que os alunos pudessem perceber de forma escalar o tipo da migração que ocorria na

sua própria vida ou da sua família. Para isso se materializar nos mapas, também utilizamos

linha de crochê e tachinhas de forma ao qual entendessem os fluxos migratórios. Claro que

para isso, cada aluno, uma vez que essa atividade foi realizada em grupos de até 6 pessoas,

tinha que utilizar uma cor da linha de crochê diferente para poder separar o fluxo migratório

da sua família. Tanto que para isso, os mapas já eram preparados no que tange as legendas,

cada aluno pintava a sua, indicando qual era a sua migração no mapa de modo que ficasse

organizado.

Figura 1 – Alguns dos mapas utilizados na atividade

Fonte: Jhonny Chavão, 2018.

A atividade foi dividida em duas partes (ou dois dias), sendo que a primeira foi

justamente onde os alunos encaixaram os fluxos migratórios nos mapas relativos à migração

pela qual sua família fez ao longo do tempo. Já na segunda parte da atividade, foi passado um

questionário aos alunos onde perguntamos os principais tipos de migrações existentes, a
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importância dela, o por que dela ocorrer, além da participação feminina nas migrações, uma

vez que se fazia necessário a essa atividade a colocação dos eixos a qual fazemos parte no

PIBID (Questões de igualdade e gênero e Geografia Política e Geopolítica).

Foi possível perceber que mesmo com as dificuldades existentes pelos alunos quanto

aos temas, nós bolsistas do PIBID conseguimos fazer com que eles chegassem aos objetivos

da atividade que era justamente tentar entender um pouco dos contextos que levam a

migração e, que isso acontece (ou pode acontecer) dentro de suas próprias casas. Quando

corrigimos os questionários e olhamos a cartografia pessoal dos alunos, alguns deles ressaltou

a importância do Brasil sempre estar aberto as outras nações e que temos de aceitar os

imigrantes aqui. Isso foi muito importante, pois em uma das turmas, existia uma aluna

venezuelana que veio com os seus pais, uma vez que eles moram aqui por causa de emprego e

das questões muito complexas pela qual passa a Venezuela.

Logo depois, graças a nossa participação no PIBID, pudemos participar do conselho

final da escola. Foi lá que iriamos saber a real situação dos alunos no ano escolar. Foi algo

muito novo para nós bolsistas, mas também foi surpreendente, pois teve alunos que

considerávamos participativos, sobretudo nas duas fases das atividades que desempenhamos

com eles acabaram por ser reprovados. Até mesmo, um aluno que respondeu tão bem ao

questionário foi também reprovado. Com isso passado, a gente conseguiu continuar no projeto

para o ano de 2019, onde também desempenhamos uma atividade com os alunos, só que

agora, outros alunos.

Figura 2: Segunda parte da atividade sobre migração com os alunos

Fonte: Jhonny Chavão, 2018.

Já em 2019, como continuamos no PIBID e na mesma escola, porém agora em série

diferente, uma vez que agora a gente começou a ficar em turmas de 1° ano do ensino médio. E

pudemos desempenhar outras atividades com esses alunos. Eles estavam estudando questões

de cartografia, tipo orientação, fusos horários, escalas e coordenadas geográficas. Logo,
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pensamos em algo que eles pudessem construir os conhecimentos cartográficos aprendidos ao

longo do 1° bimestre e pôr eles em prática.

Essa atividade teve como objetivo fazer com que os alunos reconhecessem as diversas

formas de representar o espaço geográfico, compreenderem a linguagem cartográfica e

estimular as percepções de orientação no espaço. Para isso, separamos duas datas para a

realização dessas atividades com os alunos do 1° ano do ensino médio. Na primeira data,

passamos um exercício sobre escala, onde eles tinham que calcular através da escala, a

distância da escola até determinados lugares tipo até o centro do município de Itaboraí-RJ, até

a UERJ/FFP que se localiza em São Gonçalo e até a Serra dos Órgãos que se localiza em

Teresópolis-RJ. Para eles conseguirem fazer essa parte da atividade, demos para eles as

imagens do Google Earth dessas localidades, além de dar as distâncias para que pudessem

calcular a escala. Foi possível perceber que com essa parte da atividade, alguns deles tiveram

muitas dúvidas quanto à distância, ou a conversão de Km para cm. Quanto a isso, tentamos

sanar as dúvidas e também aprender um pouco mais sobre essa questão cartográfica, da qual

muitos de nós acadêmicos, sempre tem uma dúvida ali ou acolá.

Na segunda data da atividade, usamos o auditório da escola para realiza-la. Essa

atividade era sobre coordenadas geográficas, e foi necessário utilizar materiais como TNT,

durex colorido e E.V.A para que pudéssemos com o TNT estender como se fosse um tapete, o

durex colorido para indicar as coordenadas e o E.V.A para indicar os graus das coordenadas

(longitude e latitude), além de usarmos para que os alunos descobrissem coordenadas das

quais colocamos no tapete e eles precisavam saber qual era a coordenada e onde se localizava.

Para isso, eles tiveram a ajuda do Mapa-Múndi que afixamos no mural do auditório. Já nessa

atividade, os alunos não tiveram muita dúvida e quando íamos explicar, eles logo entendiam e

conseguiam desempenhar a atividade com êxito.

Como método de avaliação dessa atividade (nas duas datas em que foi aplicada) foi

utilizado como eles calculavam a escala, a compreensão do tema e a participação e o trabalho

em grupo, uma vez que o processo avaliativo faz parte da aprendizagem de forma que nós

como bolsistas ao mesmo tempo em que aprendemos a forma avaliativa, também percebemos

o envolvimento dos alunos com a atividade. Tanto que para isso nós demos até mesmo uma

premiação pela participação deles, que foi um chocolate para cada um.

Figura 3: Materiais utilizados em uma das datas da atividade
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Fonte: Jhonny Chavão, 2019.

Conclusão

É possível notar que com essas vivências no PIBID, nós bolsistas acabamos

aprendendo mais do que efetivamente ensinando ou auxiliando o professor, pois aprendemos

as múltiplas formas pela qual devemos ensinar, aprendemos diferentes métodos avaliativos,

além de aprendermos sempre as diversas formas de desempenhar atividades com os alunos. E

isso é feito das mais diversas formas, com uso da criatividade seja usando o isopor para fixar

os mapas na atividade com o 2° ano ou utilizando o TNT e o E.V.A na atividade com o 1°

ano. Mas também não abrimos mão das velhas formas avaliativas, que pode ser o bom e velho

questionário para ver se realmente os alunos estão pondo em dia os conhecimentos aprendidos

ao longo do bimestre escolar. Enfim, tudo isso é de extrema importância para a formação

deles e para a nossa também como acadêmicos e futuros professores.
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Resumo: O Estudo do Meio pode ser compreendido como um método de ensino que busca trazer um novo 

significado no processo de ensino-aprendizagem. Trata-se da aproximação, vivência e estudo orientado de uma 

determinada realidade elencada pela comunidade escolar. Através dessa prática, é possível a formação e 

fortalecimento de professores autônomos e pesquisadores, não mais sendo reprodutores de um ensino criado nas 

academias, com a criação de um currículo próprio com maior significado para alunos e professores, suscitando 

um ambiente fértil à pesquisa e ao senso crítico. Sendo assim, o presente relato traz as experiências vivenciadas 

em diferentes escolas públicas da Cidade do Rio de Janeiro onde a prática pedagógica do Estudo do Meio foi 

executada, mudando a rotina e os paradigmas de ensino dos alunos e professores que vivenciaram tal 

experiência, havendo uma nítida empatia por toda a comunidade escolar ao método, que possibilitou a 

contribuição na formação de sujeitos livres, críticos e autônomos.  

 

Palavras-Chave: Estudo do Meio; Ensino de Geografia; Trabalho de campo; Emancipação. 

 

 

Introdução 
 

Tomaremos como partida para dar início a esse relato de experiência, o belíssimo 

filme “A língua das mariposas”, do diretor espanhol José Luis Cuerda. A obra conta a história 

de Moncho, um pequeno garoto espanhol que vivencia o medo de entrar em uma nova escola, 

com a incerteza de quem serão seus novos amigos e professores. Em seu primeiro dia de aula, 

tomado pela insegurança ocasionada pelo histórico de repressão nas escolas, ao ser chamado 

por seu novo professor, Don Gregório, para se apresentar a turma, Moncho se paralisa e como 

consequência de seu medo, urina nas calças diante de todos seus novos amigos. A reação 

imediata do pequeno novato é correr pra fora da escola e ir se esconder na floresta, onde foi 

achado somente pela noite. 

Com o ocorrido, Don Gregório sentiu imensa culpa e foi até a casa de Moncho pedir 

desculpas para ele e seus pais, iniciando assim uma relação de respeito e afeto com o menino. 

No decorrer do filme, as atitudes do professor mostram que ele se diferenciava dos demais 

colegas de profissão espanhóis da década de 1930, pois pautava sua relação com base no afeto 

e respeito por todos os discentes, fazendo com que o pequeno Moncho se encantasse e 

percebesse um novo mundo de possibilidades e aprendizados na nova escola. 

 Dentre as práticas não tão comuns à época, Gregório despertava nos alunos o interesse 

pela natureza e pelo Estudo do Meio, dizendo que “[...] a natureza é o espetáculo mais 

surpreendente que o Homem pode presenciar[...]”, despertando a curiosidade de todos os 

alunos ao citar exemplos de fenômenos da fauna e flora local, com provocações como as a 

seguir: “Sabiam que algumas aranhas inventaram o submarino milhares de anos atrás?”; “ 

Vocês sabiam que as mariposas possuem língua?”, explicando que essa língua era “como a 

tromba de  
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um elefante, porém, muito fina e enrolada como uma mola de um relógio”, onde servia para 

coletar o néctar das flores.  

 Don Gregório ao utilizar uma linguagem que despertava a curiosidade das crianças, 

conseguia ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, onde o mesmo passava a ser 

pautado pelo respeito e uma visão mais observadora pelo ambiente onde a escola estava 

inserida. Como complemento para assimilação dos conteúdos iniciados em sala de aula, o 

professor levava a turma para trabalhos de campo para serem realizadas pesquisas e 

observações dentro da disciplina de “história natural”. Eram as chamadas “aulas ao ar livre”. 

No decorrer do filme fica claro para os telespectadores uma ressignificação do 

ambiente escolar para Moncho. Se antes o medo do professor prevalecia, agora o respeito e o 

afeto tomavam conta das cenas, mostrando um menino entusiasmado com o conhecimento e 

conteúdos assimilados nas aulas de Don Gregório. 

 

Mas afinal, o que é Estudo do Meio? 

 

O Estudo do Meio pode ser entendido como um “método de ensino interdisciplinar 

que visa proporcionar para alunos e professores o contato direto com determinada realidade, 

um meio qualquer, rural ou urbano, que se decida estudar.” (LOPES E PONTUSCHKA, 

2009). Tal prática de ensino muitas vezes é reduzida à experiência do trabalho de campo, 

entretanto é necessário pontuar que a saída à campo é apenas uma das etapas dessa prática 

pedagógica. 

Tal método pressupõe algumas etapas que se fazem importantes de serem seguidas 

para uma profunda mudança no processo de ensino-aprendizagem em toda a comunidade 

escolar. Deve-se iniciar com uma reflexão das premissas e paradigmas escolares, com 

reflexões individuais e coletivas das práticas que permeiam o ambiente da escola, com o 

desejo de melhorar a formação do aluno, tornando-o um sujeito autônomo e com um currículo 

mais próximo de sua realidade vivida. A segunda etapa consiste na escolha do tema e o 

espaço a ser estudado, podendo ser a rua, o bairro, um parque próximo à escola, uma área de 

mata nativa, ou qualquer outro espaço que seja acordado entre professores e alunos, 

lembrando que não existe um lugar privilegiado ou lugar ruim para se fazer um Estudo do 

Meio. Todo espaço é rico de ser analisado em todos os seus aspectos naturais e socias, 

cabendo ao professor conseguir extrair toda a potencialidade do local, tendo como desafio o 

estímulo ao processo de “[...] saber „ver‟, saber „dialogar‟ com a paisagem, detectar os 

problemas existentes na vida de seus moradores, estabelecer relações entre os fatos 

verificados e o cotidiano do aluno” (PONTUSCHKA, 2004a, p260). 

Outra etapa necessária pra realização do Estudo do Meio é a definição dos objetivos e 

o planejamento. Sabe-se que cada trabalho realizado terá objetivos próprios e distintos, 

entretanto, de maneira geral pode-se elencar objetivos gerais que o método utilizado deve 

alcançar, de acordo com Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, p.177-178) os objetivos são: 

 consolidação de um método de ensino interdisciplinar denominado estudo do 

meio, no qual interagem a pesquisa e o ensino; 
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 verificação de testemunhos de tempos e espaços diferentes: transformações e 

permanências; 

 levantamento dos sujeitos sociais a ser contatados para as entrevistas; 

 observações a ser feitas nos diferentes lugares arrolados para a produção de fontes 

e documentos: anotações escritas, desenhos, fotografias e filmes; 

 compartilhamento dos diferentes olhares presentes no trabalho de campo mediante 

as visões diferenciadas dos sujeitos sociais envolvidos no projeto; 

 coleta de dados e informações específicas do lugar, de seus frequentadores e das 

relações que mantém com outros espaços; 

 emersão de conteúdos curriculares disciplinares e interdisciplinares a ser 

contemplados na programação; 

 produção de instrumentos de avaliação em um trabalho participativo; 

 criação de recursos didáticos baseados nos registros; 

 divulgação dos processos e resultados. 

 

É necessário lembrar que todos os objetivos, gerais e específicos, devem ser 

elaborados pelos protagonistas do processo de ensino-aprendizagem: Alunos e Professores. 

Pois só assim serão expressas as reais necessidades, anseios e questões que circundam a 

comunidade escolar. Um planejamento feito por e para Professores e Alunos, possibilitando 

com isso uma maior autonomia e livre pensar de ambas as partes, uma vez que os alunos 

passam a não ser mais vistos como meros assimiladores de um conteúdo que não faz sentido 

tampouco tem proximidade com a sua realidade. E quebrando a ideia de que o professor do 

ensino básico é apenas um reprodutor de conhecimentos criados na academia, distante da 

realidade escolar, sendo um importante elemento que pode contribuir significativamente para 

com o desenvolvimento da profissionalidade docente (LOPES, 2013), visto que tal prática 

reafirma o papel do professor pesquisador, tendo “[...]a exigência de que o professor não seja 

apenas o operário do currículo, mas também um dos seus arquitetos”(Pacheco 1999, p48). 

Outro ponto de suma importância dentro do planejamento do Estudo do Meio, é a 

elaboração do Caderno de Campo. Esse instrumento auxilia na orientação de o que será 

observado e analisado durante o trabalho de campo. Segundo Pontuschka e Lopes, nele 

Os participantes da atividade devem facilmente encontrar as principais instruções 

relativas à coleta de dados e informações e ao processo de observação, além de 

espaços adequados para registros escritos, desenhos e esquemas. Durante todo o 

desenrolar do Estudo do Meio, o caderno de campo se constituiu, deste modo, um 

“fiel companheiro” dos participantes porque, rápida e facilmente, podem ser 

consultadas, em caso de dúvidas, as atividades programas e os procedimentos 

adotados. (LOPES E PONTUSCHKA, 2009) 

 O caderno de campo deve conter uma capa, que pode ser elaborada pelo professor, por 

algum aluno ou por um grupo de alunos, expressando a ideia central do Estudo do Meio; o 

roteiro e cronograma das atividades que serão desenvolvidas durante o trabalho de campo; 

textos e mapas de apoio; roteiro das entrevistas. 

 Como foi dito anteriormente e pode ser observado no decorrer do presente texto, 

várias etapas são importantes de serem cumpridas para a realização do Estudo do Meio. Outra 

fase fundamental para execução dessa prática metodológica é o trabalho de campo, onde os 

alunos  
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e professores “rompem” os muros da escola e vão à campo analisar a vida como ela é, analisar 

com seus próprios sentidos a realidade que os cerca.  

Francisco Ferrer y Guardia (1959-1909), fundador da Escola Moderna em Barcelona 

no início do século XX, publicou no sexto boletim informativo do segundo ano da Escola um 

artigo de Élisée Reclus (1830-1905), célebre Geógrafo e Anarquista francês, vanguardista 

sobre o tema relacionado ao Estudo do Meio. Reclus disse: 

Se tivesse a felicidade de ser professor de Geografia para crianças, sem me ver 

encerrado em um estabelecimento oficial ou particular, começaria pondo livros e 

mapas nas mãos de meus companheiros infantis; talvez nem pronunciaria perante 

eles a palavra grega geografia, mas lhes convidaria a grandes passeios comuns, feliz 

de aprender em sua companhia. (RECLUS, 1903) 

Faz-se mister lembrar que a saída à campo não se trata de um rompimento do processo 

de ensino-aprendizagem ou de uma vazia necessidade de sair da sala de aula, muito pelo 

contrário. O trabalho de campo tem que ser visto como uma das etapas do processo, sendo 

esvaziado de sentido se encarado como uma prática estanque e solitária. Buscamos ressaltar 

aqui que todas as etapas têm sua importância, também tentando quebrar a ideia de uma sala de 

aula esvaziada de sentido e chata. O que queremos evitar é a sedimentação de estereótipos da 

sala de aula “naturalmente chata” sendo preciso retirar os alunos para “passear de vez em 

quando” noutro lugar. (LOPES E PONTUSCHKA, 2009.). 

 É necessário compreender que se trata de um método de “mão dupla”. A “sala de aula” 

e a “escola” são levadas para o mundo, para o real e tangível, onde será o momento de se 

descobrir que o meio ou o espaço, na inter-relação de processos naturais e socias, é uma 

Geografia viva (PONTUSCHKA, 2006). Após isso, na outra via dessa mão dupla, se retorna 

para a sala de aula, com a percepção do mundo real e dessa Geografia viva, possibilitando um 

aprendizado prático, significativo e divertido aos alunos e professores. Lembramos aqui a 

grande importância da alegria no processo de aprendizagem. É através desse sentimento 

mágico que tudo se torna agradável e profundo. O afeto tem que ser usado como um 

catalisador no aprendizado, unindo ainda mais professores e alunos. Deve-se usar de um 

método rigoroso e flexível nos trabalhos de campo, entretanto é preciso evitar também todo 

pedantismo na direção das viagens, porque antes de tudo a criança deve encontrar neles sua 

alegria. (RECLUS, 1903) 

 Após o trabalho de campo, se inicia mais uma etapa do Estudo do Meio. Essa nova 

fase compreende na sistematização e ordenamento de todo o material coletado durante as 

etapas anteriores. As pessoas participantes do trabalho de campo se reúnem e conversam entre 

si sobre as sensações experimentadas durante o processo. O que mais fez sentido? O que mais 

chamou sua atenção? O que te fez refletir?  

 É a partir dessa livre exposição de ideias pessoais que se inicia um processo de 

construção de novas ideias e percepções. Essa troca mútua entre alunos e professores 

possibilita abrir o olhar a questões que poderiam ter passado despercebidas por uma criança, 

porém para outra não, e vice-versa. A visão fragmentária perde força e inicia-se um processo 

de síntese no qual os envolvidos no trabalho se descobrem como seres interdisciplinares 

(FREIRE,2000) 

 No prosseguir da reflexão, há uma análise do material coletado e debates sobre o que 

eles nos mostram. Há algum aspecto revelador do espaço estudado que antes não era 
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percebido? A imersão no meio 

possibilitou a percepção de conteúdos que podem ser inseridos no currículo? Que material 

podemos construir a partir disso? Como podemos contribuir com os agentes  

 

sociais que participaram do estudo? Como podemos contribuir para sanar possíveis problemas 

constatados no espaço estudado? 

 Através dessas respostas e reflexões, há a criação de um currículo próprio da escola, 

com proximidade do espaço de vivência das crianças e professores, podendo ter como produto 

a criação de materiais didáticos, tais como: Pequenos documentários, maquetes, desenhos, 

poesias, peças teatrais, exposições fotográficas e tudo mais que a imaginação permitir. 

 Após o término de todas essas etapas e processos, faz-se necessário finalizar o trabalho 

educativo com uma avaliação e, se possível, divulgação dos resultados obtidos à comunidade, 

homens e mulheres que participaram do estudo ou local estudado. A avaliação consiste em 

uma reflexão dos pontos positivos e negativos de todo o processo. Existe algo que possa 

melhorar? Algo deu errado? Quais foram os pontos fortes? Como podemos aprimorar?  

 

Porque escolhemos pesquisar e fazer Estudo do Meio? 

 

 Percebemos atualmente um grande afastamento das crianças pelo desejo de 

conhecimento dentro do ambiente escolar. Temos um mundo repleto de informações 

instantâneas e com infinitas novidades a cada segundo, mundo esse que parece se desconectar 

do aprendizado visto dentro das celas de aula
1
. Sendo assim, pesquisar e colocar em prática 

uma proposta pedagógica que aproxime os alunos e alunas de sua realidade cotidiana se faz 

necessário. Acreditamos que através do Estudo do Meio, há uma completa ressignificação do 

processo de ensino-aprendizagem, pois ao contrário de como é visto tradicionalmente nas 

escolas, onde os alunos são impostos a estudar uma gama de conteúdos escolhidos a priori, 

sem uma necessária proximidade com sua realidade, na presente proposta, toda a comunidade 

escolar é atuante na escolha do que será estudado e onde será estudado 

 Além disso, é estimulado um olhar curioso pelo mundo. Um olhar que não se deixa 

intimidar pela aparente naturalidade dos fenômenos sociais. Trata-se de uma ode à pesquisa e 

ao olhar crítico. Uma derrubada dos muros da escola, levando a comunidade escolar para o 

mundo, entendendo sua complexidade e reafirmando o caráter público da educação, uma vez 

que possíveis soluções podem ser criadas para problemas observados nos trabalhos de campo. 

 Outra questão que deve ser destacada nesse momento é no que tange a prática docente. 

O que é percebido no cotidiano escolar da educação básica, são professores que se 

distanciaram da prática da pesquisa, - por diversos fatores que não cabe aprofundar nesse 

momento-, reproduzindo um conhecimento acadêmico criado externamente ao seu ambiente 

de trabalho. É nesse contexto que se busca “uma nova profissionalidade docente”, entendendo 

que a profissão tem suas especificidades que só poderão ser compreendidas no seio da sala de 

aula. São conjuntos de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que 

constituem a especificidade de ser professor. (Sacristán, 1995, p.65 apud LOPES, 2013.)

 Sendo assim, entendemos o Estudo do Meio como método que pode contribuir 

                                                           
1
 Expressão criada por Fernando Zanardo, para definir as salas de aula – pequenas, mal iluminadas, sem 

ventilação, superlotadas, etc. -, aproximando-as à própria ideia de presídio. 
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significativamente com a formação de 

um professor pesquisador, capaz de criar conhecimentos próprios com seus alunos, não mais 

sendo um reprodutor acrítico dos saberes acadêmicos, pois como afirma Lopes, a 

 

ausência de uma mediação crítica e criativa do professor na elaboração e na 

concretização do currículo não fere somente a qualidade da profissionalidade desta 

categoria profissional, senão que, de maneira geral, podem resultar em práticas 

pedagógicas marcadas pela insignificância dos conteúdos presentes no currículo 

para o aluno. (LOPES, 2013) 

 Tal insignificância do currículo para o aluno, como aponta Lopes (2013), pode resultar 

em diversas consequências, como recusa, confronto, desmotivação, fuga, violência, etc. 

 

Colocando em prática 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/CAPES 

desenvolvido pelo Instituto Fernando Rodrigues da Silveira CAp-UERJ vinculado a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, possibilitou através das escolas 

conveniadas ao programa, todas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, o 

desenvolvimento e a prática do Estudo do Meio por parte dos alunos do ensino básico, alunos 

bolsistas e professores. 

 A prática consistia em 3 momentos: 

1- O planejamento da atividade: Elaboração dos objetivos, coleta de textos de 

referência, confecção e busca por mapas de apoio, fotos, realização de um pré-

campo afim de organizar as atividades e detalhar quais os alvos a serem estudados 

e a montagem do caderno de campo. 

2- A realização do trabalho de campo: Nesse momento, os alunos tinham contato 

com a realidade do Espaço Geográfico no entorno da comunidade escolar, 

apreendendo conceitos, observando diferentes paisagens, relatando em seus 

cadernos de campo e refletindo sobre os contrastes sociais e ambientais. 

3- O pós campo: Nessa fase do Estudo do Meio, ocorria uma avaliação entre alunos, 

bolsistas e supervisores sobre os resultados obtidos no campo, reflexões a respeito 

do alcance ou não dos objetivos e criação de materiais didáticos como maquetes, 

listas de exercício, mapas, etc. 

 

O exemplo da “Pequena África” 

 

O Estudo do Meio realizado na “Pequena África” foi desenvolvido em uma escola 

pública da cidade do Rio de Janeiro e contou com cerca de setenta alunos de duas turmas do 

nono ano do ensino fundamental. A atividade contou com a parceria de professores de 

Geografia e História, além dos estagiários do PIBID. 

Inicialmente, foi preciso abordar conceitos que possibilitassem a compreensão dos 

temas a serem discutidos, assim como a atividade de campo. Tais momentos foram 

importantes para que os/as estudantes tivessem acesso a uma base teórica (aulas expositivas, 
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rodas de conversa, exibição de 

filmes/documentários, atividades em grupos, contato com indivíduos refugiados), na 

perspectiva de uma contextualização entre a motivação da proposta e compreensão do enredo 

social que estava sendo trabalhado. Enredo este que prezava em abordar os temas das 

disciplinas sob o prisma da participação dos povos negros na formação da  

 

sociedade brasileira, tendo em vista a escassa literatura disponível sobre este assunto nos 

livros didáticos. 

A etapa seguinte, a saída à campo, teve como destino a região conhecida como 

“Pequena África”, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. A carga histórico-cultural do local 

já havia sido discutida com os alunos e alunas para que pudessem compreender e executar o 

caderno de campo, na tentativa de facilitar a representação da maior quantidade possível de 

elementos da paisagem, na leitura histórica e carregada de significado daqueles elementos. 

Essas condições foram fundamentais para o enriquecendo das atividades pós-campo. 

Ao fim do processo, os/as discentes tiveram que contribuir de duas formas. 

Primeiramente, produziram ampliações cartográficas, a partir de um mapa mudo do município 

do Rio de Janeiro, contido em material da escola. Os mapas teriam que mostrar a ocupação 

territorial das populações (majoritariamente) negras em diferentes períodos da história da 

cidade, fazendo que refletissem em sua real participação na construção deste município e 

como foram segregados socioeconômicoespacialmente por políticas públicas extremamente 

questionáveis. Em seguida, elaboraram produções textuais individuais baseadas na 

experiência vivenciada e nos possíveis significados que poderiam ser atribuídos àqueles 

mapeamentos temporais por eles executados. 

Com um trabalho sobre um território mais abrangente, que deixasse de lado as 

rivalidades impostas por territorialidades nada racionais e que fomentasse uma auto 

valorização a partir do reconhecimento de si e de quem está ao redor, foi possível perceber o 

crescente engajamento da maioria dos/as estudantes durante o processo, visto que a unidade 

escolar em questão recebia alunos e alunas de diversas (e, por vezes, rivais) comunidades do 

entorno do bairro da Tijuca tornando a convivência nem sempre pacífica. 

 

Estudo do Meio como prática de autonomia e emancipação 

 

Os momentos de prática docente e de formação continuada despertaram uma 

perspectiva freiriana sobre o ensino de Geografia, mais especificamente, na educação pública, 

considerando que as desigualdades e os conflitos existentes no cotidiano escolar são questões 

que ainda fomentam debates. Porém, pensar a escola pública como espaço de formação social 

pode ser considerada uma proposta não tão simples nos dias atuais, tendo em vista as 

limitações encontradas, na maioria das vezes, neste cotidiano escolar e que são causadas por 

diversos fatores internos e externos à escola. 

É visível a verticalidade das decisões políticas referentes aos rumos das instituições de 

educação.  Carvalho (2004) afirma que a escola moderna se tornou uma instituição construída 

historicamente com base em ritos, exercícios, autoridade, silêncio/imobilidade, relações 

impessoais, formais e burocráticas. Assim, tende à despersonalização dos papéis e/ou dos 

atores sociais, produzindo a alienação do professor e do aluno em relação ao processo de 
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ensino- aprendizagem. Ou seja, este modelo de 

escola ignora e impede qualquer possibilidade de valorização do cotidiano escolar, fazendo 

com que os sujeitos se submetam a uma padronização de comportamentos, tornando-os 

incapazes de identificar/manifestar suas subjetividades individuais, construindo assim um 

ambiente suscetível a conflitos. 

 

 

Esta proposta pedagógica tem como objetivo central a tentativa da diminuição dos 

conflitos no ambiente escolar, pois estes tendem a minar a capacidade da escola como lugar 

de construção identitária e de formação social, fazendo com que perca seu significado ou 

valor diante de muitos/as alunos/as. Assim, encaramos a Geografia como uma das disciplinas 

privilegiadas e aptas para trabalhar com os temas transversais propostos pelos PCN‟s, dentre 

eles a ética, “agregando os princípios do respeito mútuo, da justiça, do diálogo, e da 

solidariedade” referenciados pelo documento, a fim de eliminar ações discriminatórias e 

hierárquicas (Brasil/SEF, 1998, p. 42 e 43). 

Além disso, a função social da escola demanda o desenvolvimento de um engajamento 

político-social mais amplo, que permita aos discentes a percepção dos grupos sociais 

fragilizados e marginalizados. Sendo assim, encaramos que através da compreensão do 

Espaço Geográfico e das tramas sociais que nele se passam, pode ser possível a formação de 

sujeitos participativos nas constantes mudanças que transformações e permanências no 

espaço, na sociedade e na natureza. 

Os elementos supracitados suscitaram questionamentos sobre uma metodologia que 

pudesse auxiliar não só o ensino de Geografia, como também o processo de emancipação 

sociocultural. O Estudo do Meio aparece como metodologia pedagógica que pode propiciar 

condições para o desenvolvimento de um conhecimento socialmente pertinente, possibilitando 

ao educando o rompimento de diversos tipos de estigmas sociais ou heranças culturais, 

afirmando-se como um fazer pedagógico contra hegemônico. 

 

Registros fotográficos e materiais desenvolvidos 
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Figura 1 Caderno de campo no Parque Estadual do Grajaú 

 

Figura 2 Pré campo no Parque Estadual do Grajaú 
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Figura 3 Trabalho de campo no Parque Estadual do Grajaú 

 

Figura 4 Trabalho de campo Pista Claudio Coutinho e Morro da Urca 

 

 

Figura 5 Confecção de maquete com curvas de nível 
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Figura 6 Maquetes de curva de nível confeccionadas pelos alunos 

 

Figura 7 Trabalho de Campo no Morro do Leme 
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Figura 8 Trabalho de Campo Pista Claudio Coutinho e Morro da Urca 

 

 

 
Figura 9 Trabalho de campo na "Pequena África" 
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Figura 10 Trabalho de campo na "Pequena África" 

 

Figura 11 Mapas produzidos pelos alunos de 9 º ano sobre a ocupação das populações (majoritariamente) negra no Rio de 
Janeiro 
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Figura 12 Trabalho de campo na "Pequena África" 

 

Para não concluir 

 

Através da prática pedagógica do Estudo do Meio, foi nítida uma maior atração dos 

alunos com os temas abordados, sendo inclusive produzido um material audiovisual pelos 

bolsistas, onde uma aluna relata em seu depoimento: “Na sala de aula a gente imagina, e indo 

lá fora a gente vê, e é muito melhor poder ver”. Através disso, acreditamos estar 

desenvolvendo um olhar curioso com o Espaço Geográfico que os cercam. Havia uma 

participação efetiva e empolgada por parte dos alunos em todas as etapas percorridas, mas era 

no Trabalho de Campo que a felicidade maior se mostrava, pois havia uma ressignificação de 

locais muitas vezes cotidianos para os mesmos. Os discentes se atentavam a fenômenos 

sociais e naturais que antes passavam desapercebidos, mudando seu olhar acerca do Meio 

estudado.  

 Para além da importância aos alunos, pode-se ressaltar a relevância da prática aos 

alunos bolsistas e professores orientadores, pois a todo momento havia uma necessidade da 

pesquisa, reafirmando a profissionalidade docente, contribuindo efetivamente para a formação 

do professor pesquisador, rompendo com a lógica tradicional de reprodução de um 

conhecimento acadêmico criado fora do ambiente escolar. 
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Ouro Preto nas redes sociais: Uma visão local e Nacional.

Rui Mauricio Fonseca Evangelista

A expansão do acesso à rede mundial de computadores vem ocorrendo nas últimas décadas. O
aumento do acesso à informação atinge a todos, mesmo que de maneira desigual. A Geografia
é a disciplina que se dispõe à discutir as diferentes concepções de sociedade, natureza, técnica
e tecnologia. Tal função, diante do atual cenário, vem sofrendo modificações com
implicações nas práticas escolares. Este trabalho, relata a experiência de estudo sobre como é
retratado o município de Ouro Preto-MG nas redes sociais. Ele foi realizado nas disciplinas de
Letramento Digital e Geografia, junto a uma turma de 8o ano do Ensino Fundamental II, por
meio da utilização de aparelhos eletrônicos para pesquisas na internet. Os estudantes foram
guiados pelo uso de um roteiro a ser respondido durante a pesquisa, em relação ao site
selecionado, seleção e análise de notícias sobre o município. A maior motivação dos alunos
frente a outras experiências é observável e está relacionada com o uso da internet e dos
aparelhos eletrônicos. Os alunos constataram diferenças nos discursos das diferentes
instituições do município, bem como perceberam alguns interesses envolvidos nos mesmos. A
necessidade de orientação sobre a seleção e validação das informações presentes nas redes
sociais é dever de todos, inclusive da escola. Todas as disciplinas devem se debruçar para este
compromisso, combatendo a tirania da informação.

Ensino de Geografia; Redes sociais; Tecnologias móveis; Ensino Fundamental; Internet

Introdução

''O que é de fato transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação
manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde.'' (p. 39, SANTOS, 2000)

O atual momento é marcado por um tsunami de informações proporcionado pela rede
mundial de computadores. Diversos autores, com suas individualidades, ressaltam a
particularidade do atual momento: Período Técnico-Científico-Informacional, Cybercultura
e/ou a sociedade em rede (SANTOS, 2000; LEVY, 1999; CASTELLS, 1999). Em comum
todos reconhecem a influência das tecnologias na sociedade.

A Base Nacional Comum Curricular, na introdução do texto que trata sobre o papel do
ensino da geografia nos anos finais do Ensino Fundamental II, diz o seguinte:

''Nessa fase final do Ensino Fundamental, pretende-se garantir a continuidade e a
progressão das aprendizagens do Ensino Fundamental – Anos Iniciais em níveis
crescentes de complexidade da compreensão conceitual a respeito da produção do
espaço. Para tanto, é preciso que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso
do espaço em diferentes situações geográficas regidas por normas e leis
historicamente instituídas, compreendendo a transformação do espaço em território
usado – espaço da ação concreta e das relações desiguais de poder, considerando
também o espaço virtual proporcionado pela rede mundial de computadores e das
geotecnologias. Desenvolvendo a análise em diferentes escalas, espera-se que os
estudantes demonstrem capacidade não apenas de visualização, mas que relacionem
e entendam espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos técnicos e o
ordenamento do território usado.'' (pág. 381, BRASIL, 2018)
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A escola, assim como as diversas instituições, abrigam as tensões provocadas pelas
ondas de informações, e mais recentemente, das falsas informações. Embora, as falsas
informações tenham sua origem, provavelmente, junto às verdadeiras, o atual momento
chama a atenção pela supremacia das inverdades frente as demais. A geografia é uma
disciplina que pode e deve orientar o estudante na construção de uma compreensão mais real
do planeta, ou pelo menos, alinhada com seus próprios interesses e necessidades.

Em novembro de 2015, em Mariana/MG, houve o rompimento da barragem da
empresa Samarco no distrito de Bento Rodrigues, deixando quase duas dezenas de mortos e
desaparecidos. Em janeiro de 2019, novamente no território mineiro, desta vez em
Brumadinho, o rompimento de uma barragem deixa quase 300 vítimas fatais e desaparecidos.

No primeiro semestre de 2019, algumas notícias sobre o risco de novos rompimentos
de barragens, desta vez em Ouro Preto, disseminadas pelos diversos meios de comunicações,
geraram atenção e preocupação das diversas populações. Entre elas podemos incluir toda a
comunidade escolar.

Podíamos observar uma discrepância entre as versões apresentadas por alguns meios
de comunicações, os órgãos públicos e iniciativa privada.A escola não é um espaço adequado
para a geração das informações que deem conta da compreensão da realidade como um todo.
Mas, pode colaborar na direção de uma maior compreensão das ideias e dos interesses dos
diversos atores na produção das informações sobre o município.

Este trabalho relata uma experiência de pesquisa realizada junto a um 8o ano com o
intuito de desenvolver nos alunos uma prática crítica diante das pesquisas realizadas através
da internet. Para isto, os alunos pesquisaram notícias em sites de instituições instaladas no
Município de Ouro Preto e confrontaram com notícias com mesmo tema, sobre a cidade,
promovida por empresas mais distantes e também as suas percepções sobre as notícias
selecionadas.

O uso da internet como ferramenta de pesquisa é bastante praticado porém pouco
orientado entre os estudantes da educação básica. Entre os resultados foi possível verificar o
grande envolvimento dos alunos, bem como satisfação na sua realização e análises realizadas.
Os alunos puderam perceber a série de interesses e poderes presentes nas notícias disponíveis
na internet e também discutir a veracidade e a qualidade das notícias presentes na rede
mundial de computadores.

Este texto encontra-se dividido em quatro partes, esta introdução, uma seção dedicada
a apresentação teórica, onde apresentamos brevemente a inspiração miltoniana, a
metodologia, buscando compreender os passos realizados e as considerações finais com os
resultados e discussão dos mesmos.

Do meio natural ao meio técnico-científico-informacional.
Para realizarmos o alinhamento das expectativas de ensino na disciplina de Geografia

e os conteúdos estudados no ambiente acadêmico, nem sempre é uma tarefa fácil. A tarefa de
apresentar a transformação do espaço natural em espaço geográfico acaba por ser um dos
motores no exercício do ensino de geografia. Na BNCC temos na geografia para o 8o ano:

''Nos estudos regionais, sejam da América, sejam da África, as informações
geográficas são fundamentais para analisar geoespacialmente os dados econômicos,
culturais e socioambientais – tais como GINI, IDH, saneamento básico, moradia,
entre outros –, comparando-os com eventos de pequenas e grandes magnitudes,
como terremotos, tsunamis e desmoronamentos devidos a chuvas intensas e falta da
cobertura vegetal. Considera-se que os estudantes precisam conhecer as diferentes
concepções dos usos dos territórios, tendo como referência diferentes contextos
sociais, geopolíticos e ambientais, por meio de conceitos como classe social, modo
de vida, paisagem e elementos físicos naturais, que contribuem para uma
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aprendizagem mais significativa, estimulando o entendimento das abordagens
complexas da realidade, incluindo a leitura de representações cartográficas e a
elaboração de mapas e croquis.'' (p. 383, BRASIL, 2018)

Embora segundo a BNCC a geografia devesse se ocupar especialmente com realidades
distantes, em especial dos países subdesenvolvidos, optou-se nesta experiência um trabalho
mais verticalizado, buscando uma análise crítica na confrontação de informações de origem
local, com informações cujas origens são distintas e distantes, além da própria experiência de
vida do aluno.

Para esta tarefa, foi adotada a compreensão de meio técnico-científico-informacional
elaborada pelo professor Milton Santos e presente e diversas de suas obras.

Para este autor, poderíamos dividir a chegada ao atual período técnico-científico-
informacional em três fases: o meio natural, do meio técnico e do meio técnico-científico-
informacional, sua compreensão faz-se necessária para a compreensão de alguns dos desafios
a serem enfrentados pela sociedade e sua relação com a natureza.

No meio natural, teríamos uma preponderância das forças da natureza sobre as
necessidades humanas, ou seja, é como se a vida humana fosse totalmente dependente do
humor da natureza, ou da disponibilidade de recursos por ela oferecida, água, moradia,
alimento etc...

Já, no meio técnico, observamos o início de um maior controle do homem sobre a
natureza, seria a introdução das técnicas e do conjunto de conhecimentos que submeteriam a
natureza aos desejos do homem.

Continuando, temos o período atual, o técnico-científico-informacional, neste
momento podemos verificar praticamente uma inversão, onde a natureza deve ser reelaborada
a partir dos interesses humanos. Segundo Santos , ''A técnica é a grande banalidade e o grande
enigma, e é como enigma que ela comanda nossa vida, nos impõe relações, modela nosso
entorno , administra nossas relações com o entorno'' (p.20, SANTOS, 2013)

Neste movimento da sociedade, podemos verificar um afastamento do homem do
contato com o seu quinhão, ou como diria o poeta, com a parte que lhe cabe neste latifúndio.
Assim o homem passa a depender cada vez mais de informações produzidas e circuladas de
maneira distante do seu contexto, diferente de sua realidade imediata. Ainda segundo Santos,
''Ontem o homem se comunicava com seu pedaço de natureza praticamente sem mediação;
hoje, a própria definição do que é esse entorno..., é cheia de mistérios'' (p.20, SANTOS, 2013)

Diante deste cenário podemos destacar o aumento da importância dos meios de
comunicações, agora responsáveis pela construção da nossa imagem sobre a natureza. Para
Santos, ''A mediação interessada - tantas vezes interesseira - da mídia conduz, não raro, à
doutrinação da linguagem, necessária para ampliar o seu crédito, e à falsidade do discurso,
destinado a ensombrecer o entendimento'' (p.21, SANTOS, 2013)

Metodologia
Para melhor compreensão da metodologia adotada, parece válida uma maior descrição

da escola e da turma de 8o ano que realizou a atividade, em seguida apresentamos a sequência
de ações.

A escola de Ensino Infantil e Fundamental I e II, fica localizada na sede do município
de Ouro Preto-MG, sendo administrada por uma cooperativa de ensino, com turmas de até 20
alunos. Além das iniciativas individuais dos professores, escola conta com algumas
ferramentas de estímulo ao uso de tecnologias no contexto educacional a saber:
disponibilidade de material e recursos didáticos da empresa parceira na produção de
conteúdos didáticos, aula de robótica, aula de letramento digital e disponibilidade de rede wifi
para os alunos do Ensino Fundamental.
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Esta atividade foi realizada em parceria com a disciplina de Letramento Digital. Esta
disciplina foi criada em 2016, diante da crescente presença de aparelhos celulares entre os
alunos. Na ocasião a disciplina visava orientar sobre o uso adequado dos dispositivos móveis
em contexto educacional. Posteriormente o objetivo da disciplina se estendeu à capacitação
dos alunos para uso de tecnologias em contexto escolar e compreensão das políticas e
legislações relacionadas com a expansão tecnológica.

Considerando o perfil dos alunos do 8o ano, podemos dizer que corrobora os dados
verificados nas últimas pesquisas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e de certa forma pelo pesquisa realizada por Manuel Castells (2009) sobre
a presença de dispositivos móveis na população. Assim podemos dizer que, embora em
circunstâncias distintas, aparelhos mais modernos, ou menos modernos, planos mais velozes
ou menos velozes, todos os alunos dispunham de aparelhos eletrônicos e faziam diferentes
usos dos mesmos.

O trabalho aqui relatado foi intitulado: ''Ouro Preto nas redes Sociais''. Para sua
realização foram realizadas as seguintes etapas: Sensibilização; Roteiro de pesquisa na
internet; Compartilhar e discussão dos resultados; Montagem e Exposição.

A sensibilização foi apresentada na introdução deste texto. Vale reforçar que Ouro
Preto é uma cidade que está localizada no Quadrilátero Ferrífero, o que significa dizer que
trata-se de uma das áreas com as maiores reservas de minério de ferro, e outros minérios, do
mundo. Não bastasse isso, embora o número de habitantes seja reduzido, aproximadamente
75 mil, destaca-se a quantidade de equipamentos institucionais presentes no município tais
como: Universidade Federal de Ouro Preto; Instituto Federal de Minas Gerais, Fundação de
Artes de Ouro Preto, Fundação Educativa de Rádio e televisão de Ouro Preto, Hospital da
Santa Casa, Centro de atendimento médico UNIMED, a Vale e a Samarco, estas últimas,
empresas de mineração, entre outros.

Após conversa sobre a percepção dos alunos sobre a questão do risco de rompimento
de barragens próximas à Ouro Preto, foi discutido sobre a importância da comunicação
adequada que esclarece e não a que deixa a população insegura. Foram levantados outras
situações em que as notícias chegadas de parentes distantes não condiziam com a realidade
vivida pelos alunos.

Posteriormente foi elaborado um roteiro de questões a serem respondidas na pesquisa
sobre notícias relacionadas com eventos do município de Ouro Preto. Entre as questões
podemos destacar: Nome da instituição; endereço eletrônico; público alvo; área de atuação da
instituição; Principais fontes de arrecadação e/ou financiamento)

Para a realização da pesquisa os alunos deveriam localizar um site, de uma instituição
local, na internet que contivesse uma notícia relevante do município de Ouro Preto. Eles
deveriam copiar a manchete e resumir a notícia além de responder o questionário elaborado.
Posteriormente, os alunos, deveriam buscar um jornal e/ou um site de grande circulação do
país e analisar como a notícia encontrada no site local se apresenta em um órgão de
comunicação nacional. Da mesma forma que no primeiro momento, o aluno deveria registrar
a manchete da notícia e fazer um resumo da mesma, além de responder o questionário
elaborado.

Para finalizar, o aluno deveria elaborar um texto comparativo das notícias apontando
suas diferenças e semelhanças e inferir os possíveis interesses presentes nas diferentes fontes
de informações. Esta etapa além de escrita, foi apresentada para a turma em roda e também
exposta em uma Mostra Multiprojetos elaborada pela escola.

Resultados e Considerações Finais
Houve uma ampla participação dos alunos na realização da pesquisa e do trabalho de
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maneira geral. Entre os resultados foram verificadas como diferentes temas relacionados com
o município estão presentes na internet.

A diferenciação entre município e cidade, embora geralmente trabalhada no 7o ano foi
retomada para melhor compreensão do tema gerador da pesquisa, no caso, o risco de novos
rompimentos de barragens em Ouro Preto.

O predomínio de alguns temas também foram observados, por exemplo, o risco de
rompimento da barragem, presente em jornais locais e instituições públicas, seja como tema
central da reportagem selecionada, seja como tema secundário. Outro tema recorrente foi o do
turismo, em diversos casos, observou-se a preocupação com a figura do turista em detrimento
do cidadão ouropretano.

As distintas linguagns adotadas pelos diferentes órgãos, poder público, iniciativa
privada e organizações do terceiro setor, foi observada e discutida pelos alunos. Foi verificado
um papel de propaganda em ambas as fontes, a exemplo de um incêndio ocorrido na Igreja
Nossa Senhora do Rosário. O site oficial da prefeitura noticiava o principio de incêndio
enquanto o jornal do Estado de Minas dava em sua manchete o risco que o patrimônio
artístico cultural mundial corria em meio ao descaso do poder público.

A questão da descrição, tão cara à geografia, foi bastante trabalhada quando foram
comparados os textos sobre os diversos eventos realizados no município. Diversos outros
trabalhos podem dar continuidade aos interesses e desejos de conhecimentos gerados pela
experiência.

Explorar as diferentes linguagens adotadas por estes canais de comunicações,
aprofundar na questão dos financiamentos e da disponibilidade de informações na rede de
computadores, comparar com os recursos digitais presentes em cidades de maior ou menor
porte, seriam alguns dos caminnhos a serem seguidos, além de tantos outros possíveis.

Como o próprio nome diz, a Base Nacional, deve servir de documento norteador, mas
não como condutor das ações e práticas escolares. Os profissionais da educaçãodevem atentar
aos anseios e expectativas dos seus alunos, suas experiências devem servir de força inicial
para odesenvolvimento dos demais conteúdos.

As possibilidades de continuidade de estudos na área da geografia, podem extrapolar
as escalas sugeridas neste relato. Mesmo durante a exposição dos trabalhos eram constantes
estas extrapolações.

A compreensão do espaço geográfico passa pela percepção do intercruzamento das
suas diferentes escalas de análises. Não basta uma compreensão verticalizada do lugar, ou da
região, ou do teritório ou do global. A capacidade de intercruzamento destas escalas é onde
moraria a geografia cidadão, comprometida com as demandas do sujeito do século XXI.

Longe de querer dar uma resposta ao tema gerador, ''Há risco de rompimento de
barragens em Ouro Preto?'', havia o desejo de aproveitar a curiosidade e energia para
desenvolver a compreensão de como a informação pode ser uma ferramenta de controle e o
quanto ela pode impedir um bom exercício da cidadania.

Agradeço à escola pela oportunidade, aos alunos pela disposição e aos meus
professores e colegas de trabalho com quem tanto aprendi e aprendo presencial ou
virtualmente.
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Métodos e projetos de intervenção didática. 
 

Resumo  
 O presente relato, trata de um novo modelo de vivenciar a experiência de estágio 

curricular na disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino I (PPE I), para os graduandos de 

geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Esse modelo se dá através de visitas 

itinerantes e em diversas escolas, sejam públicas ou privadas, para cumprir a carga horária de 

estágio obrigatório, que existe na disciplina. A partir do mesmo, foi proposto relatar tudo 

através fotografias, que posteriormente através de uma roda de conversa com toda a turma e a 

orientadora, veremos a visão de cada um da turma para uma mesma imagem. Esse método foi 

proposto, para que os alunos pudessem perceber e reconhecer como existem diferentes 

escolas, mesmo todas seguindo o mesmo currículo mínimo da Secretária de Estado da 

Educação do Rio de Janeiro.  
 

Palavras-Chave: Educação; Visitas; Fotografias; Métodos educativos. 

 

Introdução 

O presente relato visa elucidar a experiência dos autores — licenciando em 

Geografia — dentro de um projeto/modelo para cumprir as horas de estágio curricular, 

necessárias para avaliação da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino I, pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF), com a orientação da professora Amélia Cristina Alves Bezerra, 

realizado no segundo semestre do ano de 2017. 

Como alternativa ao método tradicional de estágio nos foi proposto visitas a diversas 

escolas por Niterói e adjacências. A turma junto ao grupo realizou em torno de oito visitas, 
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entre elas o Liceu Nilo Peçanha, Colégio 

Aldeia Curumim, IEPIC, Raul Vidal, Almirante Tamandaré. 

Essa proposta foi feita para que nós pudéssemos conhecer diversas realidades 

escolares e métodos de ensino totalmente diferentes. Este presente trabalho pretende contar as 

fases das escolas visitadas não só nossa visão, mas também dados mais técnicos sobre as 

escolas. Com isso utilizamos o recurso das fotografias que foram registradas durante as 

visitas, passando um pouco da nossa experiência com elas. 

 

Forma de obter e desenvolver esse método. 

 Dentre as visitas que foram feitas, tivemos a proposta de um trabalho final para 

concluir a disciplina. O mesmo trata em elucidar nossa visão através de fotografias autorais de 

todos os lugares que passamos, e com o que foi observado, citaremos frases, que tenham 

haver com o que sentimos no primeiro momento.  

A partir do dia que recebemos o desafio de retratar os espaços escolares a partir da 

fotografia, ficamos animados e ao mesmo tempo apreensivos, pois não era sabido de que 

forma usaríamos o recurso para um desenvolvimento satisfatório no presente trabalho.  

Pois, de acordo com autores, entre eles Collier (1968), Guran (1997), Bogdan & 

Biklen (1994), a fotografia deve ser analisada tendo em conta a sua especificidade e contexto 

em que foi produzida. Dessa forma, como nós seríamos os investigadores do espaço, 

prendemo-nos a entender a natureza estique das imagens (Guran, 1997), em que elas são 

feitas a partir do olhar de quem deseja extrair informações a partir dos objetos e referências 

capturados pela imagem. 

Como as observações estavam condicionadas às visões dos participantes-

observadores, foram identificados alguns obstáculos ao tentar retratar a realidade de cada 

lugar. O principal deles – por condicionar os outros - foi o tempo de duração de cada visita, 

que não nos possibilitava uma inserção plena do lugar pelos indivíduos que lá estavam, 

restando-nos a nossa própria percepção do que cada local poderia representar na construção 

de sua geograficidade
1
.  

Em decorrência disso, a distância entre nós e os alunos foi um fator limitante no 

desenvolvimento do projeto, pois ao invés da fotografia nos aproximar, a presença da câmera 

causou, em muitas vezes, certa intimidação que afetou a espontaneidade dos momentos 

vividos por eles. Tornávamo-nos, nesses momentos, intrusos no decurso de suas relações. 

Somado a esses fatores, ainda tínhamos que lidar com o fato de que aqueles indivíduos eram 

crianças e jovens que não poderiam ter os seus rostos capturados pelas lentes, o que contribuía 

para que modificássemos o nosso olhar sobre a cena em questão. Dessa forma, os obstáculos 

presenciados foram definidores das singularidades das fotografias, pois, se fosse em outros 

contextos, elas teriam características completamente diferentes e poderiam abrir outras 

percepções, reflexões e possibilidades de análise. 

Ainda assim, o resultado foi bem satisfatório, pois conseguimos captar, em alguns 

momentos, a essência do espaço escolar e assim associá-los aos textos e discussões que foram 

passados durante o curso de Pesquisa e Práticas de Ensino I.  

 

Conhecendo as escolas visitadas.  

A partir de agora, será contada uma breve história, atrelada as percepções observadas 

no decorrer das escolas, e dentre as 8 escolas visitadas, escolhemos 4 para elucidar esse relato. 

                                                           
1
    Porto-Gonçalvez cunhou o termo para representar a natureza do espaço geográfico que é constituída pela 

relação que os diferentes seres estabelecem entre si na sua materialidade. 
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1- Colégio Liceu Nilo Peçanha 

Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 707 - Centro, Niterói 

Colégio Liceu Nilo Peçanha é uma instituição pública de ensino secundário, situada 

em Niterói e pertencente à rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Em sua história, o 

estabelecimento foi extinto e reinaugurado algumas vezes, trocando nomes, fundindo-se e 

desmembrando-se da Escola Normal de Niterói, até obter a conformação atual. 

Seu prédio, situado na Avenida Amaral Peixoto, foi construído em 1918 e faz parte do 

conjunto arquitetônico da Praça da República. O mesmo possui, ensino médio regular e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além de dispor de um amplo espaço comum ou não a 

todos os frequentadores do colégio. Sua infraestrutura é basicamente formada por oferecer 

alimentação escolar para os alunos; água filtrada; água da rede pública; energia da rede 

pública; esgoto da rede pública; lixo destinado à coleta periódica; acesso à Internet; 

computadores; aparelho de som; projetor multimídia (datashow); salas de aulas, professores e 

direção; quadra de esportes; biblioteca; espaços adequados à alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida; refeitório; auditório; pátio; área verde; elevador. 

Trata-se de um colégio tradicional, antigo em Niterói, com boas aprovações no 

vestibular, coisa bem surpreendente. Apesar dos pesares, tem suas dificuldades, mas com os 

bons professores que trabalham nesse local, percebemos que o colégio teve um crescimento. 

 

2- Escola Aldeia Curumim. 

Endereço: Rua Professor Dalton Gonçalves, 436 - Vila Progresso, Niterói. 

Colégio particular localizado na região oceânica de Niterói criado em 1973, que traz a 

ideia de Dalton Gonçalves, professor de Física, autor de vários livros e educador de muitas 

gerações, vinha observando há anos que as dificuldades apresentadas pelos alunos do Ensino 

Médio e da Universidade eram decorrentes de lacunas no processo de ensino aprendizagem na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

Discutiu sobre essas questões com sua esposa, a professora Lúcia Cantarino 

Gonçalves, e lhe fez a proposta de iniciarem junta uma escola da Educação Infantil ao 9º ano, 

turma a turma, sem pressa. 

Estabeleceram os Princípios Fundamentais no seu projeto, que trata em respeitar o 

aluno, levando-o a estudar pelo prazer de aprender, descobrir, inventar, e não pela obtenção 

de prêmio ou castigo. Atuar com competência e espírito crítico, sendo capaz de defender, sem 

sectarismo, os seus pontos de vista. Evitar a todo custo à massificação. Introduzir no currículo 

do 6º ao 9º ano o Espanhol como língua estrangeira obrigatória. Localizar a escola numa área 

verde para que a educação ambiental faça parte do trabalho cotidiano da escola. 

Seguindo esse ritmo, o colégio já existe a mais de 40 anos, e abrange o público desde 

a educação infantil ao ensino fundamental, com ensino integral opcional, além de atividades 

extracurriculares. 

3- IEPIC - Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho 

Endereço: Tv. Manoel Continentino, Nº 32 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-150 

Colégio público do município de Niterói, o Instituto de Educação Professor Ismael 

Coutinho teve sua origem com a denominação de ―Escola Normal‖, a primeira do Brasil e da 

América. A Escola Normal destinava-se a habilitar as pessoas para o Magistério da Instrução 

Primária, e os professores existentes, que não tivessem adquirido a necessária instrução nas 

Escolas de Ensino Mútuo. 
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O Instituto de Educação passa 

a compreender além do Curso de Formação de Professores, com duração de dois anos, 

destinados à preparação de professores primários e com denominação de ―Escola de 

Professores‖, concomitante com o ensino médio regular. o Curso Secundário Fundamental. 

Este destinado a ministrar o Ensino Básico, necessário à preparação para o curso de formação 

de professor, sendo pré-requisito para ingresso na Escola de Professores, além do concurso de 

admissão.  

Desligado do Liceu Nilo Peçanha pela Lei nº 2146, em 1954, o Instituto de Educação 

do Estado do Rio de Janeiro passou a denominar-se INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE 

NITERÓI, sendo transferido. Atualmente, o colégio passa por muitas dificuldades, durante a 

visita pude observar que existem espaços bons, mas que não tem função ou uso, o que gera 

um desperdício.  

 

4- Colégio Estadual Raul Vidal. 

Endereço: R. Doutor Fróes da Cruz, 2 - Centro, Niterói. 

Colégio estadual da rede pública do município de Niterói, foi fundado em 15 de 

setembro de 1918, a unidade oferece o Ensino Fundamental, o Ensino de Jovens e Adultos 

(EJA), além do Ensino Médio, contando com mais de 1500 alunos distribuídos em três turnos. 

Além de dispor de um amplo espaço comum ou não a todos os frequentadores do 

colégio. Sua infraestrutura é basicamente formada por oferecer alimentação escolar para os 

alunos; água filtrada; água da rede pública; energia da rede pública; esgoto da rede pública; 

lixo destinado à coleta periódica; acesso à Internet; computadores; aparelho de som; projetor 

multimídia (datashow); salas de aulas, professores e direção; quadra de esportes; biblioteca; 

espaços adequados à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; refeitório; auditório; 

pátio; área verde; elevador. 

O colégio conta com uma estrutura surpreendente, não só pela qualidade de ensino, 

mas pela infraestrutura que o mesmo apresentava. A participação dos alunos, em confecções 

de murais com outras disciplinas é visivelmente a todo momento pelos corredores do colégio, 

e como existe respeito pelos trabalhos desenvolvidos, e como o professor tem que trazer para 

si os alunos, com o recurso dos celulares, por exemplo, os colocando de certa forma mais à 

vontade e mais ―úteis‖, naquela aula, fazendo com que a sua participação seja praticamente 

obrigatória. 

Porém, existem dificuldades sim, coisas que desestimulam que no fim conseguem ser 

sanadas de certa forma. Apesar da verba escolar pelos governantes terem sido reduzidas. Mas 

a estrutura e a conservação do colégio realmente impressionam. 

 

Resultados e Reflexões. 

 Como resultados, temos uma galeria de fotos com frases e citações, que foram 

mostradas para toda a turma, durante uma roda de conversa e partir daí, foi observado, que 

uma mesma fotografia durante a apresentação ganhou diversas legendas, pontos de vistas e 

interpretações, das mais diversas possíveis.  

 

● GALERIA DE FOTOS 

 

1- Colégio Liceu Nilo Peçanha 

 
Fotografia 1 - Encontros. 
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Fonte: Autores do relato (2017). 

 

Fotografia 2 - Corredores estreitos, condução programada. 

 
Fonte: Autores do relato (2017). 

 

 

2- Escola Aldeia Curumim. 

Fotografia 3 - Acesso restrito ou espaço compartilhado? 

 
Fonte: Autores do relato (2017). 
 

Fotografia 4 -  Espaços de criação na construção da autonomia. 
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Fonte: Autores do relato (2017). 

3- IEPIC - Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho 

Fotografia 5 - Até aonde, temos vez e lugar no espaço. 

 
Fonte: Autores do relato (2017). 

 

 

 

Fotografia 6 – Materiais. 

 
Fonte: Autores do relato (2017). 

 

4- Colégio Estadual Raul Vidal. 

Fotografia 7 - ―O espaço arquitetônico, da escola expressa uma determinada concepção educativa.‖ (Dayrell, 

pp.7) 
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Fonte: Autores do relato (2017). 

 

Fotografia 8 - Descobrindo talentos. 

 
Fonte: Autores do relato (2017). 

 

 

Considerações finais 

Podemos perceber como esse método de primeira experiência com as salas de aulas e 

colégios/escolas, foi enriquecedora para conhecermos diferentes realidades no mundo da 

educação. 

Avaliamos que após essa atividade a escolha de uma escola para estágio em práticas e 

pesquisa de ensino II se tornou mais fácil e uma decisão menos cega. Também como um 

breve mergulho a uma realidade que sempre discutimos em sala, fazendo um engajamento 

teórico-prático para nos preparar para a docência. 

E, a partir da exposição dos resultados, colocamos em pauta novas discussões e 

reflexões com a turma, reacendendo alguns debates, possibilitando novos argumentos, 

enaltecendo as experiências que tivemos e chegando a outras conclusões acerca dos espaços 

escolares. Nesse sentido e para esse trabalho, entendemos que a fotografia foi o meio de 

análise mas também o objeto de pesquisa, na medida em que os resultados de nossas 

apreensões da escola foram sendo as próprias imagens obtidas a cada visita. 

De todo modo, achei esse mecanismo de visitas itinerantes ou estágio itinerantes, foi 

considerado muito enriquecedor na formação, é tipo um abridor de mentes pensantes, pois faz 

com que eu uma futura professora, esteja mais familiarizada com o que posso encontrar 

quando terminar minha graduação, mesmo que no fundo eu saiba, que eu só me tornarei uma 
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professora de verdade, quando de fato 

me formar e for inserida no mercado de trabalho, que o dia a dia da sala de aula e de uma 

escola, vai fazer com que essa semente cresça de pouco em pouco. 
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1. Métodos e projetos de intervenção didática 

 
Resumo: Este relato de experiência tem como objetivo refletir sobre a utilização da cartografia com 
os estudos da industrialização brasileira em sala de aula. Essa atividade foi feita em uma turma de 3º 
ano do ensino médio, na escola EEEFM “Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto”, no período da 
tarde. O mapa enquanto representação espacial é importante para compreender diversos fenômenos 
geográficos, assim, dentro do conteúdo de industrialização brasileira além de rebuscar a sua 
atividade transformação e atuação no território brasileiro, o mapa traz algumas perspectivas regionais 
da produção industrial de cada região, isto é, em cada região há uma produção diferente de produtos 
que se diferenciam de outras regiões, e no mapa isso pode ser melhor exposto quando é colocado as 
figuras. O mapa utilizado foi dividido de acordo com as 5 regiões brasileiras, desenhado a mão em 
tamanho A1. A produção final tinha por objetivo ser exposto no Sarau Geográfico, e ser apresentado 
para quem passasse por ali.   
 

Palavras-Chave: Cartografia; Pibid; Mapa Interativo; Industrialização Brasileira.  
 

Introdução 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado, primeiramente, através do 

Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), o mesmo consiste 

em um programa federal que oferece bolsas a graduandos de cursos de licenciatura 

presencial, as atividades são realizadas em escolas da rede pública, permitindo que 

os futuros professores tenham, desde já, contato com a sala de aula.  

O programa busca através de investimentos governamentais incentivar 

estudantes a progredir na carreira, gerando oportunidade para os alunos da 

graduação e ao mesmo tempo levando conhecimentos de dentro da faculdade para 

escolas que participam do mesmo. 

O Pibid permite ao aluno da graduação, ter vivência em salas de aula, com 

apoio e orientação. Obtendo o primeiro contato com os alunos, isso nos possibilita 

uma integração com o ambiente escolar. Conhecer o papel do professor e identificar 
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métodos a serem utilizados nas 

nossas futuras práticas profissionais, a partir da troca de experiências com 

estudantes, professores e todo o corpo docente.    

Este programa foi inserido na escola EEEM “Desembargador Carlos Xavier 

Paes Barreto”, localizada no município de Vitória\ES em agosto de 2018, 

possibilitando o contato com alunos do 3° ano do Ensino Médio, com o objetivo de 

desenvolver um trabalho sobre a Industrialização Brasileira.  

Partindo do conteúdo teórico até o desenvolvimento da atividade prática que 

será melhor descrita nesse mais abaixo. A partir da explicação em sala de aula do 

conteúdo teórico, foi possível identificar os conhecimentos prévios dos alunos, 

podemos perceber que os mesmos desenvolviam muito bem as atividades quando 

eram instigados, no enquanto, também nos foi possível perceber que eles não 

estavam acostumados a desenvolver atividades diferenciadas, que fugissem do 

quadro, livro e até mesmo da sala de aula.  

Foi possível observar, que mesmo sendo alunos de 3° do ensino médio, seus 

conhecimentos de pesquisa eram extremamente empobrecidos, deste modo tivemos 

que trabalhar essa questão com eles na sala de informática, orientando os melhores 

modos e mecanismos de busca na internet, e apresentando algumas ferramentas 

que eles ainda não tinham conhecimento. O seguimento do trabalho foi bem 

sucedida, a boa interação dos alunos facilitou o seu andamento, ao final foi possível 

perceber que eles haviam adquirido vários conhecimentos sobre o tema, cumprindo 

os requisitos do trabalho e também indo além do que havia sido solicitado, eles 

desenvolveram pensamentos, puderam compreender quais eram os meios que 

permitem a cada região características industriais diferenciadas e na apresentação 

do trabalho fizeram críticas a isso.    

 

Metodologia 

A metodologia deste trabalho foi pensada como maneira de instigar e facilitar 

o aprendizado dos alunos. A matéria trabalhada com os alunos era industrialização 

brasileira, de maneira que foi aplicado o conteúdo presente no livro didático e a 

atividade foi utilizada como forma a complementar e colocar em prática o 

conhecimento desenvolvido, além de utilizar da cartografia para desenvolver o 

trabalho:    
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 Aula 1 - Apresentação do 

conteúdo: Foi apresentada a turma, o conteúdo didático necessário para a 

realização da atividade. Observando os conhecimentos pré existentes, 

demonstrado a sua importância para o estudo do território brasileiro. 

 Aula 2 - Discussão e execução: Foi discutido a importância dos mapas e da 

cartografia, mostrando diferentes tipos de mapas e suas funcionalidades. Em 

seguida foi apresentado a proposta do trabalho. 

 Aula 3, 4 e 5 - Pesquisa e execução: Os alunos foram divididos em grupos 

conforme a divisão regional, em seguida foram encaminhados para a sala de 

informática, a fim de pesquisarem sobre as principais características de sua 

região, com o auxílio do livro didático. Obtendo não apenas dados, mas, 

imagens que descrevessem as industrialização de cada região. 

 Aula 6 -  Execução: Foi levado para a sala de aula, um mapa do Brasil 

Regional em A1, os alunos levaram para sala as imagens selecionadas e 

fizeram a construção do mapa. Pode-se observar, a identificação das regiões 

e de suas características, os alunos apontaram a ocorrência dos setores 

industriais de acordo com as atividades da região.  

 Aula 7 - Finalização: O conteúdo pesquisado pelos grupos, foi compartilhado 

com o restante da turma. O trabalho foi exposto no Sarau Geográfico 

realizado na escola, e os alunos explicavam para outras turmas as principais 

características de suas regiões, expondo a experiência a montagem de um 

mapa em sala de aula.  

 

Discussão e resultados 

 A motivação para a realização dessa atividade foi para propor uma atividade 

que juntasse o livro didático, pesquisa na internet e a cartografia. Dessa forma, todo 

o planejamento como descrito na metodologia fez com que tudo fosse sendo 

conectado ao longo das aulas.   

 No início, foi dada a proposta para os estudantes acerca do que faríamos 

juntos a partir dali, foi apresentado o conteúdo e os objetivos a serem seguidos. 

Explicamos um pouco do que seria a industrialização, mas de forma introdutória, 

pois ao decorrer das aulas-pesquisa no laboratório junto com internet e livro didático 

poderíamos expressar um pouco de que forma a industrialização está presente e se 

organizar em território brasileiro.  
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A primeira aula foi também 

para poder dividir os grupos para cada região brasileira, em cada grupo cerca de 4-5 

pessoas para fazer as pesquisas sobre como as indústrias se organizam, e quais os 

principais produtos de cada região.  

 Dando continuidade a aula anterior, foi explicado também um pouco sobre a 

cartografia, e de que forma eles iriam se relacionar o mapa no final da atividade, 

sendo que eles poderiam confeccionar o mapa da forma com que eles desejassem, 

iriam poder escrever, colocar as imagens e quais colocar.  

 As aulas no laboratório foi uma das propostas mais importantes nesse 

processo de montar o mapa da industrialização brasileira, pois foi neste momento 

que iam surgindo dúvidas e descobertas sobre o tema proposto. Além da internet, os 

livro didáticos também foram usados para poder auxiliar nas pesquisas, e entender a 

espacialização da produção industrial. 

 Vale ressaltar aqui que os estudantes tiveram dificuldades em selecionar 

imagens das regiões Centro-Oeste e Norte, não pela falta de produção industrial, 

mas por falta de informações na internet.  

 Além disso, nesses momentos foi apresentado aos estudantes como era 

produzido os mapas no software ArcGis 10.5, focando principalmente no território 

brasileiro, e como o mesmo se dividia nas 5 grandes regiões.   

 Haviam momentos que alguns grupos não estavam animados, ou estavam 

dispersos de fazer as buscas, porém, outros grupos que estavam engajados falavam 

e auxiliavam os outros a fazer a pesquisa para poder dar continuidade. Dessa forma, 

como não tinha muito mais tempo de fazer no laboratório, os grupos fizeram a 

pesquisa em casa, e mandaram por e-mail.  

 Após o período de pesquisa para compreender as características regionais da 

indústria no Brasil começou a produção do mapa. O mapa iria ser impresso em 

tamanho A1, mas devido a problemas financeiros, foi feito na mão mesmo.  

 O mapa foi colocado em cima da mesa do professor e os estudantes 

começaram a cortar as imagens para poder pôr no mapa. As imagens eram desde 

parques industriais, até mesmo os principais produtos que eram produzidos 

regionalmente.  

 Assim, começaram a colar as imagens, e também escrever informações que 

eram obtidas do livro didático, e que às vezes não conseguiam expressar em 

imagens. Essa aula foi bem agitada, toda a turma estava engajada para pode 

132



 

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)! 
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019. 

A prática do(a) Professor(a) à margem 
 Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 

confeccionar o mapa para 

apresentá-lo no Sarau Geográfico, que aconteceria na semana depois.  

Imagem 1: Produção do mapa 

 

Fonte: Autores, 2018 

Imagem 2: Produção do mapa 

 

Fonte: Autores, 2018 

No dia da apresentação o mapa ficou exposto no bloco da sala dos 

estudantes. Foi proposto que os mesmos ficassem perto do mapa para poderem 

tirar dúvidas, e apresentar o mesmo para quem estivesse por ali.  E assim feito, os 

estudantes iam apresentando um pouco do que foi feito, e qual o objetivo da criação 

dos mapas. O período da apresentação do mapa durou cerca de 40 minutos.  
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Imagem 3: Dia de 

apresentação no Sarau Geográfico 

 

. Fonte: Autores, 2018 

Considerações finais 

Ensinar cartografia se torna de extrema necessidade para um estudo 

diferenciado, auxilia o aluno na compreensão em estudos com mapas, lhe permite 

interpretar e analisar os mapas de uma maneira mais enriquecida. Este trabalho 

permitiu aos alunos, conhecer formas de elaboração de mapas, lhes permitiu colocar 

em prática o que havia sido aprendido e ainda transmitir esse conhecimento.  

Os alunos que participaram a execução desse projeto, puderam compreender 

o significados dos mapas que tanto observam nos livros. Além de vivenciar na 

escola, um ensino diferenciado, isso fez com que os alunos, entendessem um dos 

motivos de se estudar da geografia, saindo da obrigatoriedade da escola. 

Fazer com que os alunos não apenas entendesse, mais que utilizasse os 

conhecimentos adquiridos, despertou nos mesmos um gosto pela ciência, além da 

vontade de aprender e de continuar trabalhando com aquilo. Fazer uma ponte entre 

o conteúdo teórico e prático, tornou-se necessário para que os alunos, e não apenas 

os da escola e turma em questão, possam associar o que aprendem na escola ao 

seu dia a dia e utilizar como ferramenta do conhecer. 

Essa prática nos possibilitou um incrível contato com a sala de aula, perceber 

que o que importa não é apenas a maneira que o profissional aplica o conteúdo, 

mas também a dinâmica de cada sala de aula e cada turma, o potencial das 

mesmas e as incríveis maneiras que nós como professores podemos transmitir o 
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conhecimento, permitindo assim 

que os alunos tenham uma margem enorme de descobertas e aproximando-os da 

educação.    
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UTILIZANDO O XADREZ NA GEOGRAFIA: A EXPERIÊNCIA DO
PROGRAMA “RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA”, NA ESCOLA

ESTADUAL PROF. ANTÔNIO ALADIM DE ARAÚJO, EM CAICÓ/RN

Iapony Rodrigues Galvão
Docente Adjunto do Departamento de Geografia - CERES/UFRN

E-mail: iapony5@hotmail.com

Fábio Márcio de Oliveira
Docente preceptor “Residência Pedagógica” - Escola Estadual Antônio Aladim de Araújo

E-mail: fabio-marcio01@hotmail.com

Eixo: 1. Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: Em boa parte da trajetória relativa à Geografia lecionada em sala de aula, a mesma possuiu um caráter
descritivo, não gerando uma reflexão crítica sobre o espaço, objeto de estudo da Geografia. Assim, o professor
deve utilizar recursos didáticos lúdicos que estimulassem esta reflexão, o uso de recursos lúdicos, como o
xadrez, facilita o processo de ensino-aprendizagem, auxiliando os discentes na compreensão dos conceitos de
Espaço e Território. Desta forma, a presente pesquisa, realizada pelo Programa “Residência Pedagógica”, na
Escola Estadual Prof. Antônio Aladim de Araújo, em Caicó/RN, demonstrou que o uso coerente deste elemento
lúdico auxiliou consideravelmente não somente no ensino de Geografia, mas em várias disciplinas existentes na
grade curricular, pois ampliou as possibilidades de concentração dos alunos nas aulas ministradas nas demais
disciplinas, gerando avanços no desempenho e na aprendizagem dos mesmos.

Palavras–Chave: Xadrez, Ensino, Geografia.

A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS LÚDICAS NA GEOGRAFIA: ALGUMAS

CONSIDERAÇÕES

O modelo geralmente proposto para o ensino da Geografia, baseado nas aulas

tradicionais, com a explanação do professor e na memorização do conteúdo pelo aluno, é

desestimulante para os estudantes. Nesse sentido, faz-se necessária a utilização de

metodologias inovadoras e criativas que auxiliem no processo de ensino e de aprendizagem.

E a prática de ensino é um passo relevante para que o futuro docente possa apontar

possíveis contribuições para debater mais profundamente sobre tais problemáticas, buscando

É o debate que pode apontar caminhos para a resolução dos problemas existentes no processo

utilizar recursos pedagógicos inovadores, como as técnicas lúdicas.

É evidente que o professor não deve ser apenas um mero “transmissor” de

conhecimento, mas também deve saber observar e apreender com as experiências vivenciadas

pelos estudantes. Não adianta ensinar um conteúdo complexo, vangloriando-se de ter tal

conhecimento se ninguém acompanha ou se o contexto de sua sala é limitado. Ele deve

participar ativamente da construção social do aluno, possibilitando estar apto às mudanças de
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nosso dia a dia.

As técnicas lúdicas são recursos complementares e relevantes para o ensino em sala de

aula. Porém, para que tais ferramentas manifestem um bom resultado, torna-se necessário

relacionar estas com os conceitos geográficos, afim de que o discente se sinta motivado a

aprofundar seu conhecimento científico.

A técnica, por si só, é um meio. É a partir do fenômeno técnico, que se entende “a

produção e a transformação de um meio geográfico, assim como, por outro lado, as condições

de organização social e geográfica, necessárias à introdução de uma nova técnica. (...) o

objeto técnico define ao mesmo tempo os atores e espaço”, como afirma Santos (1996, p.33).

Completando tal afirmação, percebe-se, segundo o mesmo autor, que o próprio espaço

geográfico pode ser chamado de “meio técnico-científico, onde o espaço geográfico, agora

mundializado, redefine-se pela combinação desses signos. O período atual é marcado por uma

unicidade técnica” (SANTOS, 2008, p.117).

Contudo, os profissionais da educação devem utilizar plenamente as técnicas que

estiverem ao seu alcance, a fim de tornar o ensino mais dinâmico, não se esquecendo,

contudo, possibilitar aos alunos uma consciência crítica e um discurso que demonstrem,

claramente, as fábulas e perversidades existentes no período atual (SANTOS, 2000).

E os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) tornam evidente a utilização destas

técnicas, pois os discentes devem “saber utilizar diferentes fontes de informações e recursos

tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos”. (PCNs MEC/SEF, 1998).

É importante enfatizar, contudo, que nesta utilização de técnicas lúdicas, seria

importante que o docente possuísse domínio ou orientação técnica necessária para inovação

das aulas, contudo, sabemos que muitos professores encontram-se a margem do uso da

tecnologia.

Daí a importância da atuação do Projeto “Residência Pedagógica” nas escolas

proporcionando um complemento metodológico e enriquecedor nos conteúdos da ciência

geográfica, disponibilizando a fundamentação teórica, apresentando materiais e recursos

disponíveis, mostrando exemplos do uso dessa tecnologia na educação básica e apresentando

algumas sugestões de atividades dentro do conteúdo programático, de forma a ajudar os

professores para o uso da ferramenta como recurso didático.

Apesar de algumas reservas a esta prática de ensino, particularmente por parte de

pedagogos mais ligados às práticas tradicionais, o uso de técnicas lúdicas se tornam algo cada

vez mais presente no dia-a-dia das escolas de ensino fundamental/ médio brasileiras, públicas
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ou privadas, uma vez que a agravante situação atualmente existente no contexto educacional

brasileiro obriga os docentes e a gestão escolar a buscarem alternativas urgentes, a fim de

ampliar, cada vez mais, o conhecimento dos alunos sobre os valores para a compreensão e

interpretação do mundo e seus fenômenos.

E a Geografia, através da compreensão do espaço como um sistema de objetos e ações

(SANTOS, 1996), tem nas técnicas um relevante elemento contribuinte deste sistema, uma

vez que “as técnicas lúdicas são ferramentas educacionais importantes para a compreensão do

aluno sobre o mundo em que o mesmo vive” (CAVALCANTI, 1998, p.43).

O LÚDICO EM SALA DE AULA: O USO DO XADREZ NA ESCOLA ESTADUAL

PROF. ANTÔNIO ALADIM DE ARAÚJO, EM CAICÓ/RN

Inicialmente, torna-se necessário contextualizar o espaço Escolar onde ocorreram as

atividades da Residência Pedagógica - Geografia/UFRN, a Escola Estadual Prof. Antônio

Aladim de Araújo, localizado em Caicó - RN, possui mais de 500 alunos dos ensinos

fundamental II e médio, com a presença de uma clientela com grandes limitações

socioeconômicas e um nível de aprendizado que reflete a triste situação vivida na atualidade

pela educação brasileira, na qual os alunos chegam ao final da Educação básica com

acentuadas carências na leitura, escrita e compreensão dos assuntos abordados. Assim, havia

necessidade de realização de atividades que pudessem enfrentar este quadro adverso.

Dessa forma, foi colocada em pauta a proposta de utilização das técnicas lúdicas,

compreendida como os “procedimentos tecnológicos utilizados didaticamente para ampliar o

aprendizado dos discentes” (CAVALCANTI, 1998, p.42).

Assim, as atividades ligadas às técnicas lúdicas surgiram, então, como relevante

alternativa para ampliar o interesse dos alunos pelas aulas de Geografia. Inicialmente, torna-se

claro a grande resistência dos docentes que já trabalhavam na escola a tais atividades, pois

para estes as atividades propostas comprometeriam o calendário escolar e o cumprimento de

obrigações com o livro didático.

Assim, mesmo com tal dificuldade inicial colocada, as atividades ligadas às técnicas

lúdicas foram sendo realizadas na periodicidade de uma aula por semana, numa única turma,

avaliando como seria o possível desempenho dos discentes após as atividades propostas.

Desta forma, foi proposto, ao discutir sobre a Geopolítica da Guerra Fria, a utilização

do jogo de xadrez, além de incentivar a aprendizagem da Geografia, possibilitou maior nível
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de cognição, percepção, raciocínio e paciência em pensar, trazendo ludicidade para a sala de

aula. O resultado foi bem expressivo, que jogo de xadrez passou a ser usado por todas as

turmas do ensino fundamental e médio, demonstrando o sucesso da atividade.

Ao se fazer uma análise das regras do xadrez pode-se observar que há uma relação

com os conceitos da Geografia, uma vez que as duas estudam e analisam um determinado

espaço para melhor atuar sobre ele, e havendo, também, a relação das peças com o território

(as casas), pois cada peça tem o seu território delimitado, (movimentos das peças), surgindo,

relações de poder que se estudam nos conteúdos relativos a Geografia política e geopolítica.

Assim, há discussões sobre o lugar, o Espaço e, principalmente, sobre os Territórios, uma vez

que os espaços definidos e delimitados por/ e a partir de relações de poder, onde, neste sentido

de relações de domínio e poder, há correlações da Geografia com o xadrez.

E para consolidar ainda mais o uso de técnicas lúdicas, foram utilizados recursos

mais aproximados aos atuais avanços técnicos, como a rede mundial de computadores

(internet) e programas voltados ao geoprocessamento, utilizando, para tanto, os

microcomputadores existentes no laboratório de informática da escola.

Além disso, também foi utilizada uma importante ferramenta de compreensão

espacial: os mapas, fundamentais para que os alunos pudessem visualizar as diversas

mudanças territoriais no mundo durante o período compreendido entre os anos de 1945, com

o fim da II Guerra Mundial e o início da Guerra Fria até o final dos anos 1980, com o

progressivo processo de esfacelamento do bloco socialista e da própria União Soviética,

levando a uma compreensão mais aprofundada sobre esse assunto.

Destarte, com a utilização destes recursos didáticos, ficou evidente uma melhor

compreensão do aluno sobre o espaço Geográfico ao redor e sobre as suas interações,

contribuindo para uma aprendizagem mais crítica e reflexiva, quebrando também a resistência

da equipe escolar sobre a eficácia destas atividades ligadas as técnicas lúdicas, rompendo com

a tradicionalidade do ensino.

Diante dos fatos acima mencionados, afirma-se que o trabalho desenvolvido foi

imensamente proveitoso, mesmo com momentos de dificuldades encontrados pela falta de

equipamentos na escola, pela falta de interesse de alguns alunos, pelas greves ocorridas no

estado, as quais aconteceram num período de realização das atividades, evidenciando a

relevância da Residência Pedagógica em realizar, na prática, as atividades de futuros

licenciados e por auferir experiências em sala de aula.
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Esta relação de espaço, lugar, território e poder, podem ser compreendidos pelos

alunos, se aliados ao exercício do jogo do xadrez, que o faz o pensar, refletir e correlacionar a

prática do jogo com os conceitos chave da geografia. Portanto, o uso do lúdico como recurso

didático, quando bem planejado e adaptado à realidade, pode estimular nos alunos o desejo de

compreender o mundo em que vivem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa, realizada como atividade integrante do programa “Residência

Pedagógica”, o qual incentiva à formação de professores para a educação básica e a elevação

da qualidade da escola pública, teve bastante êxito em sua execução, uma vez que, o uso do

xadrez possibilitou um melhor rendimento para com os conteúdos da citada disciplina, bem

como uma melhora de comportamento durante as aulas e maior concentração na execução de

trabalhos e provas, contribuindo para a melhoria na qualidade de ensino.

Este estímulo do desenvolvimento, do raciocínio e da aprendizagem, é a adequação

dos recursos didáticos de uma melhor forma possível. E esta utilização totalizante e coerente

dos recursos didáticos torna-se fundamental num período acelerado e alienante como o de

hoje, onde um trabalho reflexivo por parte do docente poderá auxiliar, de uma maneira

coerente, na melhoria da educação de nossa gente e de nosso país.
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Métodos e projetos de intervenção didática 

 

Resumo:  

O relato de experiência se deu através da vivência no PIBID do Curso de Geografia da 

Universidade Federal do Espírito (UFES), onde foi realizado o projeto de salas temáticas, 

com o propósito de trabalhar a realidade dos estudantes, que eram relatados e debatidos nos 

encontros nas salas de aulas. Sendo assim através do tema do capítulo proposto a ser 

trabalhado em sala de aula, População e território: Estado-Nação, os alunos iriam relacionar 

a disputa por território, as estratégias politicas tanto de defesa como de ataque com os 

aparatos histórico, os fatores religiosos, econômicos, culturais, políticos que interferem nessas 

disputas e por fim as consequências para a população e como se estabelecem a partir dessas 

situações de tensões.  

Assim chegou a conclusão que fosse feito a separação e a apresentação por salas temáticas. 

Todas as cinco turmas a principio, correspondendo respectivamente aos cinco continentes, no 

entanto, foi visto a necessidade de dar uma ênfase maior à região do Oriente Médio. Os 

encontros foram distribuídos de maneira a variar entre sala de aula, ida ao laboratório de 

informática para as pesquisas e a confecção do material para a decoração e informativos para 

as salas temáticas. 

De toda forma, foi uma grande experiência, as salas temáticas por uma tarde viraram o mundo 

de todos eles e regado de sorrisos, falas altas, questionamentos, ansiedade, nervosismo saiu do 

papel e conseguiu engradecer a todos os alunos, professores e visitantes com a potencialidade 

parte dos alunos como pode ser visto nas ilustrações em anexo. Confirmando somente como 

foi à escolha correta a de ser professor e como pode mudar, ainda que por um momento a vida 

de vários indivíduos. 

 

Palavras-Chave: Sarau; Sala temática; Geografia; PIBID e Educação.

Introdução 
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 Através do PIBID - Programa de Institucional de Iniciação à Docência, programa este 

que foi criado em 2002, pelo até então ministro da educação Fernando Haddad, como forma 

de potencializar o ensino dentro dos cursos de licenciaturas, nas universidades federais 

brasileiras, levando graduandos para as salas afins de que aprendam e consigam somar com os 

alunos dos ensinos fundamentais e médios. Criando um espaço mediador e de experiência 

entre a sociedade e o berço da ciência brasileira, as universidades, se materializando na sala 

de aula (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019). Aproximadamente 285 (duzentos e oitenta e 

cinco) instituições que fazem parte dessa rede em todo o Brasil, dentre as diversas áreas que 

permitem a habilitação na licenciatura (CAPES, 2018).  

 Desta forma adentrando dentro da esfera da experiência a ser relatada, foi através do 

PIBID do Curso de Geografia da Universidade Federal do Espírito (UFES), presente em três 

escolas: EEEFM Aflordizio Carvalho Da Silva (Maruípe, Vitória – ES), EEEFM Rômulo 

Castelo (Carapina Grande, Serra – ES) e a EEEFM Desembargador Xavier Paes Barreto 

(Santa Lúcia, Vitória – ES) onde foi realizado o projeto. Sendo este relato sobre salas 

temáticas, desenvolvidas com as cinco turmas iniciais do Ensino Médio, que compuseram um 

Sarau Geográfico. Pensado para ser um projeto que reunisse todas as turmas do turno 

vespertino, a fim de apresentar todos os trabalhos desenvolvidos, não somente com os 

primeiros anos. Processo esse, de construção que durou em torno de dois meses com um 

encontro semanal, ocorrendo assim no dia 31 de Outubro de 2018.  

 Uma das curiosidades a serem descobertas no inicio do projeto, mas que no processo 

impulsionou a todos e acabou sendo uma das justificativas aceitas para fazer uma tarde 

voltada para a Geografia foi o fato de a escola ser nomeada com o nome de um geógrafo, 

somente descoberto, por todos da escola, após um momento de pesquisa. Outro fator que 

potencializou tal ação, a intenção seria além de expor e trabalhar com questões que tivesse um 

impacto direto no dia a dia dos alunos como a compreensão de como se dava os conflitos pelo 

mundo, mas que conflitos parecidos ocorriam nas comunidades ao redor da escola e era local 

de moradia de muitos alunos e deveriam ser compreendidos e enxergados tal qual os que eram 

noticiados diversas vezes nas mídias. Desta forma, com os primeiros anos foram desenvolvida 

as salas temáticas com o propósito de trabalhar a realidade dos estudantes, que eram relatados 

e debatidos nos encontros nas salas de aulas. Sendo assim através do tema do capítulo 

proposto a ser trabalhado em sala de aula, pelo professor, População e território: Estado-

Nação*, os alunos iriam relacionar a disputa por território, as estratégias politicas tanto de 

defesa como de ataque com os aparatos histórico, os fatores religiosos, econômicos, culturais, 

políticos que interferem nessas disputas e por fim as consequências para a população e como 

se estabelecem a partir dessas situações de tensões.  

Por fim, algumas atividades do sarau e a metodologia de apresentação dos trabalhos, foram 

pensadas para ser um momento de confraternização entre as turmas, para que todos pudessem 

compartilhar o que haviam produzido e aprendido, havendo um momento de socialização e 

integração entre os alunos a partir de um ponto em comum, a Geografia.  

 Com esta introdução, é possível ter uma compreensão sobre o motivo da realização do 

projeto e o contexto em relação ao território produzido e os alunos, a todo o momento com a 

finalidade de potencializar o conhecimento sobre o conteúdo trabalho e uma associação critica 

com o que viviam todos os dias, mas seriam apresentados a conceitos novos, territórios 

diferentes além de pretender que houvesse uma criticidade por parte dos alunos para que 

pudesse de alguma forma acrescentar na realidade do mesmo.  

 

Metodologia 
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A forma como foi pensado e 

administrado o trabalho foi primeiramente em uma metodologia que conseguisse abarcar as 

cinco turmas de primeiro ano que a escola tem com o tema proposto. Assim chegou a 

conclusão que fosse feito a separação e a apresentação por salas temáticas. Todas as cinco 

turmas a principio, correspondendo respectivamente aos cinco continentes, no entanto, foi 

visto a necessidade de dar uma ênfase maior à região do Oriente Médio, visto que estavam no 

momento da produção do projeto com questões e os alunos com interesses maiores e a junção 

de dois ou três continentes em uma mesma sala. A seleção das salas para com os continentes e 

o Oriente Médio foi através de um sorteio e posteriormente as turmas foram divididas em 

grupos de três a cinco alunos (Quadro 1). Cada grupo da sala (uma turma de primeiro ano) 

escolhesse um país para fazer uma pesquisa e apresentação sobre o mesmo, tendo que seguir 

um roteiro de itens necessário (Quadro 2) para apresentar no seu espaço dentro da sala de aula 

(sendo possível ser visualizado esses espaços nas imagens anexadas no relato). Como 

apresentado os esquemas a baixo. 
 

Quadro 1 - Distribuição das turmas. 2019 

DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS  

TURMA  PIBIDIANO RESPONSÁVEL  OBSERVAÇÃO  

1v01 Matheus e Juliana Região:  

Oriente Médio. 
Grupos com os respectivos países 

e conflitos: 

● Grupo1 – Turquia 

● Grupo 2 – Iraque 

● Grupo 3 – Irã 

● Grupo 4 – Israel  

1v02 Isabela Continente:  

África 
Grupos com os respectivos países 

e conflitos: 

● Grupo1 – Nova Guiné 

● Grupo 2 – África do Sul  

● Grupo 3 – Sudão 

● Grupo 4 – 

1v03 Lucas e André Continente:  

Europa. 
Grupos com os respectivos países 

e conflitos: 

● Grupo 1 – Itália 

● Grupo 2 – Rússia 

● Grupo 3 – Espanha 

● Grupo 4 – Ucrânia 

1v04 André Continente:  

América do Norte, Sul e Central. 
Grupos com os respectivos países 

e conflitos: 

● Grupo 1 – Cuba  

● Grupo 2 – Estados Unidos   

● Grupo 3 – Brasil 
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1v05 Juliana  Continente da  

Ásia e Oceania. 

Grupos com os respectivos países 

e conflitos: 

● Grupo1 – China  

● Grupo 2 – Timor - Leste 

● Grupo 3 – Rússia 

● Grupo 4 – Coréia do Norte  

● Grupo 5 – Índia  

Fonte: Autores 

Os encontros foram distribuídos de maneira a variar entre sala de aula, ida ao 

laboratório de informática para as pesquisas e a confecção do material para a decoração e 

informativos para as salas temáticas. A todo o momento com o intuito de estimulá-los com 

questionamentos e desenvolver e trazer conteúdos que fossem solicitados com a curiosidade 

que eles trouxessem para dentro de sala. Em todas as aulas pensadas para que fosse mais bem 

aproveitado além do espaço físico, mas também as relações e o aprendizado que se tinha uma 

vez que através de grupos formados os mesmos poderiam compartilhar informações, 

experiências, relatos e outras situações que pudessem agregar para o trabalho.  

Assim os encontros iniciais que eram necessárias aulas expositivas além da utilização 

dos slides os alunos tiverem contato com os mapas físicos de continentes e algumas regiões, 

cujo antes não havia contato algum, assim visualizando de forma mais lúdica os países, a 

representação de seus territórios, com quais países ou oceanos eram suas fronteiras. 

A disponibilização de 3 (três) aulas na sala de informática para poderem pesquisarem 

e produzirem uma parte do trabalho escrito, com as normas da ABNT foi pensado uma vez 

que foi relato por alguns alunos a vontade que se tinha da utilização do espaço, além de 

algumas queixas de outros alunos de não terem o computador e/ou a internet em suas 

residências. Outro espaço também não muito utilizado para tais fins pelos discentes da escola. 

 
 QUADRO 2

 
Fonte: Autores 

Avaliação  

 A avaliação foi pensada de maneira conjunta dos pibidianos, e foi decidido que seria 

considerado todo o processo do projeto, do momento inicial com as aulas expositivas até a 

parte final que foi o momento das apresentações e confraternizações em sala de aula. 

Acreditando não caber nesse processo uma prova. Sendo assim uma pontuação pelo esforço e 

como o aluno conseguiu evoluir no decorrer dos encontros, aula por aula, não tendo a 

obrigação de ser exigido massivamente em um determinado ponto, uma vez que a reclamação 

dos alunos foi pontual nas frustrações com as notas na disciplina e que consequentemente 

geravam desinteresses e até mesmo uma mecanização no processo apenas para obtenção da 

TURMA:  NOME DO GRUPO:  NOME DO PAÍS: 

BANDEIRA DO PAÍS. 

DADOS POPULACIONAIS DO PAÍS. 

 

SOBRE O PAÍS, PESQUISE SOBRE: CULINÁRIA; MÚSICA; CULTURA; RELIGIÃO; ECONOMIA; 

AO MENOS 2 (DUAS) PESSOAS FAMOSAS DO PAÍS  

QUAL A MAIOR CURIOSIDADE, QUE SEU GRUPO ACHOU SOBRE O PAÍS PESQUISADO?  

CONFLITO ESCOLHIDO  
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nota, afirmada na maneira e 

questionamentos iniciais do projeto sobre a forma como seriam avaliados. 

 Com tais pontuações, a avaliação foi dividida em quatro partes: 

 

● Trabalho escrito – (3 pontos) 

Foi trabalho tanto nas aulas expositivas como e principalmente na sala de informática. O 

grupo e os alunos individualmente foram avaliados sobre a perspectiva das normas, mas no 

processo da produção escrita foi dadas explicações sobre como deveria ser feito e sobre as 

dúvidas. A intenção da parte escrita é que os alunos tivessem logo nos anos iniciais do ensino 

médio uma noção das normas. De antemão, todos em um primeiro momento não acharam 

interessante, mas com as aulas explicativas conseguiram compreender, questionaram e 

sanaram suas dúvidas onde no final do trabalho ficaram admirados com o produto final.  

 

● Apresentação na sala temática – (2 pontos) 

Neste quesito, houve muita sensibilidade por ambas as partes, uma vez que muitos não 

haviam feito nenhuma apresentação de trabalho, era a primeira e seria para alunos de toda a 

escola. Então a todo o momento, desde o primeiro dia, foi trabalho a ansiedade dos alunos e a 

timidez. Dois pontos que no momento final fizeram alguns alunos ficarem bastantes nervosos 

somados com diversos outros fatores. Assim buscamos avaliar quem apresentou, podendo 

apenas um integrante apresentar para o grupo todo e avaliar perante a fala do aluno o quanto 

tinha conseguido evoluir e absorver sobre a pesquisa.   

 

● Participação – (3 pontos) 

Um dos pontos mais importantes uma vez que representou a avalição por todo o processo, 

como todas as outras, mas conseguindo ter uma realidade maior sobre como se deu o aluno 

com as atividades, ações propostas. Poucos alunos não receberam a pontuação máxima, pois 

foi enxergado que esses alunos tinham a escola como refúgios e seus problemas acabavam 

atrapalhando de participarem. Esses alunos foram sempre visto com uma maior atenção, mas 

realmente não havia interesse. De toda forma, todos os alunos participaram ativamente, 

principalmente no dia da apresentação, onde havia que fazer a montagem da decoração nas 

salas, foi surpreendente tantos para nós como para os alunos a conclusão do projeto. Ambos 

haviam gostado.  

 

● Assiduidade – (2 pontos) 

 Neste quesito trabalhando a responsabilidade com os alunos em relação a entrega dos 

trabalhos solicitados, a presença nos encontros semanais. De forma geral todos foram bem 

avaliados, poucos faltaram ou não entregaram as atividades solicitadas.   

Discussão 

 

 A partir de todo o trabalho desenvolvido, foi possível perceber algumas situações e 

experiências tanto por parte dos alunos como por parte dos professores que nos 

acompanharam nesse projeto.  

 Por parte dos alunos foi possível encontrar diversas realidades que resvalam no 

conteúdo trabalhado. Os alunos com uma vivência em sua maioria da periferia, com uma 

realidade regada à violência, intolerância e outras dificuldades que muita das vezes era um 

motivo, fator ou consequência de alguns conflitos que os alunos escolheram. Onde os mesmos 

diversas vezes traziam relatos de seu cotidiano para dentro dos debates, para compreender 

alguns termos, fazendo assim potencializar sua percepção tanto pelo conteúdo proposto, mas 

também a ter uma paciência, um olhar diferenciado sobre o que ocorria a seu redor. Foi 
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observado também à intensidade e 

animação com que alguns alunos demonstraram a partir do projeto com a disciplina geografia 

e algumas outras similares.  

 Acreditando que toda essa motivação veio pela metodologia onde os alunos 

obtiveram, dentro da realidade já existente, uma maior autonomia e participação com o 

conteúdo trabalhado. Além de enxergarem a importância e não somente como obrigação. 

 Por parte dos professores, principalmente o de geografia, que nos acompanhou e 

outros integrantes da escola conseguiram observar como os alunos tiveram uma melhora 

desde o momento inicial até o último dia do projeto. Sempre nos ajudando e motivando a 

intervir da melhor maneira.  

 Um trabalho em conjunto que envolveu toda a escola e de alguma forma possibilitou 

novas relações entre os alunos, na perspectiva aluno e professor e na perspectiva aluno com os 

estagiários do pibid. Uma experiência enriquecedora, para muitos como uma primeira vez em 

sala de aula onde trouxe situações de engrandecimento como aluno e como na construção 

(que nunca se finaliza) de professor.  

   

Conclusão 

 

 Para nós do pibid, sempre foi um desejo estar em sala de aula, e como um primeiro 

projeto foi um momento especial. Apesar de ter a orientação de um professor, tivemos a 

oportunidade de elaborar e colocar em prática o que acreditávamos ser o melhor e 

conseguimos. Buscamos em todo momento que fosse encontro e aulas de maneira a fazer com 

que os alunos compreendessem a importância de não só entender os conceitos, o conteúdo, o 

motivo dos conflitos e alguns regimes acontecerem, mas sim entenderem e aplicarem o que 

haviam entendido, também, em seu dia a dia, na sua realidade. Dessa forma tais ações não 

seriam repetidas, a intenção era de que se sensibilizassem com a diferença, com a pluralidade, 

com as intenções politicas e econômicas e fossem críticos a ponto de conseguir reagir com 

tolerância, respeito e cumplicidade com seus próximos.  

 A localização da escola, próxima a Avenida Leitão da Silva, Vitória – ES que recorta 

na paralela um morro, a periferia de um bairro nobre e uma escola bem próxima com um 

público de classe média alta e a própria escola, com um público em que alunos relataram ir 

para a escola para fugir do trafico, ter comida. São realidades que trazem revoltas e podem 

gerar conflitos. Assim foi pensada a todo o momento a aula, para essa realidade. Sem contar 

os outros fatores, de estar em um momento de pré-eleição a presidência onde o candidato que 

disputava fugia dos debates e reverenciava a utilização de armas. Todos estavam à flor da 

pele, alguns alunos apoiavam outros tinham medo do que podia ocorrer.  

 De toda forma, foi uma grande experiência, as salas temáticas por uma tarde viraram o 

mundo de todos eles e regado de sorrisos, falas altas, questionamentos, ansiedade, nervosismo 

saiu do papel e conseguiu engradecer a todos os alunos, professores e visitantes com a 

potencialidade parte dos alunos como pode ser visto nas ilustrações em anexo. Confirmando 

somente como foi a escolha correta a de ser professor e como pode mudar, ainda que por um 

momento a vida de vários indivíduos.  

 Ao finalizar o relato, vale ser deixado como registro o sentimento de crescimento e 

empoderamento que nos foi dado e que demos a todos que participaram e que uma luta por 

um mundo melhor do que vivemos é diário e coletivo. Um desejo de todos os alunos no final 

foi como resolver tais conflitos, questão essa que debatemos, mas deixamos em aberto, pois 

se passaram décadas e muitos deles ocorrem até os dias de hoje.  
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Ilustrações 

 
Imagem 1 - Momento de tirar dúvidas sobre o conteúdo aplicado individualmente com os alunos. 

 
  Fonte: Adriano Perrone 

 

Imagem 2 - Construção do mural, com a aluna integrante do grupo representando o Iraque.  

 
Fonte: André Luiz B. Tonelli 

 

Imagem 3 - Apresentação dos integrantes do grupo representando a Itália, falando sobre o movimento fascista 

para os petianos de licenciatura - UFES. 

 
 Fonte: André Luiz B. Tonelli 
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Imagem 4 - Painel do grupo representando o Timor 

Leste, e pequenas porções sobre a comida típica local do país. 

 
 Fonte: Juliana de Azevedo 

 

Imagem 5 - Integrantes do grupo representando a Coreia do Norte. 

  
Fonte: Isabela Zatta 

 

 

Imagem 6 - Painel do grupo representando Israel. 

 
 Fonte: Juliana de Azevedo 
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Imagem 7 - Alunos das cinco turmas dos primeiros anos e os pibidianos junto com o professor da disciplina de 

geografia. 

 
Fonte: desconhecido 

 

 

Imagem 8 - Faixa utilizada para decoração do evento disponibilizada pelo centro acadêmico da Geografia - 

UFES. 

 
Fonte: Juliana de Azevedo 
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1. Métodos e projetos de investigação didática   
 

Resumo: Esse artigo é um relato de experiência de alunos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid) da Universidade Federal do Tocantins(UFT) do curso de licenciatura em Geografia, juntamente 

com o Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, Araguaína - TO, mostrando a suas experiências com os 

estudantes e os professores. O objetivo deste relato foi desenvolver juntamente como os alunos um jogo 

cartográfico para abrangência da matéria aplicada. Foram realizadas na escola uma oficina de cartografia, para 

que houvesse uma melhor didática e compreensão do conteúdo aplicado na oficina. Por meio desta atividade 

foram gerados conhecimentos sobre a utilização de mapas, território e aplicação destes conteúdos na Educação 

Básica. Este trabalho foi desenvolvido de uma carência apontada pela escola para o desenolvimento da 

cartografia, pois a disciplina é um tema difícil de ser compreendido. Assim, esses aprendizados foram essenciais 

para uma maior aproximação entre pibidianos e alunos. 
 

Palavras-Chave: Educação, Relatos de Experiências, Oficina de Cartografia.  

 

Introdução 
 

No âmbito educacional existe vários obstáculos a serem superados, também a serem 

compartidos, visando sempre uma educação melhor e de qualidade a todo cidadão. O Colégio 

Adolfo Bezerra de Menezes é uma escola pequena, localizada na cidade de Araguaína-TO, 

assim como muitas outras no Brasil, passa por dificuldades, tendo alunos indisciplinados, 

alunos com dificuldades financeiras e com falta de atenção. Foi percebido na escola a 

dificuldade de alguns alunos com a cartografia, tendo assim a oportunidade dos pibidianos 

atuarem com oficinas para o compreendimento do conteúdo.  

Uma das importância do Pibid é dar ao estudante de licenciatura a oportunidade ter 

um convívio com o professor, tendo essa dinâmica com o mesmo, analisando o 

funcionamento da escola, observando a aplicação das avaliações, tendo suas primeiras 

frustrações, pois na vida do professor nem tudo são flores.  

 

Como Funciona a Oficina? 
  

 Todo a oficina deve ter um planejamento para que ela ocorra, assim tendo uma 

melhor compreensão do assunto que será aplicado na mesma. A oficina apresentada pelos 

Pibidianos da UFT, foi um jogo de cartografia, um jogo didático, tendo cartas, como as de 

baralhos, porém elas com algumas modificações, tendo nas suas faces o nome de alguns 

países. Basicamente um jogo de território, no qual os alunos deviam conquistar os seus reinos. 

Jogo de cartografia foi preparado por estagiário do colégio e doado para a escola, assim os 

alunos do pibid viram  
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como uma oportunidade em continuar o trabalho dos estagiários, passando esses 

conhecimento também aos demais alunos.   

    O jogo da oficina é comparado ao jogo  “WAR”, um jogo que fez muito sucesso 

na década de 70, no qual tinha o objetivo de conquistar território, ele é um mapa, tendo os 

territórios divididos em cores ( América do Sul, América do Norte, África, Europa Ocidental, 

Europa Oriental e Oceania), tendo um carta de objetivo, onde o jogador recebia a mesma com 

o intuito de alcançar o mesmo, o jogo terminava quando o objetivo era alcançado, além disso, 

a partida era feita por rodada onde cada competidor defende seu território com dados, tinha o 

dado branco para defender e o vermelho para ataque, o que tirava mais contos conquistava ou 

defendia o território.  

 

 
(1 Figura-Colégio Adolfo, outubro de 2018) 

 

Na figura 1, demonstra a orientação do estagiário de geografia ensinado os 

pibidianos a utilizares o jogo de cartografia, para que seja repassado ao alunos.   

O jogo foi confeccionado no computador e impresso, além do mapa as cartas, os 

dados foram comprados. O jogo foi aplicados a estudantes do 7° ano ao 9° ano do ensino 

Fundamental. Foi uma experiência gratificantes, pois além de tornar a aula criativa, pode 

perceber que os alunos compreenderam a noção do espaço/mapa, podendo se localizar, 

sabendo identificar os continentes, a linha do equador, o meridiano de Greenwich, além 

compreender e entender o mapa e sua legenda.  
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(2 Figura -Colégio Adolfo, outubro de 2018) 

 

Relato de Experiência  
 

             Esse relato compreende a experiência dos métodos de jogos da cartografia aplicados 

com alunos do Colégio Adolfo. O principal objetivo do trabalho foi compartilhar esse saber 

cartográfico adquirido na Universidade ao colégio Adolfo, além disso, ter a satisfação de 

perceber que os alunos estão compreendendo um assunto que muitas vezes é ignorado por 

professores que não consegue ter uma didática melhor em cartografia, tornando assim uma 

matéria enfadonha. 

            Sabemos que a aprendizagem deve ser tornar algo prazeroso para o aluno não sendo 

apenas uma obrigação, porém sabemos que a educação no Brasil cada vez mais está sendo 

tratada como descanso e falta de atenção, os investimentos na educação sendo reduzidos e a 

formação de professores sendo desvalorizadas. Salas de aulas cheias e deixando os 

professores sobrecarregados. As alunas criativas chamam a atenção dos alunos, para que eles 

prestem mais atenção e aprendam os conteúdos.   

               Os alunos pibidianos fazem a elaboração dos projetos na UFT, para depois serem 

efetuados no colégio. O jogo de cartografia já estava sendo questionado por alguns alunos 

pibidianos, até então não tinha aplicado, só depois de muitas conversas com os professores 

orientadores, que o jogo por fim foi colocado em prática na escola, teve um grande número de 

aceitação por parte dos alunos. 

                 Segundo Pereira (1996) 

 
A prova mais cabal desse processo de reificação dos conteúdos é que, nesses planos, 

o conteúdo transforma-se em objetivo: por exemplo, ao se definir que o objetivo do 

estudo do conteúdo “indústria brasileira” é fazer com que o aluno saiba o que é a 

“indústria brasileira”. E aí, sem saber, o professor começou a adotar a lógica do 

cachorro que corre atrás de seu próprio rabo e consegue apenas ficar cansado 

(PEREIRA, 1996, pp. 48-49). 
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O professor deve sair do seu conforto e buscar novos saberes, não apenas ficar no 

seu acomodo. A ação do pibid faz com que o professor orientador aprenda novas didáticas e 

ensina o que sabe aos pibidianos, havendo essa troca de saberes.  

                 Na primeira etapa da jogo, houve discussão por parte dos estudantes, pois 

o jogo tem apenas seis participantes, então fizemos equipes, no qual as equipes tinham os seus 

líderes, os demais ficavam observando como era o jogo e ajudando o seus líderes, no entanto 

a aula era apenas de 40 minutos, o jogo pode levar horas para chegar um ganhador, então a 

forma de determinar o ganhador foi o líder que tivesse uma maior número de território.  

                    O jogo fez os alunos a começarem a ter uma visão ampla do mundo, 

além de ser um jogo cartográfico é um jogo de território e político, ensinado o estudante a 

tomar decisão. A geografia proporciona isso ao aluno, a entender os conceitos de território, 

espaço, além disso tendo uma observação do social, pois o jogo faz ter uma interação com 

todos da classe.   

                         

                  

 
(3 Figura -Colégio Adolfo, outubro de 2018) 

 

Reflexões Finais 
 

A partir das reflexões aqui apresentadas, podemos perceber a grande importância do 

Pibid nas escolas, não apenas no colégio aqui apresentado, mas sim em todos os que os 

pibidianos atuam, eles são elementos chaves no desenvolvimento de novas didáticas 

aplicadas.   

Os Pibidianos estão se preparando para se tornar um licenciado digno do seu nome, 

pois a um grande responsabilidade envolvida na sua carreira. Estudar para ser um formador de 

pensamentos críticos, não é fácil, existem vários obstáculos a serem enfrentados. Ensinar é 

um dom dado a poucos, e esse dom deve ser moldado e usado. O professor deve compartilhar 

o seus pensamentos adquiridos, pois é um das funções do professor, além do mais, não deixar 

o seus alunos seguirem um padrão único, sim ser um compartilhador de experiências. 

O jogo apresentado na Colégio Adolfo foi uma grande oportunidade que todos os 

pibidianos tiveram a oportunidade de apresentar, ensinar e aprender com os alunos. Foi de 
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grande valor demostrar o jogo, fez os 

pibidianos ter vez e voz, ter uma postura e respeito por parte dos estudantes.  

Alguns alunos tiveram rejeição com o jogo, não tiveram o interesse de participar da 

dinâmica, porém foi percebido por parte dos pibidianos o descaso com o jogo, assim fez com 

que percebemos que nem todos os alunos vão ter interesse em participar das aulas, porém 

cabe  

 

fazermos uma interação com esses alunos, para que nas próximas dinâmicas fazermos algo no 

qual todos tenham a experiência de participar.     
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O mapeamento colaborativo como ferramenta para a materialização e reconhecimento dos
territórios juvenis

Danielle Willemann Sutil de Oliveira
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Universidade Federal do Paraná

Eixo 1 - Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O presente trabalho refere-se a um recorte da dissertação defendida no ano de 2018, cujo título é
“Entre vozes, espaços, cartografias e ações: Os territórios da juventude do bairro Sítio Cercado e o ensino da
geografia”. Ao longo de dois anos construiu-se um trabalho sobre a importância da escola para a juventude
periférica do bairro Sítio Cercado, localizado na cidade de Curitiba/PR, considerando este se configura enquanto
território central de suas vivências e identidades. Por meio da convivência diária em sala de aula além de oficinas
de entrevistas e mapeamentos colaborativos, pudemos observar como se configuram e moldam as
territorialidades destes sujeitos, avançando no debate acerca da importância de nossa prática em sala abarcar
estas dinâmicas outras, permeadas e estabelecidas no cotidiano escolar. Neste relato de experiência optou-se por
demonstrar como o mapeamento colaborativo pode ser uma ferramenta que materializa e reconhece os territórios
juvenis, ajudando na criação de um outro ensino de geografia, desde o sujeito e seu cotidiano.

Palavras Chave: Ensino de Geografia; Mapeamento Colaborativo; Juventude; Periferia; Território.

Introdução

Ao longo dos anos de 2016 a 2018 tive a oportunidade de construir um trabalho com
um grupo de jovens estudantes de escolas públicas localizadas no bairro Sítio Cercado,
periferia sul da capital Curitiba/Paraná. Todos estes tinham como característica comum o
papel de liderança dentro das ocupações ocorridas no segundo semestre de 2016, cuja
motivação se deu pela defesa do ensino médio permanecer existindo de maneira pública e
acessível para toda comunidade.

Tais ocupações tiveram início nas escolas públicas da região metropolitana do Paraná
(São José dos Pinhais), e rapidamente irradiaram para mais de 500 escolas pelo estado e, em
menor proporção, pelo país. O bairro Sítio Cercado, com suas 6 escolas estaduais, teve grande
mobilização estudantil, criando uma rede de resistência e solidariedade entre diversos
estudantes que ali estavam. Por ser professora da rede em uma destas instituições pude
acompanhar no cotidiano os desdobrares de suas ações – individuais e conjuntas –
visualizando uma significativa potência de transformação da realidade por meio de
organizações horizontais e pautadas em demandas específicas.

Logo, evidencia-se que o evento1 das ocupações não se construiu instantaneamente,
como um passe de mágica, caracterizando que os movimentos de resistência, ainda que não
aparentes, permeiam o chão da escola, em especial na periferia, local onde o acesso ao ensino
público (e de qualidade) sempre foi demandado pela comunidade em geral. Ou seja, Spósito
(1993) nos diz que os setores populares urbanos, a partir da década de 70 – quando se
intensifica a saída do campo para a cidade -, irão lutar para que seus filhos tenham acesso à
educação

1 Evento aqui é considerado enquanto aquele recorte de tempo e espaço em que as resistências cotidianas são
organizadas de tal forma que tornam-se visíveis, dando corpo a um movimento com pautas direcionadas e
específicas.
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formal, visto que apresenta-se como a solução para que adentrem todos os novos espaços a
que estão apresentados.

Partindo desta constatação, considerou-se a possibilidade de entender quais são os
territórios desta juventude, a qual repetidamente é negado o direito à cidade, costurando nesta
dinâmica a centralidade que a escola apresenta para os mesmos, uma vez que se estabelecerá
como principal meio de convivência e de construção de identidades, bem como possibilidade
de – por meio de sua aprovação – alcançar novos patamares nesta sociedade escolocentrista2.

Para tanto, realizaram-se oficinas de entrevista (coletivas e individuais) e de
mapeamento colaborativo, especializando os territórios construídos por estes no bairro e na
cidade. Como resultado, tivemos poucos pontos foram dispostos nos mapas – com grande
ênfase para a localidade das escolas – levando a discussão das “ausências” e “espaços em
branco” de nosso mapa.

Dentre os debates gerados por este trabalho, optou-se aqui por evidenciar a
possibilidade de utilização da cartografia colaborativa como ferramenta de ensino de
geografia na sala de aula. Ora, considerando que este instrumento possibilita que o jovem se
automapeie e especialize suas vivências, o/a educador/a pode fazer uso do mesmo para se
aproximar da realidade do educando, retirando do exposto (ou do não exposto) diferentes
aspectos espaciais a serem trabalhados dentro da disciplina.

Por fim, é importante frisar que este relato não busca apresentar-se como um modelo a
ser aplicado em diferentes salas – considerando que cada ambiente escolar se constrói de
forma única. Pelo contrário, a tentativa está em levantar o debate acerca de sua aplicabilidade,
demonstrando possibilidades outras de se pensar o ensino de geografia desde a escala do
local, do cotidiano e do sujeito educando.

1. As práticas cotidianas e a questão da escala: o ensino de geografia desde o local e
específico

Ao observamos as potencialidades e possibilidades de transformação da educação e do
ensino de geografia, percebemos que as macro mudanças se estabelecem em relação com as
micro modificações, postas nas práticas diárias e cotidianas ocorridas dentro das salas de
aulas espalhadas pelo mundo. Isto significa dizer que cotidiana e recorrentemente as relações
se transformam, novos elementos são inseridos, outras práticas se concebem/efetivam,
diferentes sujeitos interagem, permitindo que o local esteja em constante reconstrução,
fazendo-nos crer que uma geografia e pedagogia do cotidiano passam pela percepção destes
elementos que tornam reais outros mundos escolares possíveis.

Sendo assim, poderíamos dizer que determinadas ações ou gestos – colocados num
primeiro momento como algo sem importância – podem ser o foco das disputas que desafiam
a óbvia continuidade do que existe, logo

[...] Gestos mínimos desafiam a evidente continuidade do que existe hoje. Como o
monograma que está desenhando o bordado de uma ilusão, como o sussurro de um
batimento cardíaco ou como um sopro de ar desencadeando a brisa ... Este
movimento de atração que alguém pode convocar e que tem pouco a ver com o
currículo, com o planejamento ou objetivos. Iniciando faíscas, motorizando um
prejuízo intelectual, uma aventura de pensamento [...]. Acompanhando essa viagem
que convida o trânsito do familiar para o desconhecido. (RATTERO, 2014, p. 139)

2 Lopes (2012)
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São estas faíscas que nos permitem imaginar e, inclusive, reivindicar que as
transformações da sala de aula se dão também em sua cotidianidade, por minúsculas
modificações na forma como o interior daquele espaço se estrutura, no eterno jogo de poder
disposto. Esta visão de mundo se fundamenta sob a ótica de que grandes eventos ou rupturas
só ocorrem pelos pequenos buracos/fissuras criados pelos conflitos diários, ou seja, através de
uma grande sequência de atos e atitudes quase que invisíveis que, conjunta e
sequencialmente, ocasionam a quebra do que se encontra estabelecido em direção do que se
quer estabelecer.

Ora, isto não significa caminhar num mesmo sentido, ou num projeto homogêneo de
mundo, no qual outro sistema educacional venha impor uma visão sobre as trajetórias de vida
tal como hoje ocorre. Pelo contrário, as práticas apresentadas nestas linhas referem-se a
experiências vividas, e apenas demonstram potencialidades possíveis, que fundamentam a
construção da cidade, do urbano e da periferia.

Zibechi (2015) defende que não devemos pretender configurar uma teoria social
acabada, mas sim realizar exercícios de suposição, até de crença sobre como o mundo muda.
Para tanto, o mesmo expressa que estas hipóteses “[...] apenas pretendem dar conta de
algumas experiências que, por sua riqueza, intensidade e potência são capazes de expandir
gerando ressonâncias afetivas, atuando mais por simpatia que por acúmulo” (p. 171).

Foi durante o processo de escutar relatos e histórias dos jovens que entrevistávamos
que pareceu propício e necessária a realização de uma atividade de Mapeamento
Colaborativo, gerando a cartografia dos espaços e locais importantes para cada um destes
sujeitos, destinando-se algumas oficinas discutiu-se coletivamente sobre como fazer esta
intervenção, deixando que os sujeitos se sentissem confortáveis em expor suas opiniões para a
efetivação do referido mapeamento.

Esta ferramenta auxiliou na reflexão e produção de sentido para os sujeitos que
vivenciam seus territórios, visto que possibilitou a evidenciação de relações sociais desiguais
que se desdobram em ausências, presenças, conflitos e conciliações em seus territórios de
vida. Ao cartografarem tais lugares, nos apresentaram uma visão ampla acerca do território no
qual se encontram inseridos. Em função disso, verificamos que tais restrições, quando
referente aos jovens periféricos de nosso estudo, ocorrem em função da ausência do Estado no
tocante aos investimentos sociais.

Assim, as oficinas para construção da cartografia com os jovens possibilitaram que os
mesmos mapeassem e refletissem sobre a quais espaços tem acesso do bairro, por que os
utilizam e de quais sentem falta, gerando novos entendimentos sobre sua cotidianidade,
territorialidade e geografia. Deste modo, o processo mostrou-se efetivo pelos seguintes
motivos:

1) por um lado representa um processo de aprendizagem destes sujeitos em relação ao
seu bairro e entorno, dando uma visão geral das problemáticas e desafios vividos em seu
cotidiano e;

2) por outro, gerou uma esfera de maior confiança e interação, fazendo com que
entrássemos em temas mais profundos em relação ao seu passado, presente e perspectiva de
futuro.

Percebe-se então que não é apenas o instrumento e produto final gerado por este
processo que é importante e rico em informações, mas a sua construção, que traz consigo uma
série de novos olhares e problematizações acerca do que observam mas não veem, ou o que
vivenciam mas não dizem ou compreendem.

Além disto, foram destinadas oficinas com foco em questões que apareceram
atravessadas naquele processo e que não foram devidamente exploradas em conversas abertas
entre estes, como as dificuldades em ser jovem na periferia, as diferenças entre jovens negros
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e/ou mulheres na sociedade, a influência do
trabalhar e de ajudar em casa na vida destes jovens,

entre outras questões que apontam também para a efetivação de processos educativos
fundados na dialogia entre educandos e educadora. Neste sentido, ambos aprendem uns com
os outros.

Ora, a prática construída nos faz refletir acerca da importância de pensarmos desde
que escala devemos balizar nosso trabalho em sala de aula, uma vez que se torna explicita a
importância do local para estes educandos, principalmente considerando que é espaço no qual
se materializa as desigualdades sócio territoriais estruturadas em nossas sociedades. Ou seja, é
possível afirmar que o ensino geográfico ocorre de maneira mais consolidada quando vamos
desde o local para o global, apresentando os elementos que compõem a sociedade moderna
desde uma perspectiva crítica, numa dinâmica combinada e desigual – própria da construção
do espaço.

2. Entre mapas e representações: A dimensão educativa das Cartografias
Colaborativas

Assim, dedico-me a registrar a dimensão educativa que a produção da cartografia
colaborativa dos territórios da juventude do Sítio Cercado permitiu construir, buscando neste
trajeto sinais que levam a acreditar que tal metodologia tem grande potencial transformador
no trabalho em sala de aula, na projeção de formas outras de se conceber nossa ciência.

Primeiramente, é preciso pontuar que, segundo Santos (2011), a cartografia enquanto
corpo disciplinar, acadêmico e científico, terá seu desenvolvimento atrelado ao eurocentrismo
do mundo moderno, remetendo então a uma ordem e a afirmação de hegemonias nas relações
de poder, o que a tornou instrumento de dominação e controle. Deste modo, assim como
outros campos da ciência geográfica, este instrumento foi, ao longo dos séculos, formulado na
direção de um sentido único, no qual os postulados permitiam a criação de um mapa oficial,
que possuía os elementos necessários à visualização do espaço desde a demanda das elites,
ocultando neste processo as geografias, os signos e significados das populações
marginalizadas.

Lévy (2008) defende que o mapa é um tipo de linguagem duplamente particular, pois
por um lado é um meio termo entre o simbólico puro e o “figurativo” e, de outro, se opõe às
linguagens sequenciais, pois apresenta simultaneamente ao leitor todo seu conjunto de
informação. Isto nos leva a perceber que, ao ser restringida para determinada parcela da
população – que exercerá domínio sobre este saber -, dificilmente os elementos existentes
neste produto serão interpretados completamente pelos sujeitos excluídos de seu processo de
criação, uma vez que esta linguagem é estranha aos mesmos.

Com isto vê-se que a linguagem cartográfica oficial, presente nos espaços
institucionais, inclusive nas escolas, é alheia à maioria da população, possuindo uma estrutura
de mensagem que permanece oculta quando vista num primeiro momento, demonstrando que
esta, assim como todos os conhecimentos, possui objetivos, ideologias e intencionalidades.

A cartografia em geral trabalhada na escola não se apresenta de forma diferente, haja
visto que, como exposto anteriormente, seus conhecimentos foram elaborados tendo como
fundamento os saberes científicos de acordo com os pressupostos hegemônicos da sociedade
urbana, trazendo para este meio, a difusão de mapas e cartogramas que não representam a
realidade dos sujeitos periféricos, mas as espacialidades inerentes ao capital. Tal
invisibilização nos produtos cartográficos causa a falsa impressão de que estes sujeitos não
estão no mundo, uma vez que seus espaços, territórios, trajetos e lugares não se encontram
materializados naquelas folhas e que, quando comparecem, são postos enquanto “problemas a
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serem resolvidos”, tal como os mapas de
ocupações irregulares das cidades, dos acampamentos e assentamentos no Brasil.

Dada esta constatação, percebe-se que a cartografia social vem na contramão da
cartografia dita tradicional,

[...] surgindo com uma nova forma de abordar cartografia, sendo um instrumento
que tem como finalidade incluir elementos capazes de demonstrar fenômenos sociais
a partir da percepção do espaço pela própria comunidade, fator que na maioria das
vezes não faz parte do objeto da cartografia tradicional. (BRUCKMANN; RANCK,
2017, p. 10)

É neste contexto que a produção da cartografia colaborativa no ambiente escolar pode
se apresentar enquanto instrumento transformador da imagem que estes jovens possuem da
própria geografia, de suas territorialidades, uma vez que ela perpassará pela dimensão da
microconjuntura que, segundo Oliveira (2014), será o recorte que permite ver as estratégias
populares do cotidiano e as lutas diárias frente ao processo de produção sócio territorial do
espaço.

Ou seja, a cartografia colaborativa trata das maneiras comunitárias de produção de
mapas, com base nos valores e definições sobre os próprios lugares, acrescentando a esta
análise a chamada cartografia da ação, que consiste no exercício teórico-metodológico da
observação dos conflitos sociais no/do território, concluindo que ambas serão responsáveis
pelo auxilio na observação do território usado em processo.

Vê-se que o processo de realização da cartografia colaborativa refere-se ao movimento
de ruptura com a cartografia oficial, possibilitando aos estudantes/jovens que possam se
apropriar da linguagem, pressupostos e postulados desta ferramenta a fim de a modelarem de
acordo com suas expectativas e imagens do espaço ocupado. Este movimento retira o sujeito
do papel de mero expectador e receptor, e o coloca na função de produtor de seu mapa,
fazendo com que neste trajeto se conheça e reconheça, em si e no outro, individualmente e em
conjunto, nas diferentes geografias e territorialidades de seu bairro.

Ora, quando apresentados pela primeira vez ao mapa do bairro Sítio Cercado e
convidados a escreverem suas impressões do espaço naquele papel, os sujeitos tiveram receio
em como realizar tal tarefa, acreditando existir formas e símbolos próprios que deveriam se
utilizar. Assim, vemos que a própria aproximação com a ferramenta já é objeto de
aprendizagem, visto que representa a ruptura inicial entre o conhecimento imposto em direção
à compreensão de que são portadores deste conhecimento. Somente quando se desconecta a
imagem do “mapa oficial” com a reflexão e atividades a serem feitas que estes sujeitos
começaram a criar seus próprios símbolos e pensar que espaços serão representados em seu
mapa, destacando no processo elementos que não aparecem na cartografia existente da cidade,
dado que são impressões construídas através de seus trajetos e vivências de sujeitos
periferizados, eis a particularidade fundamental à reflexão coletiva daquele grupo, ou à sua
geo-grafia.

Assim, vemos que, segundo Ribeiro, Silva e Schipper (2011), os contextos
territoriais e de vida de relações que as novas cartografias deveriam valorizar remetem ao
próprio espaço. Em outras palavras, a cartografia colaborativa valoriza a experiência social,
mapeia realmente a transformação do território usado, praticado e vivenciado, dando
significativa importância aos sujeitos sociais que, de fato existem, e que são vivenciadas
cotidianamente nas ruas, falando, acontecendo, dizendo, agindo, fazendo. Neste processo,
acabam por construir leituras de seus territórios. Assim, a dimensão do cotidiano, expressa na
sucessão de ações propostas e desenvolvidas por este conjunto de sujeitos é de fato parte
central na construção e percepção da cartografia colaborativa e da ação, que traz para o campo
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de disputa os territórios de seus lugares
de vida, que se justapõem aos oficiais, impostos e institucionais.

Nesta perspectiva, observamos que, ao colocarem seus locais de vivência no mapa,
aquele grupo de sujeitos expressou as emoções e lembranças que cada porção do espaço
trazia, logo, ao representarem suas escolas e as da região, estas ganham formas de expressão
distintas dos mapas oficiais. A motivação para que ali estejam remete aos momentos vividos,
às relações

e laços construídos, às ações desenvolvidas nele, dando outro sentido para sua apresentação a
partir de sua significação, de suas geografias vividas.

Como bem colocamos anteriormente, os símbolos e locais representados neste mapa
colaborativo foram pensados e estruturados pela discussão deste grupo de sujeitos, que
definiu a ordem de prioridade e o que importava aparecer naquele produto – que realmente
expressasse sobre como se sentem em relação ao entorno, ou seja, suas geo-grafias vividas.
Então, ao representarem a escola, eles reforçam o papel central que este ambiente tem na
configuração de seu dia-a-dia e da construção de suas identidades/territórios, passando a
configurar os demais espaços a partir do “ponto escola” no mapa. Observa-se aqui, por meio
desta opção, a centralidade da escola na vida dos sujeitos jovens da periferia curitibana, trata-
se de espaço fundamental à sua existência pois, depois da casa, é o lugar que mais
frequentam.

Deste modo, vemos que a cartografia colaborativa traz consigo a interação entre
formas de conhecimento, entrelaçando representações universalizantes e localizadas, técnico-
científicas e tradicionais, permeadas pela negociação epistemológica que se estabelece nas
relações de poder de cada contexto valoriza a experiência social, mapeia realmente a
transformação do território usado, praticado e vivenciado, dando significativa importância aos
sujeitos sociais que, de fato existem, e que são vivenciadas cotidianamente nas ruas, falando,
acontecendo, dizendo, agindo, fazendo. Neste processo, acabam por construir leituras de seus
territórios. Assim, a dimensão do cotidiano, expressa na sucessão de ações propostas e
desenvolvidas por este conjunto de sujeitos é de fato parte central na construção e percepção
da cartografia colaborativa e da ação, que traz para o campo de disputa os territórios de seus
lugares de vida, que se justapõem aos oficiais, impostos e institucionais.

Nesta perspectiva, observamos que, ao colocarem seus locais de vivência no mapa,
aquele grupo de sujeitos expressou as emoções e lembranças que cada porção do espaço
trazia, logo, ao representarem suas escolas e as da região, estas ganham formas de expressão
distintas dos mapas oficiais. A motivação para que ali estejam remete aos momentos vividos,
às relações e laços construídos, às ações desenvolvidas nele, dando outro sentido para sua
apresentação a partir de sua significação, de suas geografias vividas. Como bem colocamos
anteriormente, os símbolos e locais representados neste mapa participativo foram pensados e
estruturados pela discussão deste grupo de sujeitos, que definiu a ordem de prioridade e o que
importava aparecer naquele produto – que realmente expressasse sobre como se sentem em
relação ao entorno, ou seja, suas geo-grafias vividas. Então, ao representarem a escola, eles
reforçam o papel central que este ambiente tem na configuração de seu dia-a-dia e da
construção de suas identidades/territórios, passando a configurar os demais espaços a partir do
“ponto escola” no mapa. Observa-se aqui, por meio desta opção, a centralidade da escola na
vida dos sujeitos jovens da periferia curitibana, trata-se de espaço fundamental à sua
existência pois, depois da casa, é o lugar que mais frequentam.

Deste modo, vemos que a cartografia colaborativa traz consigo a interação entre
formas de conhecimento, entrelaçando representações universalizantes e localizadas, técnico-
científicas e tradicionais, permeadas pela negociação epistemológica que se estabelece nas
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relações de poder de cada contexto
dando corpo às territorialidades antes ignoradas mas amplamente partilhadas no ambiente
escolar.

Percebemos pelas oficinas que, à medida que os sujeitos se reconheciam entre si e
rompiam a barreira do silêncio e da interdição, os mesmos iam se identificando com as ruas e
esquinas existentes naquele mapa base, territorializando suas histórias e trajetórias,
rememorando momentos bons e ruins, estabelecendo conexões entre fatos, notícias e
projeções de futuro, materializando neste processo seus pensamentos de hoje, de ontem e de
amanhã e organizando com isto seu próprio raciocínio – de forma coletiva. Dayrell (2005)
explica que, quanto mais o jovem conhece a realidade na qual se insere, mais compreenderá o

funcionamento da estrutura sócio espacial em que os mecanismos de inclusão e exclusão
atuam, ganhando consciência acerca dos limites e possibilidades de intervenção nas
territorialidades locais.

Assim, ao irem mapeando, registrando e pensando acerca de seus locais de vivência
estes jovens vão tomando consciência de que espaços são seus, quais lhes são negados e quais
gostariam de ocupar, questionando neste processo a própria construção destas fronteiras,
limites e restrições, que fazem parte da forma capitalista de reprodução do espaço urbano.
Mapear ajuda a materializar a reflexão em torno dos espaços cotidianos, individuais e
coletivos, permite estabelecer raciocínios sobre uma organização melhor acerca da geografia
cotidiana que, ao ser vivida de forma fragmentada, não permite, sem processos de mediação,
que os educandos tenham compreensão da totalidade do sistema mundo no qual se inserem.

Tal exercício foi permeado pela enunciação das práticas espaciais cotidianas e das
restrições impostas, conectando diferentes trajetórias quando experiências foram
compartilhadas, tais processos fortaleceram laços e potencialidades que se traduziram em
interpretações acerca do modo e do porque estas problemáticas se apresentam para este grupo
de sujeitos. Desta forma, quando terminaram de pôr no papel todos os seus espaços de vida
(suas geo-grafias), puderam tecer compreensões e impressões sobre o resultado gerado,
conectando seus entendimentos individuais com os coletivos, bem como com as imagens
produzidas e as impressões que já possuíam da sociedade.

3. A produção de mapas enquanto práticas de emancipação: o ensino de geografia
como forma de resistência cotidiana

Neste contexto é importante destacar, tal como exposto por Katuta (1997), que o
ensino do mapa na geografia escolar deve ser compreendido enquanto meio de comunicação e
material que auxilia no entendimento/desvelamento das geografias inerentes a determinada
realidade. Logo, a utilização da metodologia da cartografia colaborativa em sala de aula não
deve ser vista como uma ferramenta em si, mas que deve servir a um propósito. Neste caso,
consideramos que o objetivo geral desta é permitir que o sujeito estudante possa
reconhecer/visualizar seu próprio território, pressuposto fundamental para que possa
problematizar suas geografias vividas para, por meio de informações, indicadores e conceitos
compreender a lógica da produção dos arranjos espaciais verificando sua influência ativa no
processo.

Esta objetivação só se faz possível quando contextualizamos o ensino escolar numa
perspectiva libertadora e emancipatória que busca auxiliar o jovem em seu processo de
construção da autonomia e emancipação, reforçando a importância do diálogo entre os
espaços educativos extra muros da escola para a construção do conhecimento, entendendo,
como posto por Gomes (2017), que a “[...] experiência cotidiana dos sujeitos escolares

161



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

também contribui para a elaboração de
um conjunto de representações sobre a relação sociedade e natureza” (p. 102).

Veja bem, ao rompermos com a lógica de que apenas o conhecimento escolar importa
e incorporarmos no processo de produção dos mapas as geografias cotidianas originadas do
meio popular, apreendidas através da oralidade e das ações, damos novo sentido à produção
cartográfica e à educação geográfica, fazendo com que o sujeito possa se reconhecer nos
mapas e compreendam a disposição geográfica das informações.

Em outras palavras, as oficinas de cartografia colaborativa nos demonstraram que, ao
fundirem os conhecimentos técnicos, os quais foram se apropriando do processo por meio de
suas memórias espaciais, os jovens se sentiram parte da construção daquele produto,
acreditando, no fim, terem colocado naquelas cartografia símbolos que efetivamente os
representava, dando potência e abertura para a elaboração de inúmeras interpretações de seus

territórios desde os vários campos da geografia, tal como a produção do espaço urbano, a
desigualdade social, a territorialidade dos espaços verdes nas grandes cidades etc.

Santos (2011) explica que o debate sobre as novas representações espaciais tenciona a
cartografia oficial a partir de três eixos, sendo eles, 1) o uso dos mapas como instrumento de
poder; 2) as possibilidades e limites da representação cartográfica e; 3) a linguagem ou
formação discursiva da cartografia como uma forma de saber/poder em disputa. Quando
projetamos estes eixos nas oficinas realizadas pudemos visualizá-los nas percepções finais
geradas pelos jovens ao observarem o que produziram. Ou seja, estas dimensões se
apresentaram como potencialidades para discutirmos e debatermos outros temas da geografia,
embasados na constatação dos jogos de poder e disputa entre grupos sociais existentes
expressos nos conflitos por terras e territórios.

Assim, num primeiro momento, levar a cartografia colaborativa para sala de aula
permite que os sujeitos entendam que esta é instrumento de poder, e que sua formatação
padrão diz respeito a apenas uma das inúmeras maneiras de se fazer, produzir e usar mapas.
Tal constatação rompe com a lógica do saber único, expondo que colocar ou não um símbolo
no papel, escolher a escala de produção, determinar as cores em que serão representados os
elementos, entre outros passos da produção cartográfica relaciona-se com a mensagem a ser
representada e compreendida e que, na leitura oficial, refere-se a reforçar padrões, valores e
comportamentos que mantenham intacta a ordem vigente e hegemônica da sociedade.

Num segundo momento, após reconhecerem este instrumento como perpetuador de
poder, os jovens passaram a perceber que são sub-representados e/ou ocultados dos produtos
cartográficos, seus espaços, territórios, entendimentos, e até mesmo casas, não se encontram
expostos e, quando estão, são apresentados de forma distorcida dado que a representação não
reflete a realidade presenciada no cotidiano, reforçando os limites postos dos produtos
existentes. Assim, se retomarmos o processo de construção dos mapas (que foram
apresentados no capítulo 1) poderemos resgatar que quando estavam decidindo os locais que
marcariam, os jovens expressavam que as ruas estavam incompletas, porém não se detiveram
a completa-las, ou que algumas regiões registradas como verdes já tinham ocupações128.

Esta conclusão gera a necessidade de se apropriar das ferramentas técnicas no sentido
de produzir e projetar sua própria cartografia, buscando representar o que realmente se
desdobra em seu entorno – ocultando neste processo tudo o que julgarem causar distorções ou
interpretações dúbias que fragilizem a imagem de seus territórios como faz a mídia em geral.

Por fim, chega-se ao terceiro eixo de discussão, uma vez que, ao se apropriarem desta
linguagem e criarem sua própria interpretação por meio da mesma, estes sujeitos
diagnosticaram que o campo cartográfico não é neutro e que as disputas sobre seu sentido se
dão na ordem do local que obriga à ressignificação da ferramenta, passando a utilizá-la tanto
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para reivindicar, denunciar e expressar seus
desejos, anseios e obstáculos, como para organizar estrategicamente suas próximas ações.

É neste contexto que o processo de mapeamento faz

[...] também desmitificar o mapa e, desnaturalizando-o, é possível questionar sua
neutralidade, objetividade, domínio exclusivo dos especialistas e, com isso,
problematizar as narrativas sobre o espaço representado. Deste modo, dominar a
linguagem cartográfica é apropriar-se de mais um instrumento para leitura crítica do
espaço. Ou seja, ao produzir os próprios mapas, as crianças e jovens podem entender
os silêncios e o ordenamento espacial priorizado nos mapas oficiais. (RANCK E
BRUCKMANN, 2017, p. 106)

Daí a importância de reconhecer a cartografia colaborativa como sendo uma
metodologia alternativa para a construção dos conhecimentos geográficos, visto que esta

trabalha com eixos norteadores da própria educação popular, priorizando o caminho
desenvolvido pelo sujeito para chegar até suas conclusões, o que permite que este se aproprie
efetivamente dos conceitos, discussões e ideias difundidas neste tempo e local.

Através desta, os sujeitos são apresentados e convidados a entrelaçarem e tecerem
diálogos que auxiliem na compreensão dos diferentes arranjos espaciais, em grande parte
auxiliados pelos diferentes campos do conhecimento geográfico, resgatando neste processo
intergeracionalidades, trajetórias, problemas, aspectos históricos e projetos de futuro,
debatendo sobre questões cotidianas da sua vida que são abarcadas pelos inúmeros conceitos
produzidos no campo da geografia.

Para além disto, somente o processo de se reconhecer como um ser existente no
espaço já se configura como uma importante ruptura na construção identitária do sujeito
jovem, que se compreende no papel de produtor de seu meio, e passa a agir sobre ele de
maneira mais consciente e focada. Ou seja, a materialização de seus conflitos nas
representações cartográficas apresenta a totalidade do seu entorno e permite verificar a
organização dos arranjos espaciais, estabelecer explicações para a mesma e, dessa maneira,
organizar os pensamentos e ações a serem depreendidos desta reflexão.

Não queremos com isto dizer que a produção da cartografia colaborativa por si só já
será libertadora ou apresentará todas as respostas necessárias para este grupo de sujeitos, haja
visto que esta é apenas uma ferramenta no conjunto de práticas necessárias para que esta
autonomia seja construída. Logo, transformar o chão-da-escola está para além de trazer
metodologias aparentemente revolucionárias ou aparelhos tecnológicos, mas atua no campo
de reconduzir a motivação pela qual se estuda/ensina/aprende que se desdobra nas
interpretações e conflitos que permeiam a organização dos arranjos espaciais produzidos pela
e na sociedade como um todo.

Admitir e re-conhecer os territórios e identidades juvenis no ensino da geografia,
propicia também aceitar que o espaço escolar é central na vida deste grupo e que, por isto
mesmo, pode ser libertador, quando potencializa a construção conjunta de saberes, ou
limitador, quando restringe o entendimento de mundo do aluno, cabendo a cada profissional
optar por que caminho irá seguir, tendo em vista sua concepção de educação, de ensino de
geografia e seu projeto de mundo e sociedade.

Nos parece que estas escolhas têm sido feitas diariamente, aumentando em grau e
número, nos diversos locais pelos quais a escola se esparrama, causando pequenas rachaduras
nos muros ideológicos e físicos construídos por estas instituições, para que esta se “proteja
dos” e “projete sobre” os “de fora”, levando-nos a crer que este sinais, espalhados diante de
nossos olhos, são fruto da compreensão da vida cotidiana. Relembrando Zibechi (2015), as
experiências pautadas, criadas e transmitidas nas relações sociais, efetivamente alternativas,
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ocorrem no dia-a-dia,
independentemente do nome dado para as mesmas, reforçando que o que importa é o sentido
dado ao momento, e não o nome sob o qual o mesmo é denominado.

Neste sentido Caldart (1988), afirma que necessitamos de

[...] tranquilidade suficiente para medir a distância que ainda separa nossos ideais
pedagógicos de nossa realidade cotidiana de sala de aula, através de parâmetros que
nem nos deixem cair na desesperança imobilizadora, nem tampouco no sonho vão; e
que nos deem sensibilidade e lucidez suficientespara podermos alçar grandes voos,
ao mesmo tempo que nos mantemos com os pés muito firmes no chão [...] (p. 84)

Permitindo que nestes caminhos e descaminhos tecidos e entrecruzados no espaço do
dia-a-dia da escola, da rua, da casa e do bairro se construam novas maneiras de se conceber e
compreender a geografia, destacando sua dimensão na vida do sujeito, centrando as reflexões
nas relações cotidianas, destacando o papel exercido pelas populações trabalhadoras na

construção do espaço, apresentando-o enquanto uma expressão da vida em sociedade, enfim,
transcendendo seu aspecto fragmentado – formato à que foi relegada e modelada ao longo de
séculos de linguagens, restrições, simbologias, discursos e ações ideologicamente
posicionadas para ocultar os sujeitos subalternizados e afastá-los desta dimensão de
compreensão de mundo.

Considerações Finais

Neste relato buscou-se apresentar elementos que aprofundem o debate sobre formas e
ferramentas outras a serem incorporadas no ensino de geografia, destacando neste processo a
importância da categoria do cotidiano. Ou seja, o mesmo se estabelece como uma tentativa de
demonstrar que o Mapeamento Colaborativo pode ser instrumento de aproximação com a
realidade, uma vez que evidencia as redes de resistência tecidas nos bairros por meio de
relações de afeto e solidariedade, bem como denunciam as desigualdades sócio territoriais ali
presentes. Partindo desta visualização torna-se possível construir discursos e práticas que
pautem-se num outro modo de agir, organizar, habitar e entender o próprio espaço,
aproximando com isto os educandos das categorias e conhecimentos debatidos no ambiente
escolar.

Como exposto no início, esta experiência não busca portar-se enquanto cartilha ou
modelo a ser aplicado em outras escolas, mas pretende incitar o debate acerca destes
elementos, demonstrando ser possível utilizar o instrumento de mapeamento colaborativo
para chegar a debates e discussões conectados à realidade do estudante, tornando o ensino de
geografia mais próximo e proveitoso.

Por fim, resgata-se que pensar nossa prática docente desde baixo e de forma
compartilhada com os estudantes, parte de uma visão de mundo e de ensino, que posiciona-se
diante das estruturas nas quais a sociedade encontra-se imersa, colocando-se enquanto
resistência frente aos ataques e desmontes efetivados pelas classes dominantes e por parte do
Estado. Permanecer em sala de aula e construir momentos de partilha e construção de
conhecimento, principalmente nos ambientes de escola pública, é reforçar que acreditamos na
transformação do mundo, e, acima disto, acreditamos que a educação – dentro de suas esferas
formais ou não-formais – é ponto chave para debatermos quais caminhos queremos seguir.
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Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O presente relato é fruto de uma experiência dentro da sala de aula com alunos do terceiro ano do
ensino médio, a aula consistiu na realização de uma atividade envolvendo um jogo de tabuleiro chamado “O
jogo da Biodiversidade”, que cujo objetivo é salvar animais da extinção ao levarem eles de volta para seu
habitat, os jogadores enfrentam diversos desafios durante sua trajetória para salvar os animais, como inúmeros
conflitos socioambientais, por exemplo. O jogo é multidisciplinar, nesta atividade foi utilizado nas aulas de
geografia durante as aulas com o tema “meio ambiente”, a execução do jogo possibilitou ao professor e aos
alunos a discussão dos ecossistemas e biomas brasileiros, dos conflitos socioambientais, dos impactos da ação
humana sobre o meio ambiente e as políticas ambientais que buscam amenizar esses impactos. A atividade
conseguiu envolver os alunos que além de se divertirem conseguiram fazer discussões acerca do conteúdo
presente no jogo e relacioná-los com o conteúdo visto em sala de aula. Portanto, este pequeno artigo buscará
relatar como os jogos podem ser uma alternativa interessante para trabalhar certos temas.

Palavras-Chave: Jogo da biodiversidade; aulas de geografia; impactos ambientais.

Introdução

As pessoas são apresentadas a jogos, brinquedos e brincadeiras desde seu
nascimento, convivendo com este tipo de interação social e entretenimento por toda a fase
infanto-juvenil e até mesmo após ela, este tipo de interação tem extrema importância para o
desenvolvimento de um indivíduo na medida em que propicia um maior desenvolvimento da
aprendizagem, das competências e habilidades.

É necessária a análise do ato de brincar e dos jogos como prática promotora de
aprendizagem, demonstrando a importância do brincar para o desenvolvimento cognitivo das
crianças e jovens, e, portanto, os jogos e brincadeiras podem ser uma importante ferramenta a
ser utilizada no processo ensino-aprendizagem nas aulas de geografia.

A experiência a ser relatada surgiu a partir do uso do “Jogo da biodiversidade” como
ferramenta de ensino de geografia para alunos do ensino médio, este material foi um presente
do Professor Doutor Carlos Hiroo Saito, que trabalha no Departamento de Ecologia do
Instituto de Ciências Biológicas e Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de
Brasilia-UNB, o presente foi dado ao Programa de Educação Tutorial-PET do curso de
Geografia da UFGD, que atualmente é ministrado pelo tutor Professor Doutor Charlei
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Aparecido da Silva. Como autores
deste relato de experiência, fizemos parte do grupo PET Geografia-UFGD até o ano de 2017,
e portanto, tivemos acesso ao jogo e pudemos ter experiências em sala de aula através da
utilização do jogo junto aos alunos da rede pública de ensino.

O Jogo da Biodiversidade como ferramenta de ensino

É um jogo interdisciplinar, mas neste caso foi utilizado nas aulas de geografia do
terceiro ano do ensino médio. O referencial curricular do ensino médio do governo do Estado
de Mato Grosso do Sul, no 4º bimestre prevê uma revisão de todos os conteúdos abordados
durante os três anos do ensino médio.

FOTO 1

O JOGO DA BIODIVERSIDADE

Foto: Souza (03/2018)

O jogo da biodiversidade foi utilizado nas aulas de geografia do 3º ano do ensino
médio da Escola Estadual Presidente Vargas em Dourados-MS no final do ano letivo de 2018.
O jogo foi utilizado durante as aulas do conteúdo denominado “meio ambiente” que trouxe a
discussão dos ecossistemas, biomas brasileiros, conflitos socioambientais impactos da ação
humana sobre o meio ambiente e políticas ambientais (nacionais e internacionais).

Ao escolher uma atividade lúdica para a aula como forma de aprendizagem, é
possível conhecer melhor o grupo em que se esta trabalhando, e assim promover atividades
interessantes e desafiadoras, forçando os alunos a buscarem uma resolução de problemas e
permitindo que façam uma auto avaliação em relação ao próprio desempenho, além de
possibilitar que todos participem ativamente de cada etapa vivenciada na execução de cada
jogo (RAPOPORT et al., 2012, p.40).

Segundo Almeida (2009), o termo lúdico tem sua origem na palavra latina “ludus”,
que quer dizer “jogos”; é uma forma de desenvolver a criatividade e o conhecimento. A
utilização de jogos como ferramenta de ensino possibilita ensinar com diversão, estimulando
nos alunos uma interação sadia, de forma prazerosa e sem complicações.

Durante as aulas, foram alcançadas as competências e habilidades proposta no
referencial curricular como: reconhecer a disponibilidade de recursos, compreender
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fenômenos ambientais, os processos
de ação e impactos no meio ambiente e reconhecer estratégias que visem diminuir a ação
prejudicial antrópica como causadora de impactos ambientais.

FOTO 2

ALUNOS APRENDENDO A REGRAS DO JOGO DA BIODIVERSIDADE

Foto: Maruchi (11/2018)

De uma forma lúdica e didática o jogo da biodiversidade tem como objetivo fazer
com que os alunos enfrentem os conflitos atuais a fim de salvar os animais do perigo e risco
de extinção, ao mesmo tempo que conhecem e entendem o papel das diferentes instituições
ligadas à problemática ambiental brasileira e mundial.

Para entendermos como o jogo funciona é preciso primeiramente deixar claro que ele
é um jogo de tabuleiro, contendo 8 cartas-personagem que representam os animais, 16 cartas
de conflitos socioambientais, 16 cartas de ações positivas (carta ação), bônus, papel-moeda e
dados de papel, livreto de regras e um livro para o professor.

Os dados são utilizados para movimentação no tabuleiro e os papéis-moedas e bônus
integram os recursos à disposição do jogador para salvar os animais da extinção. O jogo é
autoexplicativo, ou melhor, os comandos estão ordenados nas casas do tabuleiro. O jogo é
indicado para crianças a partir dos 9 anos e podem jogar até 8 participantes, no caso de uma
sala com 15 alunos, foram formadas duplas.

O jogo da biodiversidade tem como objetivos auxiliar cada animal a chegar a seu
respectivo habitat natural e impedir que espécies da fauna brasileira, principalmente as que
estão ameaçadas de extinção, desapareçam definitivamente do planeta terra. Os animais são
salvos ao retornarem para seu hábitat natural e, conforme vão sendo salvos, são reconduzidos
em seu hábitat no mapa dos biomas brasileiros.

Durante a fuga da extinção, os jogadores se deparam com inúmeros conflitos
socioambientais que os punem com multas ou ações a serem operadas no tabuleiro – como
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por exemplo, ficar fora do jogo por
alguma rodada ou voltar casas−  por crimes contra o meio ambiente.

Em relação as multas, uma das penalidades durante o jogo, segue a legislação
brasileira que diz que 10% do valor arrecadado das multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (Ibama) vão para o Fundo Nacional
do Meio Ambiente (FNMA) que por sua vez, com o dinheiro arrecadado, financia projetos
que contribuem para preservação do meio ambiente. Com isso, os valores estipulados nos
comandos do jogo, deverão ser pagos ao Fundo- local onde guarda-se os papéis moeda e o
bônus- ou o Fundo financia o jogador, simulando o papel do FNMA.

Para que cada animal chegue ao respectivo habitat, a estratégia no jogo é fazer com
que haja cooperação entre os jogadores para que juntos superem as dificuldades que
encontrarem pelo caminho. As dificuldades são conflitos socioambientais reais que existem
em todos os Biomas brasileiros.

São oito animais que necessitam ser salvos, seis estão na lista nacional de espécies da
fauna brasileira ameaçadas de extinção do ministério do meio ambiente. Esta lista enumera os
animais que, por alguma razão, correm o risco de serem extintos.

A lista é dividida em categorias de ameaça que levam em conta a redução da
população de uma espécie e as mudanças em seu habitat natural. A partir disso, sendo fiel a
realidade, os animais do jogo podem estar:

 Criticamente em perigo: risco extremamente alto de extinção da
natureza;

 Em perigo: risco muito alto de extinção;
 Vulnerável: risco alto de extinção.

Os animais que necessitam voltar para seu habitat são:
 Arara azul de lear (Anodorhynchus): ave nativa do Bioma da Caatinga

que está criticamente em perigo;
 Muriqui do norte (Brachyteles hypoxanthus): mamífero

marinho/primata nativo do Bioma Mata Atlântica que está criticamente em perigo;
 Peixe boi marinho (Trichechus manatus): mamífero marinho do Bioma

Ambiente Costeiros e Marinhos e que está criticamente em perigo;
 Caboclinho do chapéu cinzento; (Sporophlla cinnamomea): ave nativa

do Bioma Campos Sulinos e está em perigo;
 Ariranha (Pteronoura brasllensis): mamífero nativo do Bioma Pantanal

que está em situação vulnerável;
 Lobo guará (Chrysocyon brachyurus): mamífero nativo do Bioma

Cerrado que está vulnerável;
 Tracajá (Podocnemis uniflls): réptil nativo do Bioma Amazônia, não

está na lista de espécies ameaçadas;
 Ratão do banhado (Mycastor corpus): mamífero/roedor nativo de áreas

úmidas do bioma Campos Sulinos que não está na lista de espécies ameaçadas.

Conclusão

Percebemos que o jogo, o ato de brincar, sob o prisma aqui apresentado, não foi
considerado uma atividade complementar do conteúdo da disciplina, mas sim uma atividade
fundamental para aprendizagem, para a fixação do conteúdo e a assimilação de temas atuais
que no contexto atual precisam ser debatidos.
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FOTO 3

ALUNOS APRENDENDO ATRAVÉS DO JOGO DA BIODIVERSIADADE

.
Foto: Maruchi (11/2018)

Os recorrentes desastres ambientais que vem acontecendo no Brasil devido ao atual
modelo de desenvolvimento e a incapacidade do Estado de tentar controlar esta exploração e
destruição ambiental deixa clara a necessidade de buscarmos uma educação ambiental que
conscientize nossos alunos. A educação ambiental é a melhor forma de buscarmos soluções e
ações que visem a preservação ambiental, somente através da conscientização da sociedade é
que talvez consigamos mudar o atual cenário de destruição ambiental.

Outro desafio a ser superado é a falta de materiais lúdicos que possibilitem aos
professores realizar atividades diferenciadas como a relatada neste artigo. Materiais como o
Jogo da Biodiversidade não são de fácil acesso para os professores da rede pública de ensino,
já que o Estado raramente disponibiliza este tipo de material para as escolas, devido
principalmente ao fato da falta de verba e também porque a educação brasileira ainda é
estruturada a partir do modelo tradicional de ensino, que não busca implantar formas
alternativas de ensino que não sejam as tradicionais.

Esta experiência relatada buscou mostrar como os jogos podem ser uma ferramenta
alternativa muito interessante para que os professores trabalhem temas importantes com seus
alunos. O Jogo da Biodiversidade é um jogo multidisciplinar que nesta ocasião foi utilizado
na disciplina de Geografia para trabalhar temas relevantes para o atual momento do país.
Ficou claro durante a atividade que houve um grande envolvimento dos alunos e isso
possibilitou o aprendizado de uma forma alternativa, leve e eficaz.
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Métodos e Projetos de Intervenção Didática

Resumo:
A experiência do estágio como componente curricular para a formação de professores já é uma realidade
concreta que, ancorada em aparatos legais e legitimada por educadores já formados, se consolida através das
disciplinas oferecidas nos cursos de graduação. Neste sentido, entende-se o estágio como proporcionador de
vivências ancoradas na realidade da conjuntura atual da escola. Desta conjuntura, marcam-se dois pontos
indiscutíveis: 1)A crise da educação, carregada pelo pragmatismo gerado pela demanda do mercado de trabalho
para mão de obra e 2) A desvalorização da escolarização por parte dos alunos que, inseridos na crise da
modernidade, são levados a uma crise dos sentidos e descrenças, sobre tudo, nas instituições. Tendo em vista
este cenário, aplicou-se a atividade da construção do contrato pedagógico com o objetivo de exercer a autonomia
do aluno e torna-lo consciente enquanto indivíduo ativo, social e historicamente construído. Este indivíduo,
entendendo-se como parte do processo de ensino-aprendizagem, torna-se apto a conceber a escola como
ambiente de construção, tornando a aprendizagem e o processo de escolarização significativa à sua própria
formação individual. Para além do aluno, o contrato pedagógico transforma-se em um dispositivo para o
professor que, entendendo o seu papel enquanto educador, procura refletir a prática docente a partir de suas
concepções internalizadas na práxis escolar. A atividade fundamenta-se principalmente a luz da teoria histórico-
cultural, entendendo-a como direcionadora da prática docente aqui explicitada. Para a atividade, escolheu-se uma
sala do primeiro ano do ensino médio no período noturno, situada na zona central da cidade de Rio-Claro.

Palavras-Chave: Contrato pedagógico; Ensino-aprendizagem; abordagem histórico-cultural; aprendizagem
significativa; prática docente .

Introdução

A disciplina “Práticas de Ensino e Estágio Supervisionado III” é oferecida como
disciplina obrigatória no curso de licenciatura em Geografia da Universidade Paulista Júlio de
Mesquita Filho- Câmpus de Rio Claro – desde a vigência do novo Projeto Político
Pedagógico (2015) consolidado pelo conselho de curso. De acordo com o programa da
disciplina, o “Estágio III” (como é comumente chamado pelos discentes e professores), possui
dentre os seus objetivos “Desenvolver experiências de tutoria numa relação colaborativa de
formação profissional.” (Projeto político pedagógico,2015). Deste modo, entende-se a
vivência na sala de aula sob a perspectiva da regência como parte do processo de formação do
professor que, embora ainda não exerça o magistério, pode reconhecer a esfera da escola no

1 Graduanda em Geografia pela Unesp, câmpus de Rio Claro – SP

2 Professora do Departamento de Educação, Unesp, câmpus de Rio Claro – SP e coordenadora
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âmbito de sua cultura. A cultura escolar,
segundo Farias (apud. Pimenta e Lima) (2004) é constituída a partir de aparatos externos e
normas internas que autorregulam o seu funcionamento e constroem socialmente a imagem e
a função social atribuída a ela. Neste sentido, forma-se e é formada pelos sujeitos presentes
neste processo que, em menor ou maior condição de poder, reafirmam e legitimam estas
concepções.

Tendo em vista esses argumentos, torna-se evidente a necessidade da imersão do
graduando enquanto professor em formação, uma vez que apreender a profissão “supõe estar
atento às particularidades e às interfaces da realidade escolar em sua contextualização em
sociedade.” (Pimenta e Lima, 2004 p.111). A partir disto, compreende-se que a formação do
educador só pode acontecer de maneira plena quando esta estiver em consonância com as
contradições e a realidade da escola pública, entendendo a vivência do estágio como fonte de
fundamentação e crescimento profissional para o exercício da prática docente de maneira
ativa e socialmente construída.

A proposta de atividade foi realizada em uma escola pública de Ensino Médio, sendo
esta localizada na cidade de Rio Claro (interior de São Paulo). A rede básica de ensino insere-
se na conjuntura atual assumindo o pragmatismo da educação ligado ao modelo da lógica
capitalista vigente. Trata-se de uma crise geral, apontada por estudos de Vasconcellos (1996)
e Arendt (1961) como uma crise geral da sociedade moderna que, em função da substituição
do tempo humano pelo tempo produtivo, imprimiu uma utopia da ascensão social a partir do
oferecimento da força de trabalho, fato este que não se consolida. Disto, Vasconcellos
conclui:

Do ponto de vista dos objetivos, há uma crise geral de projetos, de sentidos para as
coisas, em nível tanto mundial quanto nacional, tanto institucional quanto pessoal,
tanto ideológico quanto sociopolítico-cultural. Há um sentimento generalizado de
"geléia geral", que se manifesta na desconfiança em relação à razão, no "fim da
história" e das utopias, no "salve-se quem puder", no "procure curtir ao máximo a sua
vida já" etc. (Vasconcellos, 1996, p.231)

Desta forma, compreende-se que o panorama da descrença atinge, sobretudo, as
instituições que, em descrédito com as perspectivas para a escola, não se mostram como
contribuintes no processo de justiça social almejado pelas massas. Este cenário ilustra o que
se verifica nos países periféricos. A partir disto, há a intensificação da descrença na educação,
uma vez que esta se apresenta como único meio de consolidação da ascensão social,
fortemente ancorado pelo discurso meritocrático da educação como direito universal. Sobre
esta crise na educação, Arendt comenta que

[...]aspectos mais característicos e reveladores é a crise periódica da educação a qual,
pelo menos na última década, se converteu num problema político de primeira
grandeza de que os jornais falam quase diariamente. Na verdade, não é necessária
grande imaginação para se avaliarem os perigos decorrentes de uma baixa constante
dos padrões elementares ao longo de todo o sistema escolar. (Arendt, 1961, p.2)

Esta decadência da educação, que parte do descaso pelas instâncias políticas e chega
como descrença na pratica do docente e na aplicabilidade do conhecimento científico, resulta
na imagem da inutilidade da escola e da escolarização, gerando uma crise nos sentidos,
principalmente entre os adolescentes que, em decorrência da fase da vida em que se
encontram, percebem a necessidade pragmática de inserir-se no mercado de trabalho e o
descompasso entre educação e justiça social. Isto gera uma crise de sentidos (Vasconcellos,
1996), vivenciada principalmente pela não significação das normas e da própria necessidade
de escolarizar-se
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Esta crise se manifesta de muitas formas, mas
com certeza uma das mais difíceis de enfrentar é a absoluta falta de sentido para o
estudo por parte dos alunos. A pergunta

"estudar para quê", nos parece, nunca esteve tão forte na cabeça dos alunos como
agora. A famosa resposta dada por séculos, estudar para ser alguém na vida", chega a
provocar risos nos alunos, ante a clara constatação de inúmeras pessoas formadas,
porém desempregadas ou muito mal-remuneradas. Estamos vivendo a queda do mito
da ascensão social através da escola! (VASCONCELLOS, 1996, p.231)

Aspirando superar a concepção bancária de educação internalizada pela sociedade e
almejando a construção do processo de ensino-aprendizagem com e para o educando,
enxerga-se no contrato pedagógico apresentado por Brosseau (1982) um mecanismo de
desenvolvimento da autonomia e consciência crítica do aluno enquanto sujeito social e
historicamente construído. Deste modo, a atividade proposta teve como objetivo desenvolver
e estimular a autonomia e a consciência do aluno enquanto sujeito e parte atuante no processo
do ensino-aprendizagem, buscando, na teoria histórico-cultural idealizada por Vygotsky, meio
pelo qual a prática docente possa “Coordenar a ação educativa; no educando como agente
sujeito participante; na escola como currículo de cultura; e na sala de aula como espaço de
diálogo. ” (Schram; Carvalho,2015, p.3).

Base teórico-metodologia e Procedimentos de Ensino

Reconhecer a prática docente no ambiente escolar como intencional e crítica parte do
pressuposto teórico da concepção de indivíduo, escola e sociedade concebida por cada
educador. Neste sentido, considera-se aqui o aluno como sujeito social e histórico, sendo estes
componentes indissociáveis no processo educativo. Sobre isso, Duarte discorre

Não existe uma essência humana independente da atividade histórica dos seres
humanos, da mesma forma que a humanidade não está imediatamente dada nos
indivíduos singulares. Essa humanidade, que vem sendo produzida histórica e
coletivamente pelo conjunto dos homens, precisa ser novamente produzida em cada
indivíduo singular. Trata-se de produzir nos indivíduos algo que já foi produzido
historicamente (Duarte, 1998, p.1)

Partindo desta concepção, faz-se necessário o direcionamento de uma prática que
estimule a autonomia e a participação do aluno, maneira pela qual a aprendizagem torna-se
significativa e alinhada às questões inerentes à formação deste enquanto indivíduo social,
cultural e historicamente construído.

Para tal, utilizou-se nesta atividade a teoria do contrato pedagógico delineado por Guy
Brosseau (1982), entendendo o contrato como um componente de expectativas, nas quais se
depositam “um conjunto de comportamentos (específicos) do professor que são esperados
pelos alunos, e um conjunto de comportamentos do aluno que são esperados pelo professor”
(Beltrão et.al apud Brosseau, 2010). Em outras palavras, [o contrato] revela as concepções
dos papéis sociais assumidos pelos dois sujeitos que, ligados pela necessidade de
mediação/apropriação do saber, exprimem noções historicamente construídas e culturalmente
socializadas. De maneira relacional, afetam-se dinamicamente ao longo do processo de
ensino aprendizagem, alterando-se pelas esferas afetivas e produzindo efeitos didáticos3 no
ensino-aprendizagem.

3 Os efeitos didáticos são definidos por Beltrão et.al como produtos da aplicação das regras implícitas ou
explicitas dentro da sala de aula, podendo estes efeitos positivos ou negativos para a mediação/apropriação do
saber (2010, p.344)
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Considerando o cenário da sala
de aula e as dimensões complexas existentes nela, contemplou-se a ideia do contrato
pedagógico a partir de sua volatilidade, partindo da noção da não perenidade em função do
dinamismo presente na relação triangular saber-professor-aluno como componentes
comunicáveis e inter-relacionais, denominado por Brosseau (apud Câmara dos Santos e Brito,
2007) como “triângulo das situações didáticas”. Sobre este triângulo, Beltrão et. Al define, a
partir das ideias de Brosseau, três modelos desta relação

O primeiro modelo de contrato didático enfatiza a relevância do conteúdo. Ou seja,
o professor percebe-se como detentor único do conhecimento escolhendo o que é
essencial para ser ministrado e não proporciona ao aluno a participação no processo.
(...) No segundo modelo de contrato didático, enfatiza-se a relação entre aluno e
saber, com o professor entrando em cena para um leve acompanhamento da situação
didática. Neste caso, o princípio norteador e que o aluno é quem deve empenhar-se
em aprender e o professor não tem o poder de transmitir conhecimentos.(...) No
terceiro modelo de contrato didático, enfatiza-se a relação do aluno com o saber,
porém o professor procura intervir na relação didática, considerando a aprendizagem
nas dimensões individual e coletiva, e não se assume mais como a fonte [única] do
saber. No entanto, não se destituiu de sua docência e acompanha as etapas dessa
aprendizagem.(...) (BROUSSEAU apud BELTRÃO, 2010, p342-343)

Tendo em vista os modelos acima explicitados, entende-se o terceiro modelo,
denominado por Charnay (1996) como “aproximativo” com o modelo na qual se engendram
as premissas da prática docente a partir de uma abordagem histórico-cultural, dando a
construção deste dispositivo um caráter democrático. Para Pinto, este sentido é garantido
pelas situações

[...]em que o aluno é desafiado a produzir novos conhecimentos. Um contrato
clássico, centrado em um ensino formal, não abre espaço para levantamento de
hipóteses, para erros, para mudanças de regras. Um bom contrato é o que permite
inúmeras rupturas. É, justamente, quando não funciona que ele se identifica como um
instrumento valioso para a mobilidade das relações didáticas. (2003, p.105)

Por esta proposta, entende-se o contrato pedagógico como fruto do diálogo constante
entre as partes que, em vista do fracasso escolar, encaram a imprescindibilidade de reformular
os acordos já construídos anteriormente. Salienta-se aqui a noção de fracasso escolar
empregada no relato, que, fundamentada nos estudos de Marina Sodré (2015), adota a noção
da queixa escolar como parte do processo escolar, uma vez que “a educação não deve e não
pode ser uma tarefa bem-sucedida, integralmente bem-sucedida” (p.147). Deste modo, pensar
o aluno como sujeito ativo no espaço é pensá-lo com o olhar crítico sobre a própria prática
docente, entendendo que “se a educação não tivesse problemas, falhas, haveria sujeito? Então,
da mesma forma que não existe sujeito sem educação, não há sujeito sem o fracasso da
educação” (SODRÉ, 2015, p.148).

A atividade iniciou juntamente com a regência, tomando as duas primeiras aulas do
cronograma. Para início da atividade, pedimos aos alunos que reorganizassem as carteiras em
forma de “U”, substituindo a forma convencional das fileiras. Sobre isso, Teixeira e Reis
(2012) escrevem que a prática de fixar a disposição das carteiras em fila edifica a noção de
rigidez da sala de aula, colocando o professor como único direcionador, à frente dos alunos
(2012, p.166). Desta maneira, a disposição das carteiras em forma de “U” assume um papel
dinâmico, favorecendo o ambiente da sala de aula a uma característica menos centralizada na
figura do professor e igualmente aberta a todos.
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Após a acomodação dos
alunos, tomou-se como ponto de partida da aula a (re)apresentação4 dos estagiários, desta vez
como educadores em formação e em exercício da docência. Assim, iniciaram identificando
seus lugares de origem, seus trajetos percorridos até a escolha e início da graduação, os
principais problemas enfrentados e os desejos de realização profissional. Ao final da
exposição, os alunos se apresentaram respondendo a três perguntas principais: 1)O nome, a
idade e o bairro onde moravam; 2)O que faziam no tempo fora da escola (se trabalham,
estudam ou não possuem alguma atividade específica) e 3)Se pretendiam continuar os estudos
após a formatura no Ensino Médio ou se pretendiam trabalhar. Ao escutarmos as respostas,
notamos uma homogeneidade presente no discurso: A maioria dos alunos possuía de 15 a 16
anos, morava próximo à escola e, embora soubesse qual profissão gostaria de seguir, optaria
pela não continuidade dos estudos para que pudesse trabalhar e ajudar nas contas da casa.

Lopez (1946) discorre sobre o pragmatismo no qual a educação é concebida nos
países sul-americanos, ressaltando que, disso, “Não há maior tragédia íntima que a renúncia à
rota desejada ofereça uma compensação econômica. (...) é preciso salvar os talentos que se
perdem obscuramente na luta pelo ‘pão de cada dia’.” (LOPEZ, 1946, p.194).

Pensando nesta lógica e no contexto em que esta aula acontece, pergunta-se aos alunos
qual é o papel do estagiário, enquanto professor, na relação entre o saber e o aluno. A
pergunta é rapidamente respondida, sem hesitações. Porém, quando a relação aluno-professor
é colocada em cheque, não há consentimento claro sobre as contribuições do educando na
socialização do saber em sala de aula, obtendo somente respostas que demonstram a falta de
crença na existência desta contribuição. A partir destes discursos, retomou-se a fala para se
fazer algumas perguntas reflexivas: “É possível que o professor entenda como trabalhar com o
aluno sem que ele esteja na sala de aula? Podemos escolher dar provas todas as aulas sobre
conteúdos que nós conhecemos? ”. As perguntas são respondidas de maneira mais lenta,
apontando o exercício de reflexão dos alunos sobre a sua ação dentro de sala de aula,
entendendo-se como sujeito e parte do processo de formação dos professores. Este
movimento é compreendido a partir de estudos de Saraiva, que aponta a reflexão como

[...] é mais do que uma simples tomada de consciência da nossa experiência e do
nosso conhecimento (reflexão sobre os conteúdos). Ela envolve, também, a crítica
sobre como estão a perceber, pensar, julgar e agir (reflexão sobre os processos), bem
como sobre as razões do porquê de termos feito o que fizemos (reflexão sobre as
premissas). Recorremos à reflexão quando queremos uma orientação para a
negociação de um passo numa série de ações ou quando nos debatemos com uma
dificuldade na compreensão de uma nova experiência. (Saraiva apud Pereira, 2013
p.30988)

Nesta perspectiva, os alunos reconhecem o seu papel no processo formativo e são
capazes de entende-los como sujeitos sociais dentro da sala de aula. A partir disto, constrói-se
o afeto a partir dos componentes do modelo aproximativo do modelo triangular de Brosseau,
entendendo o afeto como “fator de grande importância na determinação da natureza das
relações que se estabelecem entre os sujeitos e os diversos objetos de conhecimento (áreas e
conteúdos escolares), bem como na disposição dos alunos diante das atividades propostas e
desenvolvidas” (Leite e Tassoni, 2002, p.122). Assim, a construção afetiva do aluno sobre a
relação que se estabelece entre professor-aluno-saber na sala de aula começa a se construir.

Entendendo o papel de cada um dos sujeitos na sala, faz-se necessário pensar de que
maneira consolida-se a função social estabelecida pelos alunos. Com isso, a palavra “dever”
aparece na fala dos alunos, elencando algumas ações para os sujeitos: Para os professores,

4 Salienta-se de que este não foi o primeiro encontro entre os estagiários e alunos, que já se encontravam há três
semanas nas aulas de Geografia.
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ensinar os conteúdos e passar uma prova
‘boa’; Para os alunos, realizar a atividade e participar da aula. Com estas falas, trabalhou-se a
relação entre o saber e os sujeitos presentes, refletindo sobre o que, para eles, significava o
ensinamento de conteúdos. A partir desta pergunta, notou-se que muitos alunos consideravam
a transcrição de textos como um recurso eficaz na ótica dos professores, mas inexpressivo
para a apreensão do conhecimento pelos alunos.  Aqui, observa-se a aprendizagem teórica,
exposta por Ausubel (apud Pelizzari et al.) sendo aquela, com a memorização do conteúdo,
com a finalidade única de servir de instrumento para uma boa avaliação, que perde o seu valor
no momento em que a avaliação é finalizada (2002).

A partir desta ideia discutiu-se como os alunos acreditavam que ‘ensinar os conteúdos’
deveria ser feito. Em todas as falas, dois componentes foram expostos: o uso de outros
recursos além da lousa e do livro didático e o diálogo constante entre alunos e professor e
alunos e alunos (por debates). Esta idealização da aula está alinhada à conjuntura na qual os
alunos se inserem, entendendo o meio técnico-científico informacional como premissa à
necessidade eminente de outros recursos ou práticas pedagógicas no ato de socializar o
conteúdo.

Entendendo a fala como demanda dos alunos, levantou-se a questão sobre os recursos
disponíveis na unidade escolar, pensando na possibilidade concreta de uso de recursos
digitais, por exemplo. Os alunos tiveram facilidade em listar as duas televisões e a sala de
informática que estão disponíveis. Porém, quando questionados sobre o motivo da não
utilização destes recursos de maneira integral nas aulas, não houve resposta. A partir disto,
outros questionamentos foram realizados: “Qualquer professor pode decidir a qualquer
instante utilizar os recursos? Há recursos suficientes para que todas as turmas possam utilizá-
los de maneira simultânea?”. Com isso, percebeu-se que os alunos divergiram-se na maneira
pela qual a prioridade entre as salas poderia ser decidida. Neste momento, o conceito de
instância deliberativa foi introduzido com o propósito de reflexão do espaço da sala de aula
como parte de um conjunto maior. Sobre as instâncias, partimos do pressuposto de que a
direção escolar, a qual compreende diretor, vice-diretor e coordenador, é o direcionador de
recursos para o ensino nas salas de aula, sendo por esta razão a instância com maior poder
deliberativo. Esta instância, no entanto, atua de forma geral, respeitando outros segmentos,
como o corpo discente.

Deste modo, entender o conceito de instância deliberativa forneceu subsídios para que
os alunos entendessem como as relações de poder se materializavam na escola e repercutiam
dentro da sala de aula. Daí, a importância do diálogo e do planejamento para o bom
funcionamento da estrutura escolar tornou-se naturalmente necessária e apareceu na fala dos
alunos.

Com as instâncias escolares delimitadas, o papel social dos sujeitos presentes na sala
de aula reconhecido e a forma do ensino aprendizagem construídas, passamos a discutir sobre
as implicações (ou fatores de aprendizagem) que interferem na sala de aula: a palavra
‘respeito’ se fazia presente em todos os discursos; ora o respeito entre alunos, ora o respeito
entre professores. Tomando isto como base, discutimos o respeito ao espaço em que as aulas
aconteciam e suas implicações no aprender, ressaltando principalmente como a sujeira na sala
de aula poderia se tornar sinal de desrespeito não só ao espaço como ao patrimônio, como
também aos funcionários da limpeza que, de forma indireta, contribuíam para um bom
convívio dentro da sala de aula.

Ao final da discussão, levantou-se a problemática do ir e vir dos alunos dentro do
espaço escolar, sobretudo para ir ao banheiro/beber água. Os alunos relataram que não há
responsabilização, por parte deles, para exercerem o direito de ir vir sem a autorização do
professor. A partir disto, discutimos quais seriam as causas para que houvesse a necessidade
da autorização do professor, uma vez que, enquanto sujeitos conscientes, sabiam do dever de,
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enquanto alunos, estarem na sala de
aula. Deste modo, compreendendo o papel social desempenhado por eles, entenderam o
conceito de autonomia, internalizando a ideia a partir do pressuposto de que o discernimento
deveria ser realizado por eles, e não por professores. Para isso, criamos as ‘fichas de saída’, na
qual os alunos devem organizar-se entre si para utilizá-las para sair da sala.  O conceito de
autonomia consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que assim a define

(...)a autonomia é tomada ao mesmo tempo como capacidade a ser desenvolvida pelos
alunos e como princípio didático geral, orientador das práticas pedagógicas (...).Uma
opção metodológica que considera a atuação do aluno na construção de seus próprios
conhecimentos, valoriza suas experiências, seus conhecimentos prévios e a interação
professor aluno e aluno-aluno, buscando essencialmente a passagem progressiva de
situações em que o aluno é dirigido por outrem a situações dirigidas pelo próprio
aluno.(BRASIL, 2001, vol. Introdutório).

Ou seja, a autonomia consolida-se ao passo em que se constrói, mediada pelo
professor, em cada aluno. Deste modo, entender a construção da autonomia é possibilitar ao
aluno o exercício da consciência enquanto sujeito ativo e responsável pelas ações cotidianas
tomadas no ambiente escolar. Trata-se de um processo, sendo este dotado de avanços e
possíveis regressões em seu desenvolvimento.

Todas as ideias foram anotadas na lousa e sistematizadas em tópicos, no qual três
conjuntos foram formados: para os professores, para os alunos e para todos. Deste modo, a
discussão foi sintetizada em forma de um documento e a noção de contrato social foi
introduzida, apresentada primeiramente por Rosseau5 e transposta para a realidade
educacional por Brosseau (1986). Em seguida, a releitura do contrato foi realizada e a
discussão ressurgiu, com a palavra aberta aos alunos. Neste momento, demandas apareceram,
de maneira orgânica, por parte do corpo discente: avaliações mais justas, jogos educacionais e
debates sobre temas atuais apareceram. A partir desta ação, percebe-se o aluno que, já
consciente do seu papel ativo na sala de aula, construindo socialmente o processo de ensino
aprendizagem, alicerçado culturalmente pelos referenciais já adquiridos em momento anterior.

Ao final, as questões foram discutidas e, de modo consensual, transpostas para uma
folha de papel craft, no qual alunos e estagiários assinaram.

FIGURA 1 A e B – Assinatura dos alunos no contrato pedagógico.

Fonte: Os autores, 2019.

5 Sobre isso, ver Rousseau, Jean-Jacque, 1712-1778. O contrato social/ Jean-Jacques Rousseau; [tradução
Antonio de Pádua Danesi]. 3°edição - São Paulo: Martins Fontes, 1996 (Clássicos). v.01, N.01
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O contrato pedagógico passou
a ser parte do ambiente da sala de aula, sendo constantemente discutido na medida em que o
processo de ensino-aprendizagem se desenvolve. Os alunos se sentem confortáveis para a
crítica da prática docente e sua coerência com o que foi discutido pelo contrato, ressaltando o
diálogo constante entre as partes. Sobre isso, Freire (1998) discorre que

Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios,
são saberes necessários à prática educativa. Viver a abertura respeitosa aos outros e,
de quando em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao
outro como objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente. A razão
ética da abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica; a boniteza que
há nela como viabilidade do diálogo. A experiência da abertura como experiência
fundante do ser inacabado que terminou por se saber inacabado. Seria impossível
saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de
respostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros se torna
transgressão ao impulso natural da incompletude. (FREIRE, 1998, p. 51)

Desta maneira, entende-se a prática docente aberta ao diálogo, como a prática docente
crítica, construída com os alunos, tomando como ponto de partida o contexto histórico-social
no qual a educação se faz. Por este modo, o contrato pedagógico assume um papel de
intervenção constante, no qual alunos e professores repensam constantemente seus papéis e
contribuições no processo de ensino-aprendizagem. O saber torna-se objeto fundamental de
conexão entre os componentes humanos, tornando o “como ensinar” parte vital da
apropriação do saber.

Considerações finais

Entender o contexto histórico-cultural da educação na conjuntura atual perpassa as
condições de ensino, sobretudo as condições nas quais os alunos estão submetidos para além
do contexto direto da escola: a crise da modernidade e a descrença nas instituições; o
pragmatismo consolidado entre a educação e o mercado de trabalho; a falta de avanço em
políticas públicas que contemplem o sistema educativo; a cultura escolar ancorada na
imposição de normas que ferem a autonomia e a consciência do aluno enquanto sujeito. Deste
modo, concebe-se uma crise de sentidos na educação, refletida no comportamento e na
concepção do aluno enquanto sujeito.

Desta forma, a atividade, ancorada nas concepções da perspectiva Histórico-Cultural e
dos estudos de Brosseau (1980), possuiu como objetivo estimular a autonomia e o
pensamento consciente do aluno enquanto sujeito presente no contexto escolar, identificando
os demais agentes e instâncias, as proposições e implicações das quais as normas
consolidadas socialmente reverberam no espaço. O contrato pedagógico, nesta perspectiva,
apresenta-se como um mecanismo de diálogo entre aluno e professor que, mediados pelo
saber, constroem de forma conjunta o processo de ensino aprendizagem.
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Eixo 1. Metodos e projetos de intervenção didática

Resumo: Sabe-se que a agricultura em sua gênese representa a perda de uma parte da vegetação
para o cultivo, entretanto existem diferentes formas de se relacionar com o solo evitando danos
extremos e irreversíveis. Este trabalho busca analisar as formas de produção agrícola no Vale do
Jequiriçá na Bahia tendo como referência o município de Mutuípe. Os resultados foram obtidos por
meio de aplicação de questionários aos diferentes setores de produção e consumo dos produtos
agrícolas no município de Mutuípe, visitas técnicas à comunidades de produção familiar assim como
a produção em larga escala no município de Jaguaquara. Esse artigo tem como objetivo analisar
como a agricultura familiar se relaciona com a vida dos estudantes pertencentes desse grupo e como
isso interfere na permanência do jovem no campo.
.

Palavras-Chave: Agricultura Familiar; Vale do Jiquiriçá; PIBID

Introdução

Corpo do texto justificado, fonte tamanho 12, parágrafos com recuo de 1,5 cm,
espaçamento simples; extensão mínima de 5 e máxima de 15 páginas incluindo ilustrações e
bibliografias. Subtítulos alinhados à esquerda, fonte tamanho 12, em negrito, minúsculo,
separados do parágrafo anterior e do posterior por um enter.

Introdução

A agricultura familiar no Brasil, apesar de ter sua origem ainda no período
colonial, recebe um reconhecimento institucional apenas em 2006, a partir dos
critérios definidos pela Lei número 11.326/06. Com o censo do mesmo ano,
publicado em 2009, trouxe como foco exclusivo a “agricultura familiar”, antes não
reconhecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo menos
com a nomenclatura ou função. Estes fatos, tornam fundamentais para a
implementação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento deste
seguimento de produção agrícola, sobretudo as pequenas famílias desassistidas e
que enfrentam diversos problemas como clima, pouca terra e a falta de renda para
custear a própria produção. Aliás, esses entraves encarados pela população rural
vem ao longo das décadas desenvolvendo dilemas sobre a expectativa de vida dos
jovens do campo e os sucessivos fenômenos como êxodo rural, que ao não se
reconhecerem como pertencentes do campo, abandonam suas terras e migram para
os centros urbanos a procura, não apenas de melhoria de vida, como também uma
forma de serem “inseridos” em um estilo de vida urbano.  Isso nos faz questionar se
os jovens estão disponíveis para gerir a agricultura e o próprio meio rural nas
próximas gerações a partir da permanência e formação de novas unidades
familiares.

Neste sentido, cabe aqui, não a penas ler os dados de evasão da população
jovem do campo e justificar as causas já tão conhecidas do êxodo rural. Fez-se
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necessário abordar alguns valores
importantes que parecem não fazer parte da vida das novas gerações. Podemos
considerar então que este trabalho teve um objetivo intervencionista buscando
compreender que a desertificação social, econômica e cultural do espaço rural não
deve ser encarada como uma fatalidade inexorável. Fazendo compreender a
importância do espaço rural para a existência da sociedade.

Engajados neste objetivo central buscamos trabalhar os conceitos de
agricultura familiar. Identificar as estratégias de resistências dos agricultores
familiares nas perspectivas socioeconômicas e culturais a partir das famílias que
mantem relações com o campo, sobretudo aquelas das quais os estudantes fazem
parte. Contribuir para formação crítica do estudante visando seu compromisso na
aquisição e consumo de produtos saudáveis. E fomentar a importância do
reconhecimento do espaço rural e o pertencimento do lugar.

A construção das atividades ocorreram a partir das experiências próprias dos
estudantes por meio de pesquisas de abordagem qualitativa e quantitativa como
aplicação de questionários e entrevistas feitas com diversos setores ligados
(diretamente e indiretamente), a produção e comercialização dos produtos agrícolas
do município. Os estudantes estiveram envolvidos em todo o processo, desde a
formulação, aplicação, tabulação, análise e interpretação dos dados obtidos da
pesquisa.

Por fim, este trabalho vem relatar parte de sucessivas ações dentro e fora do
espaço escolar envolvendo diferentes seguimentos da sociedade com o propósito de
uma maior conceituação dos conteúdos programáticos a partir da experiência vivida
tanto pelos estudantes residentes no espaço rural quanto os do espaço urbano. O
recorte que nos cabe referir neste artigo trata-se da relação do jovem e a agricultura
familiar no município de Mutuípe, sobre tudo os conceitos compreendidos sobre
campo/cidade desenvolverem entre si uma relação de interdependência e não de
hierarquia.

Material e método

A importância da pesquisa na aprendizagem

Quando inserirmos a pesquisa nas práticas educativas proporcionamos aos
discentes momentos de aprendizagem através de construções interativas com a
participação mesmos e do professor, ambos agentes de conhecimentos. Para
Martins (2001) trabalhar com pesquisa na escola é colocar em pratica a metodologia
do “fazer diferente”, adotando como critérios, os conceitos fundamentais do apender
a conhecer, do aprender a fazer e do aprender a ser pelo conviver.

Nesta perspectiva o presente trabalho foi desenvolvido com os discentes da
2º série A e B sob o apoio e orientação dos pibidianos do sub projeto de Geografia
coordenado pela professora supervisora Carmem Lucia dos Santos Lima na Escola
Estadual Professor José Aloísio Dias (CEJAD), localizada no bairro periférico da
cidade de Mutuípe-Ba denominado de Alto do Cruzeiro. O município se estende por
283,2 km² e contava com 21 466 habitantes. A densidade demográfica é de 75,8
habitantes por km² no território do município, IBGE (2010). O CEJAD possui cerca
de 573 alunos registrados no ano letivo 2017, sendo que cerca de 371 são
residentes do espaço rural, representando 64,7% dos estudantes matriculados.
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Para desenvolver este
trabalho foi necessário colher dados dos diferente envolvidos direta e indiretamente
na produção agrícola familiar do município de Mutuípe Bahia. As pesquisas
consistiram em três etapas. 1) entrevista com representantes da FASE1, do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e técnicos da cooperativa. 2) aplicação de
questionários com 39 feirantes e 30 famílias de alunos residentes no espaço rural. 3)
Participação de um Seminário promovido pela FASE. Durante o seminário os
estudantes e bolsistas do PIBID buscaram informações que expusesse a trajetória
da agricultura familiar no município, o papel socioeducacional e socioeconômico
vivenciado pelos jovens nas localidades, assim como as políticas públicas
destinadas a essa parcela da população. 4) Tabulação dos dados, com os
estudantes e elaboração de gráficos. 5) Dialogo com os estudantes envolvidos nas
atividades afim de saber dos mesmos sua compreensão sobre o contexto das
atividades rurais e das transformações sociais vividas no campo, principalmente da
agricultura familiar.

No Quadro 1 onde mostra o cronograma de junho a setembro de 2017 é
possível ver a participação dos estudantes durante o processo de pesquisa.

Quadro 01 – Cronograma das atividades a serem desenvolvidas

PERÍODO ATIVIDADE

Junho Planejamento das atividades, formulação de questionários.

Julho e agosto

Estudo do conteúdo.
Divisão de equipes:
Questionários com os pais (01 equipe de 10 pessoas por sala – 30
pessoas)
Questionários com as casas comerciais (01 equipe de 10 pessoas de uma
turma)
Questionários com os feirantes (02 equipe de 10 pessoas de uma turma –
20 pessoas)
Questionários com a FASE (01 equipe de 03 pessoas de uma turma)
Questionários com a COOPERATIVA (01 equipe de 03 pessoas de uma
turma)
Questionário com estudantes do espaço rural (01 equipe de 10 pessoas)

Agosto Aplicação de questionários.

Agosto Tabulação e análise dos dados

Setembro Apresentação dos resultados

Optou-se utilizar na pesquisa de campo a abordagem qualitativa e quantitativa
por meio de questionários aplicados nos setores acima listados. Os discentes da 2°
série A e B do turno matutino participou de todas as etapas que envolveu este
trabalho, desde a pesquisa até a tabulação dos dados e produção dos gráficos.

1 Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
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Considerações teóricas

Agricultura familiar e a juventude

A agricultura familiar no Brasil tem passado por grandes mudanças nas
últimas décadas, a pesar das medidas adotadas pelos governos como a política
nacional de assentamentos e o PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – não tem sido capaz de reduzi as dificuldades enfrentadas
pelas famílias do campo, bem como as questões dominante a respeito das relações
entre cidade e campo no processo de desenvolvimento. Seu pressuposto básico é
que existe um potencial de geração de renda no meio rural e nos municípios aos
quais se relaciona diretamente que a sociedade não tem sido capaz de valorizar.

Essa caracterização indevida do espaço rural vem formulando algumas
intempéries, sobretudo no que desrespeito a relação do jovem com o meio rural.
Segundo os diversos estudos sobre essa temática na literatura atual, existem duas
características que se destacam, uma delas é a tendência imigratória dos jovens, em
grande parte justificada por uma visão relativamente negativa da atividade agrícola e
dos benefícios que ela propicia e outra refere-se às características ou problemas
existentes na transferência dos estabelecimentos agrícolas familiares à nova
geração (BRUMER, 2006).

A econômico e as atividades agrícolas em Mutuípe

Mutuípe é caracterizada geograficamente como uma cidade central, por sua
capacidade de articulação espacial com municípios de direções cardeais como
Jequiriça e Ubaíra (a leste), Laje (a oeste), Amargosa (a norte) e Presidente
Tranquedo Neves (a sul), torna-se um município convergente das produções
agrícolas dessas cidades, caracterizando-se como forte economia voltada para o
serviço, como mostra o gráfico 1. Com a crise do cacal e a expanção da pecuária a
atividade agricola deixa de ser tão forte na região, logo o campesionato passa a
sofrer duras perdas.

Gráfico 1 – Produto Interno Bruto dos Município 2013.

Fonte: IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, 2013.

Nota-se que a atividade agrícola vem se decaindo ao longo dos anos,
concentrando a economia municipal nas atividades urbanas. O gráfico mostra que
os setores de serviços públicos e privados são responsáveis por 73,1% do PIB
municipal já a agricultura divide espaço com a pecuária e juntas ocupam um
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percentual de apenas 16,27%. Se
dividido esse valor em igual parte – mesmo sabendo que a pecuária exerce mais
força econômica do que a agricultura – a agricultura seria responsável por 8%, se
separado este valor entre a agricultura familiar e a patronal poderia afirmar que a
agricultura familiar é responsável por menos de 4% da renda municipal. Este valor
simbólico - mas que não se distancia da realidade-, surge a partir do processo de
urbanização do Brasil guiado pelos interesses capitalistas. A lógica do capital tratou
de vender a imagem do urbano como necessário e promissor, as famílias
intensificaram a saída das áreas rurais e deixou essas terras cada vez mais a
disposição das grandes empresas que atendem as industrias capitais, a exemplo o
agronegócio.

O jovem e a relação campo/cidade

No Brasil, a década de 1950 é marcada por uma aceleração no processo de
urbanização motivada por diversos fatores, destacando-se a intensificação do seu
processo de industrialização a partir de 1956, consequência da “política
desenvolvimentista” do governo Juscelino Kubitschek. Com a mudança da capital do
Rio de Janeiro para Brasília, o eixo de urbanização também teve um considerável
deslocamento para a região central do País.

Estes fatores mexeram com a cabeça de todo país e acentuou o êxodo de
populações rurais para os centros urbanos, sobretudo das famílias mais pobres dos
estados nordestinos que almejavam uma vida melhor.

Fonte: Camarano, 1998, com base nos Censos Demográficos do IBGE.

Esta tendência de “segregação social” do campo, como mostra na tabela
acima, não se explica apenas pela lógica urbanista que o Brasil veio passando, mas
por alguns outros motivos como relata a Embrapa, 2010:

Como consequência, também, há um processo, em curso ainda, de
reorganização do espaço físico de produção, de ocupação urbana de
áreas antes dedicadas à agricultura, de expansão de fronteiras
agrícolas, de encarecimento de terras agricultáveis mais próximas
aos centros urbanos, de redução da mão de obra permanente no
campo, de aumento de contingentes de trabalhadores rurais em
regime temporário (recrutados nas cidades principalmente nos
períodos de colheita) e de agravamento de problemas sociais,
notadamente na periferia das cidades e nas estruturas de saúde,
educação e transporte.
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Na década de 1960, predominavam as migrações na faixa etária de 40 a 49
anos. A cada década, a concentração etária das migrações foi caindo, para atingir,
nos anos 1990, sobretudo o grupo entre 15 e 19 anos (Camarano e Abramovay,
1997). Desde então, a população jovem passa a ter expectativas de uma vida no
campo.

Em Mutuípe, é recorrente que os jovens do espaço rural migrem para o
urbano ou cidades de médio ou grandes portes com objetivo de estudar, trabalhar
como doméstica, em casas comerciais, industrias ou nos serviços públicos
temporário.

A partir desta breve descrição é possível verificar alguns pontos para
compreender sobre quais as perspectiva do jovem no espaço rural e a dicotomia de
permanecer ou não no campo?

A agricultura familiar e a relação com o jovem do campo

As especificidades agrícolas do município

A maior parte dos alunos entrevistados durante a pesquisa, afirmam que suas
famílias exercem atividade agrícola, como pode ser visto no Gráfico 2.

No entanto existem duas questões chaves no que pode ser chamado de
“problema” da agricultura família.

A primeira trata-se das técnicas de produção, ainda muito rudimentares e que
não compreende o solo como um bem finito e que precisa ser cuidado. Quando se
faz uso das chamadas técnicas de cultivo moderno – como agrotóxico e fertilizantes
– é de forma indevida.

Gráfico 2. Representa as famílias que exercem ou não atividade agrícola.

A segunda refere-se as dificuldades na comercialização dos produtos. Há um
vasto segmento da agricultura familiar brasileira que não consegue afirmar-se
economicamente em virtude do ambiente social que a vincula ao mercado,
ABRAMOVAY(1999). É o que ocorre no município de Mutuípe, pois ainda são
considerados importantes os mecanismos de comercialização como os de "venda na
palha", que ligam as famílias a um comerciante (bodegueiro, atravessador) que se
torna o destinatário natural dos resultados do trabalho agrícola.

PODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR
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Teríamos ainda uma
terceira questão a considerar, no entanto como uma consequência das duas
primeiras. Trata-se dos produtos da agricultura familiar que nem sempre é para fins
comerciais. Segundo os estudantes pesquisados, 54% das famílias destinam sua
produção apenas para o consumo próprio e 42% para comercialização (ver Gráfico
4). Se por um lado isso pode parecer bom, economicamente não, essa falta de
renda torna-se dismotivante para o jovem que almeja uma vida digna e
economicamente equilibrada, uma vez que o campo não lhe gera uma renda
necessária para suas realizações pessoais.

Gráfico 4 – Destino da produção agrícola familiar dos estudantes
entrevistados.

Como tonar o campo mais atraente para os jovens?

A alunado do CEJAD expressa a realidade de Mutuípe, bem como dos
demais munícios do Vale do Jiquiriçá. Os ambientes escolares, fixados na área
urbana, tem maior parte do seu público residentes do espaço rural. Este fato já nos
dar uma informação importante, durante a maior parte da infância, adolescência e
uma porção da juventude os jovens vivem no espaço urbano diariamente na ida para
a escola. Os atrativos urbanos os seduzem constantemente, e as expectativas da
vida no campo vai se desvanecendo do seus pensamentos.

Reconstruir uma agricultura familiar mais promissora

A não identificação com o campo é construída por meio de um processo de
expectativas e frustações. O jovem, sobre o pertencentes de famílias com pequenas
propriedades sai do campo quando percebe que a sua realidade não lhe permite
tantas expectativas e por medo das frustações preferem migrar para outros espaços
a fim de realização profissional e pessoal.

É notório que o enfraquecimento e a desertificação social do meio rural não
pode ser visto como um problema dos jovens e seus familiares. Sabe-se que a
agricultura familiar representa uma porção importante na preservação da cultura e
pode ser bem mais expressiva na economia, sobre tudo dos seus próprios
produtores.

Diante do exposto, fez-se necessário investigar como a sociedade tem
contribuído para a fomentação e requalificação da agricultura familiar.

FINS DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA
FAMILIA NO MUNICÍPIO DE MUTUÍPE-BA
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uma porção da juventude os jovens vivem no espaço urbano diariamente na ida para
a escola. Os atrativos urbanos os seduzem constantemente, e as expectativas da
vida no campo vai se desvanecendo do seus pensamentos.

Reconstruir uma agricultura familiar mais promissora

A não identificação com o campo é construída por meio de um processo de
expectativas e frustações. O jovem, sobre o pertencentes de famílias com pequenas
propriedades sai do campo quando percebe que a sua realidade não lhe permite
tantas expectativas e por medo das frustações preferem migrar para outros espaços
a fim de realização profissional e pessoal.

É notório que o enfraquecimento e a desertificação social do meio rural não
pode ser visto como um problema dos jovens e seus familiares. Sabe-se que a
agricultura familiar representa uma porção importante na preservação da cultura e
pode ser bem mais expressiva na economia, sobre tudo dos seus próprios
produtores.

Diante do exposto, fez-se necessário investigar como a sociedade tem
contribuído para a fomentação e requalificação da agricultura familiar.
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Teríamos ainda uma
terceira questão a considerar, no entanto como uma consequência das duas
primeiras. Trata-se dos produtos da agricultura familiar que nem sempre é para fins
comerciais. Segundo os estudantes pesquisados, 54% das famílias destinam sua
produção apenas para o consumo próprio e 42% para comercialização (ver Gráfico
4). Se por um lado isso pode parecer bom, economicamente não, essa falta de
renda torna-se dismotivante para o jovem que almeja uma vida digna e
economicamente equilibrada, uma vez que o campo não lhe gera uma renda
necessária para suas realizações pessoais.

Gráfico 4 – Destino da produção agrícola familiar dos estudantes
entrevistados.
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vida no campo vai se desvanecendo do seus pensamentos.
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A não identificação com o campo é construída por meio de um processo de
expectativas e frustações. O jovem, sobre o pertencentes de famílias com pequenas
propriedades sai do campo quando percebe que a sua realidade não lhe permite
tantas expectativas e por medo das frustações preferem migrar para outros espaços
a fim de realização profissional e pessoal.

É notório que o enfraquecimento e a desertificação social do meio rural não
pode ser visto como um problema dos jovens e seus familiares. Sabe-se que a
agricultura familiar representa uma porção importante na preservação da cultura e
pode ser bem mais expressiva na economia, sobre tudo dos seus próprios
produtores.

Diante do exposto, fez-se necessário investigar como a sociedade tem
contribuído para a fomentação e requalificação da agricultura familiar.
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Agricultura familiar organizada

A individualidade é sem dúvidas uma das características mais marcantes do
capitalismo, geralmente uma pessoa ou um pequeno grupo conseguem deter uma
grande parte de qualquer que seja a atividade. Essa lógica esmagadora acaba
sufocando estes pequenos agricultores que por estarem desarticulados e sem apoio
não conseguem resistir.

Destaca-se a importância das associações e cooperativas como movimento
de organização, é imprescindível ainda o apoio de órgãos técnicos como a FASE,
Sindicato e CEPLAC para o aprimoramento das técnicas de produção e
comercialização. Essa conscientização ainda não parece ter atingido a maioria, o
Gráfico 5 mostra que ainda é alto o número de agricultores não organizados
socialmente e que exercem suas atividades sem nenhum tipo de acompanhamento
profissional.

Gráfico 5. Participação dos feirantes do município de Mutuípe em cooperativas, associações ou
sindicatos.

Avanços notados

Em um dos momentos da pesquisa, acompanhou-se um seminário realizado
pela FASE em parceria com cooperativas e associações. A programação, que tinha
como objetivo central abordar questões referente a comercialização dos produtos da
agricultura familiar, permitiu visualizar os avanços alcançados e caminhos que
possam solucionar as questões aqui apresentadas.

A FASE é um órgão não governamental que atua em partes do território
brasileiro. Na Bahia seus estudos e intervenções tem se dedicado a cidades dos
territórios de identidade do baixo-sul e Vale do Jiquiriça. A FASE trabalha numa
perspectiva da educação Popular. Orienta famílias agricultoras como as de Mutuípe
sobre o acesso à terra e ao território, à água, às políticas públicas, à garantia de
segurança alimentar e à construção de canais de comercialização.

O trabalho realizado pela FASE demonstra as amplas possibilidades de
enfrentar as transformações desse novo rural, sobretudo a valorização das
atividades agrícolas. Fazer uso de mecanismos diferentes, mas que torna a
produção e avida rural mais promissora e ao mesmo tempo saldável, tanto para a
sociedade quanto para a natureza. As Imagens 01 e 02 mostram respectivamente o
antes e depois do espaço rural a partir das intervenções técnicas e educacionais
realizadas com as famílias.
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Imagem 01. A vida tradicional do campo antes das intervenções da FASE nos municípios do
Vale do Jiquiriça.

Imagem 02. A evolução da vida rural após o apoio técnico da FASE no Vale do
Jiquiriçá.

Além de todos os ganhos na produção e comercialização – que ainda são
poucos – há ainda o ganho pessoal. Percebe-se que ações como as realizadas pela
FASE traz para o jovem um sentimento de encorajamento e autoestima geralmente
não notável na população jovem rural. Nota-se que estas ações tem permitindo a
população rural, principalmente os jovens uma postura de resistência e coragem, e o
mais importante o pertencimento do lugar (ver Imagem 03).

Vale ressaltar os incentivos governamentais na última década através do
Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), por meio do
PRONAF jovem, vem desenvolvendo nas Linhas, de modo que os jovens têm
permanecido na zona rural. Houve ainda o Programa Nacional de Crédito Fundiário
(PNCF), desenvolvido pela Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do

189



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Desenvolvimento Agrário
(SRA/MDA) que realizou ações voltadas ao combate a pobreza e a permanência do
jovem no campo.

Dessa forma, estas políticas públicas tornaram-se importantes aliados na
buscas por uma agricultura autônoma e capaz e um meio de incentivo aos jovens,
em especial do sexo masculino, a permanecer no meio rural. Com maior autonomia
financeira, o jovem acaba por adquirir sua própria área de terra, desenvolvendo
expectativas positivas em relação à agropecuária.

Imagem 03. Jovens rurais apresentando os resultados das ações realizadas
pela FASE nos município de Mutuípe, Laje e São Miguel das Matas.

Conclusões

Logo, o resultado desta pesquisa não servirá apenas para a sistematização do
conteúdo, mas de buscar e apresentar proposta de intervenção que corrija e motive
o jovem a se reconhecer como coparticipante na construção de uma sociedade
melhor.
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Eixo do trabalho:  Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O relato aqui apresentado é resultado de uma experiência vivenciada em sala de aula durante o
desenvolvimento de uma atividade complementar à disciplina Oficina de Material Didático em Geografia,
constituinte da grade curricular do curso de Licenciatura em Geografia, ministrada pelo Professor Doutor Sérgio
Teixeira. A proposta foi desenvolvida na Escola Municipal Maria Ovidia Junqueira, no município de Poços de
Caldas, Minas Gerais, cujo tema foi “O Relevo Brasileiro”. Para sua realização fez-se necessário pesquisa
bibliográfica específica da temática e metodologias pautadas na pedagogia histórico-crítica. O objetivo foi levar
os alunos a compreender as diferentes altitudes presentes no relevo do Brasil a partir da representação
cartográfica. Nesse sentido, juntamente com os alunos do 6º ano do Ensino fundamental II, foi construído um
mapa altimétrico ressaltando as principais formas do relevo do território, propiciando assim a ressignificação dos
conhecimentos prévios, a interação e socialização entre os pares, concomitante ao desenvolvimento do
pensamento crítico sobre a temática abordada.

Palavras-Chave: ensino; geografia; mapa de relevo; prática pedagógica

Introdução

O estudo do relevo brasileiro, bem como de suas distintas altimetrias, constitui os
componentes curriculares propostos para a disciplina de Geografia na educação básica,
conforme documento normativo da Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2018). Nesta
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perspectiva, compete aos discentes
propor atividades que auxiliem os alunos a compreender a estrutura da Terra, “elaborar
modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando à
representação de elementos e estruturas da superfície terrestre” (BNCC, 2018, p. 383).

Sendo assim, as referências postas legalmente para orientar o ensino de Geografia
colocam a elaboração de materiais didáticos como habilidade necessária ao aluno,
favorecendo assim a aprendizagem da cartografia e a interpretação de diferentes formas de
representação (CASTELLAR, 2011). Vale ressaltar que o estudo sobre as diferentes
estruturas da Terra, como por exemplo o relevo, tema central deste trabalho, constitui-se de
elevado grau de abstração, tendo em vista que muitos alunos nunca vivenciaram experiências
que lhes permitissem perceber as diferenças altimétricas do território brasileiro.

Nesse contexto, no estudo sobre o relevo, comumente, os alunos apresentam
dificuldades tanto para compreender as particularidades de altitude, quanto para relacioná-las
à nomenclatura das unidades do relevo (planalto, planície e depressão). Grande parte dos
discentes, ao identificar uma unidade de relevo em uma paisagem, entendem as
especificidades de suas formas, mas não associam que cidades diferentes podem estar sob
altitudes distintas.

Desta forma, faz-se necessário ao professor adotar metodologias capazes de
promover a reflexão dos alunos, propiciando-lhes a construção do conhecimento ainda que
não pela vivência in loco. Daí a importância da construção de modelos tridimensionais que
possibilitem o manuseio de materiais didáticos que favoreçam a compreensão dos alunos das
relações que os compartimentos de relevo possam ter com sua vida cotidiana, ressignificando
seus conhecimentos prévios por meio do que Saviani (2009; 2010) chama de catarse. A
manipulação dos materiais didáticos e sua construção seguida do método da pedagogia
histórico crítica (SAVIANI, 2016), por conseguinte, leva a mudança da práxis social do aluno
tendo em vista os novos conhecimentos assimilados.

Segundo Petenucci e Gasparin (2012), o aluno em seu estado natural consegue
realizar atividades sozinho, mas poderá alcançar estruturas de pensamentos mais complexas a
partir da mediação do professor. Sendo assim, pode-se dizer que o planejamento da prática
docente, bem como a seleção do método a ser desenvolvido deve contemplar a realidade do
educando, considerando seu processo histórico e respeitando todas as expressões sociais que
interferem em seu processo de aprendizagem.

Nesse contexto a didática da Pedagogia Histórico-Crítica favorece a ação docente,
pois oportuniza ao professor uma nova forma de pensar seu planejamento, organizado e
estruturado em passos que asseguram a ressignificação da realidade do aluno. Deste modo,
pode-se dizer que o método dialético proposto por esta teoria contribui para que, além de se
apropriar do conteúdo, o discente possa usá-lo em sua vida real, atendendo ao que é proposto
pelas diretrizes curriculares da BNCC.

Dirigindo nosso olhar segundo a concepção exposta acima, o trabalho a seguir
apresentará relatos de uma experiência vivenciada em uma escola pública do município de
Poços de Caldas, ilustrando a prática do método da Pedagogia Histórico-Crítica no ensino do
conteúdo sobre o relevo do Brasil para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Na ocasião
foram elaborados modelos cartográficos tridimensionais com grupos que possuíam mínimas
noções prévias sobre a temática, pautadas na descrição paisagística, mas destituídas de
associações mais complexas.

Nesta perspectiva, o presente estudo objetivou a compreensão das especificidades do
relevo, salientando a importância  da prática docente baseada nos métodos pedagógicos
capazes de promover experiências significativas, ressignificação e reflexão do processo de
ensino aprendizagem no cotidiano escolar. Trata-se assim da ilustração prática de uma
metodologia potencialmente capaz de assistir ao que é legalmente regulamentado para o
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ensino de Geografia, na qual delega-se ao
professor a função de assegurar que o grupo desenvolva o princípio da diferenciação,
tornando-os capazes de diferenciar partes da superfície terrestre a partir da percepção das suas
características específicas1.

Objetivos e procedimentos metodológicos

A atividade e construção do material didático com a temática “Relevo do Brasil” foi
desenvolvida com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria
Ovidia Junqueira, localizada na zona sul do município mineiro de Poços de Caldas. O
objetivo foi mostrar as principais formas de relevo existentes no território nacional (planaltos,
planícies e depressões), a partir da construção do mapa de altimetria do Brasil. Dessa forma,
foi possível propiciar aos envolvidos um momento mais dinâmico e interativo, tendo em vista
que os discentes elaboraram, na prática, seus próprios mapas, constituindo assim uma
aprendizagem mais significativa do conteúdo de Geografia.

Para a confecção dos mapas, utilizou-se dos seguintes materiais: cortador de isopor,
placas de isopor de 10 mm, tinta guache; pincéis; tesoura; cola e os moldes das elevações dos
relevos. Na ocasião, a atividade foi desenvolvida em grupos de cinco alunos cada, somando
quatro moldes no total.

Inicialmente, para se verificar os conhecimentos prévios da turma, foi dado para cada
aluno um questionário relacionado à temática de relevo brasileiro, no qual pôde-se perceber a
noção básica que os discentes possuíam. A 2º etapa constituiu-se de aula expositiva dialógica,
onde a temática foi explorada com análises de imagens e contextualizadas à explicação
teórica, relacionando a altitude com o clima de locais distintos do território nacional. Após a
exposição teórica, deu-se a produção do mapa na 3º etapa, organizada em quatro grupos de 4
a 5 alunos cada. Assim, cada grupo, ao produzir seu próprio mapa, foi acompanhado por um
discente do curso de Geografia.

Relato de experiência

A experiência aqui relatada foi resultado da atividade complementar à disciplina de
Oficina de Materiais Didáticos em Geografia, constituinte da grade curricular do curso de
Licenciatura em Geografia do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, campus Poços de
Caldas.

Essa atividade tinha o objetivo de fazer com que os alunos conseguissem compreender
as três principais formas do relevo existente no Brasil, no que tange às suas várias
características físicas. Nesse contexto, ao final, todos os alunos perceberam as distintas
unidades de relevo, as nomearam e construíram o mapa, alcançando os objetivos propostos.

No primeiro encontro com os alunos do 6º ano foi realizada a aplicação de um
questionário com perguntas pontuais a respeito do tema que seria posteriormente detalhado
em uma aula expositiva dialógica. Nesse sentido, a atividade abordou as principais formas de
relevo, além de relacionar altitude e clima, evidenciando que a depender da altitude, o clima
também se difere.

1 Chamamos ainda a atenção para os casos em que essa metodologia pode ser apresentada e acolhida no
ensino de geografia para alunos com deficiência visual por meio da cartografia tátil. No caso de alunos cegos ou
com baixa visão, a cartografia tátil surge como uma ferramenta para essa leitura do mundo. Propomos, então,
que um desdobramento do relato aqui apresentado possa também nortear elementos didáticos da Pedagogia
Histórico-Crítica tomando como base a cartografia tátil elaborada, entre outras (os), por Loch (2008).
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Esse questionário foi aplicado
com o propósito de se reconhecer os conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática, que
posteriormente foi trabalhada durante a exposição teórica. Dessa forma, após a resolução do
exercício, foi possível identificar o que eles apresentavam maior nível de dificuldade e
trabalhar com esses pontos na aula teórica. Pode-se dizer assim que, inicialmente, este foi o
ponto chave para prepará-los para a etapa seguinte que seria compreender a estrutura do
relevo.

O segundo encontro com a turma, ocorreu por meio de aula expositiva dialogada
ilustrada com uma apresentação de slides com figuras e conceitos básicos sobre as formas de
relevo.  Durante a aula foram utilizadas paisagens do município de Poços de Caldas, seguindo
a mesma estratégia adotada na atividade escrita realizada anteriormente. Assim, para que os
alunos pudessem compreender as diferentes características do relevo primeiramente partiu-se
da realidade na qual eles estavam inseridos.

Deste modo, foi possível perceber que o uso de imagens de paisagens reconhecidas
pelos discentes tornou a aula expositiva mais significativa e dinâmica, uma vez que
oportunizou a participação do grupo nas inferências sobre paisagens diferentes. Nesse sentido,
após perceberem que o relevo constitui-se por características distintas, os alunos seguiram
para a etapa seguinte, a construção do mapa. A aula prática foi dividida em duas etapas:

Na primeira etapa, os alunos foram divididos em 4 grupos, no qual foram
disponibilizadas as peças de isopor nos moldes do relevo, tinta guache e pincel. Assim, os
discentes utilizaram estas ferramentas para identificar as peças com as cores indicadas no
mapa de relevo modelo que ficou exposto no datashow, conforme ilustra a figura 1. É
importante ressaltar que previamente foi explicado aos alunos o porquê das cores a serem
utilizadas para cada molde, salientando que como se tratava de uma representação
hipsométrica, cada cor relaciona-se a uma altitude diferente do relevo.

Figura 1 - pintura dos moldes de relevo em grupos

Fonte: imagens dos próprios autores (acervo pessoal).
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Esta fase, como destaca as imagens acima, propiciou o contato direto dos alunos com
a cartografia, tornando-a mais atrativa e compreensível. Ao mesmo tempo, pode-se dizer que
este momento favoreceu o desenvolvimento de outras habilidades relacionadas ao trabalho em
grupo, concomitante à troca das diferentes percepções entre os pares e a exposição das
curiosidades dos envolvidos.

Durante a execução da proposta, os alunos mostraram-se muito participativos, fato que
chamou a atenção da professora regente das aulas de Geografia. Neste momento, a docente
avaliou um retorno maior do grupo durante a prática de atividades do que nas aulas restritas
ao material didático (livro), cujo método utilizado é o convencional. Desta forma, a professora
analisou que o mesmo assunto abordado nos livros poderia ser trabalhado de uma forma mais
dinâmica e participativa, explorando a ludicidade e criatividade dos alunos e despertando-lhes
maior interesse. Ao final, a docente decidiu utilizar a atividade como parte complementar a
nota do bimestre, no qual considerou a aula teórica e a confecção do material.

Na segunda etapa os alunos fizeram a colagem das peças de isopor de acordo com as
cores que indicavam a altitude de cada compartimento do relevo no mapa como mostra a
figura 2. A partir desse momento os alunos começaram a entender que o Brasil não é
homogêneo em relação ao relevo,  que cada região tem sua especificidade e de acordo com
isso, o clima também se diferencia ainda que com poucos quilômetros de diferença.

Figura 2 - etapa da colagem dos moldes de relevo

Fonte: imagens dos próprios autores (acervo pessoal).

Depois desse processo de colagem, foi pedido a cada grupo que fizesse uma
identificação de cada superfície de acordo com o que fora aprendido durante as aulas teóricas
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desenvolvidas na semana sobre as
formas existentes de relevo. Para esta etapa foi utilizado um palito de dente e um pedaço de
papel, elaborando uma legenda e em seguida anexando-a no próprio mapa do grupo, conforme
mostra a figura 3.

Figura 3 - mapa final de cada grupo.

Fonte: imagens dos próprios autores (acervo pessoal).

Nesta etapa final, os alunos realizaram mediante ao que absorveram nas aulas
anteriores, tornando possível avaliar se os objetivos haviam sido alcançados. Sendo assim,
quando todos os grupos conseguiram identificar as formas no mapa de maneira satisfatória,
pôde-se concluir que a proposta havia atingido o que era esperado inicialmente, ressaltando
que a metodologia adotada mostra-se muito eficaz para a ressignificação do conhecimento.

Considerações finais

A prática do professor em sala de aula, embora permeada de muitos desafios, pode
potencialmente colaborar para que o aluno alcance novos conhecimentos e ressignifique o
mundo que vê à sua volta. Trata-se de instrumentalizar o educando para que este desenvolva
um processo reflexivo e catártico capaz de fomentar práticas sociais ancoradas em
conhecimentos teóricos significativos, carregado de sentido para o discente.
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Nesse contexto, durante o
desenvolvimento da atividade relatada neste trabalho, pôde-se perceber que todos os
envolvidos, em diferentes esferas, refletiram e puderam ressignificar sua práxis: os alunos
compreenderam as especificidades do relevo e sentiram-se ativos no processo de
aprendizagem, envolvendo-se com a proposta e interagindo com os pares; a professora,
regente da disciplina de Geografia, percebeu as potencialidades de organizar uma aula
fundamentada em métodos pedagógicos distintos daqueles propostos pelo material
instrucional didático; os estudantes do curso de licenciatura em Geografia puderam colocar
em prática parte do que fora aprendido em laboratório na aulas de Oficina de Material
Didático, percebendo como a prática do professor pode colaborar para o desenvolvimento do
aluno.

Nesse sentido, é possível afirmar que todos os atores deste projeto finalizaram este
processo com uma prática social diferente daquela que iniciaram, evidenciando que o método
adotado pelo professor frente ao desenvolvimento e apresentação de um determinado
conteúdo implicará diretamente na forma como o aluno o assimila e coloca, ou não, em
prática na sua vida.
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Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O homem sempre teve necessidade de se localizar, bem como de representar o espaço em que vive,
desenvolvendo assim, ao longo do tempo diversas técnicas que contribuíram para surgimento da ciência
cartográfica. Com o passar dos anos as técnicas e instrumentos foram aprimorados e a confecção dos mapas,
cartas, croquis e etc. foram se distanciando da população “leiga” cartograficamente e ficando a cargo dos
cartógrafos, técnicos e assim por diante. Neste sentido, este trabalho buscou a partir da cartografia social,
oferecer uma ferramenta para que os alunos do 3º ano do ensino médio da escola Paulo Fontelles de Lima, se
aproximassem e se apropriassem da cartografia. Fazendo seu próprio mapeamento do território em que vivem,
construindo um croqui baseado em seu espaço vivido (áreas de habitação, comércio, lazer e etc.). Possibilitando
ao educando, ser protagonista da construção de seu conhecimento cartográfico, ser um ser mais crítico e capaz
de analisar sua realidade a partir da representação feita. Contrapondo assim, o ensino tradicionalista e
possibilitando um aprendizado mais eficiente desta ciência.

Palavras-Chave: cartografia; cartografia social; espaço vivido; ensino.

Introdução

Este trabalho é um projeto vinculado ao programa de Residência Pedagógica -
projeto ver, ler, grafar o espaço urbano - possibilidades de diálogo entre formação acadêmica
e geografia escolar. Foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr.
Paulo Fontelles de Lima, localizado no bairro da Pratinha, Belém/Pa. Sendo aplicado no
segundo semestre de 2018, na turma 301, do 3ª ano do ensino médio, tendo como objetivo
geral: utilizar a cartografia social como ferramenta para representação do bairro da Pratinha, a
partir do espaço vivido dos alunos, associando este espaço com o processo de urbanização
brasileiro.

1 Discente do curso de Licenciatura em geografia da universidade do Estado do Pará. Bolsista do programa
Residência Pedagógica/UEPA-Belém.
2 Discente do curso de Licenciatura em geografia da universidade do Estado do Pará. Bolsista do programa
Residência Pedagógica/UEPA-Belém.
3 Docente da Secretária de Estado de Educação. Professora preceptora do programa Residência
Pedagógica/UEPA-Belém. Licenciada em Pedagogia e Geografia. Especialista em Gestão Escolar.

200



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

A importância da cartografia na ciência geográfica

A geografia é uma ciência versátil, que se preocupa em entender o espaço, os seres
que nele habitam e a relação entre ambos. Nesse sentido a cartografia é um elemento
fundamental, haja vista, que como ciência supre a necessidade do homem de localizar-se no
meio em que vive, bem como de representar esta localização, suas características, seus
elementos e fenômenos. Assim, a cartografia é definida pela Associação Cartográfica
Internacional (ACI) como:

O conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo como
base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, se voltam
para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de
objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a
sua utilização (IBGE, 1998).

Ao longo dos anos essa ciência foi se aprimorando, saindo de um sistema mais
artístico e rústico, como nas grandes navegações, para os grandes sistemas de satélite atuais,
onde por meio das estações é possível fazer mapeamentos detalhados e computadorizados.
Demasiado avanço tecnológico e informacional, fez com a cartografia se introduzisse no
nosso cotidiano; estando na internet, na ilustração de noticiários, aparelhos de localização,
como o GPS4 utilizado em automóveis e outros.

A cartografia se tornou tão relevante, que seu uso ultrapassou os horizontes da
própria geografia, se fazendo presente em qualquer ciência que necessite representar o espaço
ou algo dentro dele. Daí a importância de se ter um bom ensino de cartográfia, não somente
para as utilidades usuais da vida, como manuseio do GPS, por exemplo. Mas para que os
alunos possuam uma ferramenta de análise e representação do espaço, logo da própria vida.
Para tanto, Callai nos adverte que a cartografia não pode ser feita ou interpretada de forma
isolada e abstrata:

Uma forma de fazer a leitura do mundo é por meio da leitura do espaço, o qual traz
em si todas as marcas da vida dos homens. Desse modo, ler o mundo vai muito além
da leitura cartográfica, cujas representações refletem as realidades territoriais, por
vezes distorcidas por conta das projeções cartográficas adotadas. Fazer a leitura do
mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa, ou pelo mapa, embora ele seja muito
importante (CALLAI, 2005, p.228).

A autora explica que a cartografia é muito importante, no entanto a leitura do mundo
está para além de uma leitura simplista do mapa e seus elementos - título, legenda e etc. na
verdade significa ter meios de analisar o mundo da vida - representado a partir do espaço
como resultante das relações sociais humanas.

O ensino da geocartografia

Para que o aluno desenvolva a capacidade de análise, citado anteriormente é
necessário um ensino não somente cartográfico, mas geocartográfico, onde o educando possa
ler e compreender geograficamente o espaço que está sendo representado, assim como as
relações que marcaram a configuração deste espaço.

Neste sentido é necessário um ensino mais articulado e menos tradicionalista, que
permita ao aluno ser participante e ativo em seu aprendizado geocartográfico. No entanto,
observamos que o ensino da cartografia, assim como da própria geografia, ainda acontece de

4 Sistema de Posicionamento Global
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forma muito tradicional, positivista, onde o mapa é apenas um elemento de localização e
descrição de elementos espaciais.

Callai (2005) destaca que essa forma de ensino tradicionalista, caracterizada pela
enumeração de dados, que trabalha o espaço de forma fragmentada, desconexa, sem
considera-las em um contexto mais complexo de mundo, nada contribui para a formação
crítica do aluno. Sobre o tradicionalismo do ensino na cartografia, Lunkes em seu artigo sobre
Alfabetização Cartográfica, destaca algumas características dessa forma retrograda de ensino:

Assim, o ensino e a aprendizagem da geografia escolar se caracterizam pela
utilização excessiva do livro didático, pela aplicação dos conteúdos mais conceituais
que procedimentais, como também pela utilização descontextualizada e
estereotipada das cartas geográficas (LUKES, 2010).

O educando nesse contexto de ensino, não consegue ver a cartografia com um
olhar crítico, mas sim passivo. Em vez de analisar e interpretar um mapa de forma autônoma,
o educando apenas o reproduz de forma neutra, perdendo a oportunidade de através deste
conhecimento ser um elemento verdadeiramente atuante na sociedade.

Nesse sentido, propomos neste trabalho o uso da cartografia social, como
ferramenta de representação do espaço vivido do aluno, um método em que o educando teve
autonomia para cartografar o espaço, de acordo com seu conhecimento de vida,
proporcionando a este a possibilidade de ser ativo na construção do conhecimento
cartográfico.

A cartografia social e o espaço vivido

A Cartografia social surgiu em direção oposta à cartografia oficial5 sendo uma
técnica de mapeamento resultante da relação entre pesquisadores e os agentes sociais
envolvidos, é bastante utilizada no estudo de comunidades tradicionais, ribeirinhos, indígenas
e assim por diante. Já que estas comunidades estão constantemente introduzidas em conflitos
territoriais, como posse de terra, grandes projetos e etc. tendo na cartografa social a
oportunidade de utilizar os seus conhecimentos tradicionais para contrapor a lógica
institucional da cartografia oficial. Assim Santos, coloca que:

Na cartografia considerada pelo Estado como oficial, a elaboração do mapa é
protagonizada exclusivamente pelos ditos técnicos da área, o que configura uma
forma de poder institucional da elaboração. Já na cartografia social, o processo de
feitura dos mapas é uma construção conjunta entre os pesquisadores das academias e
os agentes sociais pesquisados. Esses últimos possuem decisão determinante na
orientação dos dados disponibilizados, além de serem responsáveis pelo
georreferenciamento das áreas (SANTOS, 2016, p. 284).

Santos, destaca que a cartografia social também pode ser utilizada em sala de aula,
desde que o aluno seja o protagonista da elaboração do mapa social e da interpretação das
situações cartografadas.

O conhecimento construído a partir da cartografia social poderá ser problematizado
em sala de aula. É nesta perspectiva que se pretende analisar as possibilidades da
produção do conhecimento da cartografia social junto aos grupos de estudantes em
sua formação inicial. Para tanto, é necessário pensarmos os grupos discentes
enquanto protagonistas da construção de seu próprio conhecimento. O envolvimento

5 Cartografia elaborada por cartógrafos ou geógrafos, reconhecida pelo estado e academia (SANTOS 2016).
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dos estudantes é uma peça fundamental no processo, já que devem ser inseridos
como partícipes do ato de construção do mapa, e não como simples
operacionalizadores das novas tecnologias digitais. Dessa forma, assumem um papel
de seres pensantes e reflexivos sobre sua própria realidade e sobre a realidade de
seus grupos (SANTOS,2016, p. 274-275).

A utilização da cartografia social neste trabalho teve como propósito contrapor o
ensino mais tradicional da cartografia, permitindo aos alunos aperfeiçoar seu conhecimento
acerca dos elementos cartográficos necessários à construção de um mapa, e por fim,
proporcionou ao aluno um papel ativo no processo de mapeamento do espaço, permitindo
uma visão para além da oficial, considerando a perspectiva dos indivíduos que estavam dentro
do território mapeado.

Nesse sentido, utilizamos o conceito de espaço vivido de Henry Lefebvre que é à
base da construção da cartografia social.  Segundo Schmid (2012), o autor, divide produção
do espaço em três dimensões: o espaço percebido, concebido e vivido, sendo este último à
terceira dimensão da produção do espaço, logo é: “[...] a experiência vivida do espaço. Essa
dimensão significa o mundo assim como ele é experimentado pelos seres humanos na prática
de sua vida cotidiana (SCHMID, 2012, p.14)”.

Os alunos utilizaram do seu cotidiano, de suas experiências de vida diária em relação
ao espaço para reproduzi-lo de forma cartográfica e depois compararam com a cartografia
oficial, ou seja, os mapas oficiais existentes do mesmo espaço, provocando a análise e o
debate entre o espaço vivido deles (mapa social) e o espaço concebido (mapas oficiais).

Utilizamos como tema para a elaboração do mapa social o processo de urbanização
do Brasil, já que este era o assunto referente ao conteúdo programático do 3º ano do ensino
médio. Sendo o processo de urbanização entendido segundo as diretrizes do livro didático
utilizado por eles. Assim associamos o desenvolvimento do projeto com o conteúdo
programático do 4º bimestre. Abordando de forma geral - Urbanização brasileira,
conhecimentos básicos de cartografia e processo de construção de mapas oficiais e sociais.

Metodologia

Para elaboração deste projeto foi feito inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre–
cartografia social, cartografia oficial, espaço vivido e urbanização. Posteriormente foi feito
um levantamento socioeducativo da turma a partir de dados coletados na secretária da escola,
como: endereço, idade, se era participante de algum programa governamental, entre outros.
Por fim, houve a observação participativa na turma selecionada, afim de conhecer o “perfil”
da mesma.

Após este primeiro momento de elaboração do projeto, iniciou-se a aplicação do mesmo com
a turma. Onde estes passaram por um processo de diagnose de conhecimento a cerca do
conteúdo do projeto, assim como pelas intervenções que denominamos procedimentos
metodológicos, sendo estes três:

1. O primeiro procedimento se constituiu em duas aulas expositivas e dialogadas sobre
os principais temas para o desenvolvimento do Projeto; na primeira aula foi trabalhado
a urbanização brasileira a partir do livro didático, sendo a sala dividida em grupos,
onde cada um destes ficou responsável por apresentar um dos tópicos do capítulo. Em
meio a exposição dos alunos o bolsista que estava mediando o diálogo fez diversas
indagações envolvendo espaço urbano, sitio urbano, hierarquia urbana e etc.
promovendo o debate e ao mesmo tempo o diagnóstico do quanto eles conhecem a
temática urbana. Na segunda aula foi utilizado o Datashow para expor aos alunos o
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processo histórico do desenvolvimento da cartografia, seus principais elementos, os
recursos tecnológicos empregados na produção cartográfica e etc. iniciando assim o
diálogo sobre a cartografia e seus elementos.

2. No segundo procedimento foi feito uma oficina de cartografia social dividida em duas
aulas; na primeira aula, utilizando o Datashow, fizemos uma exposição de mapas
oficiais e mapas sociais, mostrando aos alunos a diferença entre as duas formas de
mapeamento. Posteriormente, dividimos a turma em dois grandes grupos; cada um dos
grupos recebeu um mapa de um recorte do bairro da Pratinha (este recorte foi baseado
no endereço dos alunos da sala) para que os mesmos identificassem, na concepção
deles, os principais pontos do bairro – áreas de moradia, comércio, indústria, lazer e
etc. Na segunda aula os alunos iniciaram a produção de um croqui do recorte proposto,
a partir do que foi discutido na primeira aula. Os educandos reproduziram os
principais pontos do bairro, trabalhando assim diversos elementos cartográficos como
o título, a localização e a legenda. Durante a realização da oficina houve o diálogo
sobre a influência do processo de urbanização no bairro, a partir do que eles
representaram, sobre a experiência de elaborar seu próprio croqui do bairro e se era
muito diferente dos mapas oficiais que englobavam a área representada.

Figura 1 - croqui do bairro Pratinha elaborado por alunos

Fonte: Residente Roberta Santos

3. O terceiro procedimento6 seria um Trabalho de campo para o laboratório de geografia
da Universidade do Estado do Pará – Labgeo. Os alunos seriam levados a UEPA,
sendo conduzidos pelas dependências da universidade, conhecendo os principais
espaços físicos da instituição. Em seguida seriam guiados ao laboratório de geografia,
onde teriam uma introdução sobre o processo de produção de um mapa e sobre os
programas utilizados no geoprocessamento. Sob orientação, manuseariam os
computadores, logo o sistema QGis7, utilizado para a produção de mapas. Fazendo as
primeiras etapas da construção de um mapa básico.

6 Este procedimento não foi executado devido à falta de tempo no cronograma de atividades do projeto. Já que
no período de realização houve diversos feriados e paralizações que interferiram no planejamento de execução
das atividades.
7 Sistema de informação geográfica (SIG).
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Considerações finais

Este trabalho proporcionou aos alunos do 3º ano do ensino médio da escola Paulo
Fontelles de Lima o aprimoramento do conhecimento a cerca da cartografia social.
Bem como, o estudo e a reflexão sobre a realidade de seu bairro, logo de seu espaço
vivido, a partir da representação que cada grupo fez de seu território. Esta atividade
diferenciada propiciou uma maior interação entre os alunos, entre a turma e os
residentes e a turma e a professora. Deixando a aula menos monótona, facilitou-se o
aprendizado do conteúdo pelos educandos, refletindo em seu desempenho pessoal na
disciplina de geografia.
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MAPA MENTAL E A REPRESENTAÇÃO DO COTIDIANO:

A paisagem do município de Ribeirão das Neves/MG por estudantes do ensino médio.

Altamiro Braga
bragaaltamiro@gmail.com

Universidade do Minho

Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo:

A presente comunicação é resultado de experiência vivida com os estudantes da primeira série do ensino médio
de uma escola pública do Estado de Minas Gerais, no município de Ribeirão das Neves, região metropolitana de
Belo Horizonte. A atividade baseou-se na elaboração de mapas mentais sobre o espaço da cidade para que os
estudantes apresentassem o espaço vivido àqueles que não a conhecem. Como ponto de partida, foram
estabelecidas discussões acerca do histórico do município e suas transformações na perspectiva de vida dos
estudantes. Desta forma, através de questionamentos como Como é Ribeirão das Neves? O que há em Ribeirão
das Neves? os estudantes desenvolveram mapas mentais representando a paisagem da cidade e seus principais
equipamentos, o que acabou por revelar uma relação que apresenta um histórico de intervenção do poder público
sobre o município que incide, intensamente, na utilização do município como alvo de instalação de
equipamentos do sistema penitenciário. Neste sentido, foram utilizadas bases teóricas que sustentaram o
desenvolvimento urbano do município de Ribeirão das Neves em torno da problemática das penitenciárias bem
como da importância, potencialidades e particularidades dos mapas mentais.

Palavras-Chave: Educação; Paisagem; Cartografia.

.

Introdução

A potencialidade pedagógica dos mapas mentais para o desenvolvimento de noções
preliminares de orientação no espaço, elaboração de mapas e utilização de elementos e
linguagens cartográficas, são de extrema importância para as aulas de Geografia, sobretudo
atividades que envolvam os anos finais do ensino fundamental I e o primeiro ano do ensino
médio. Com efeito, a perspectiva dos mapas mentais carrega a capacidade de investigação,
por parte do professor, acerca dos elementos e equipamentos que fazem parte do espaço
habitado pelos estudantes bem como as realidades que compõem espaço e a paisagem de
convívio no qual estão inseridos.

Partindo do panorama da observação da dinâmica do espaço urbano, a cartografia
passa a representar um campo de estudo e oferecer uma série de recursos fundamentais para a
reflexão acerca das mutações a que o espaço está exposto. Em ultima análise, a proposta de
mapas mentais carrega um simbolismo importante no que toca a relação dos estudantes com o
seu espaço de convivência. Neles, de forma considerável, fazem-se presentes elementos que
contam a intensidade de suas relações históricas com o bairro e diversos equipamentos
urbanos disponíveis. Nesta perspectiva, a paisagem será um aspecto fundamental a ser
observado na elaboração dos mapas mentais, uma vez que a relação sensorial com espaço a
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que ela oferece é intensa, assim como sua capacidade de resgatar relações históricas e
vínculos culturais de uma comunidade com o espaço de convívio.

Tendo este cenário exposto, o presente relato de experiência teve como objetivo
investigar a capacidade dos estudantes da primeira série do ensino médio em elaborar mapas
mentais considerando os vínculos com o espaço da cidade, as funcionalidades, as recordações
e as percepções da paisagem e suas mutações ao longo dos tempos. Neste sentido, os
estudantes foram conduzidos através de perguntas como: O que há em Ribeirão das Neves?
Como é Ribeirão das Neves? Questionamentos que, somados aos mapas mentais,
contribuíram para apresentar a cidade a um desconhecido.

Desenvolvimento: Mapas mentais, desenhos e representação do espaço

Numa perspectiva geral, a capacidade ampla da Geografia em lidar cotidianamente
com a sala de aula e atividades e respostas dos estudantes do ensino médio e fundamental
sobre assuntos que envolvem seus espaços de vivência, é de extrema importância e compõe
um mosaico significativo para as múltiplas interpretações possíveis acerca de seus
protagonismos e percepções múltiplas do município em que vivem. Neste sentido, as
atividades/tarefas que conseguem envolver os estudantes na representação do espaço, por eles
vivenciados, levantam uma gama de informações que traduzem particularidades e biografias
que são acréscimos importantes para a compreensão do público discente, seu histórico com o
espaço, vínculos de afeto – ou não – e possibilidades de ação da escola frente aos resultados
obtidos.

Os mapas mentais carregam a capacidade de expor filtros instantâneos da percepção
do ator social com o seu espaço de convívio. Em outras palavras, a proposta de trabalho
baseada neste sentido oferece ao leitor do mapa a captação de informações centrais que um o
autor tem do espaço vivido e, com efeito, conta com o acréscimo de suas visões de mundo,
seu histórico de vida que são, em última análise, incorporados na paisagem percebida ao
elaborar tal representação espacial.

É importante salientar que os mapas mentais não estão concectados com as tradições
formais de representação cartográfica. É muito comum a ausência de elementos fundamentais
da cartografia nas representações destes recursos. Este cenário expõe o foco dos mapas
mentais que não está centrado na elaboraçao de uma projeção capaz de representar o espaço
com as menores distorções possíveis, e sim propor uma análise das percepções,
conhecimentos e sentimentalidades expostas pelo elaborador na representação proposta. Este
panorama é  evidente quando observamos que:

Diferente das representações cartográficas formais, o mapa mental é resultante da
noção de espaço que se engendra na mente humana a partir de suas vivências em
distintos lugares e tempos e que poderá ser transposta para uma folha de papel,
expressando, dessa maneira, uma visão particular acerca daquele espaço. Também
devemos entender que os mapas mentais não se originam necessariamente na
vivência em determinados lugares. Eles podem ser formados na mente humana a
partir de um diálogo, da leitura de um livro, do acompanhamento ocasional, ou
mesmo frequente através da mídia, de eventos esportivos, religiosos, bélicos,
econômicos e de todo tipo de acontecimentos onde a imaginação seja remetida a

208



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

espacialidades próximas ou distantes, inclusive no tempo. (CARVALHO, 2009,
p.04)

Através do panorama supracitado, a composição dos mapas mentais consideram,
indelevemente, a subjetividade do autor em detrimento das regras e conceitos de projeções
cartográficas, escalas, dentre outras noções inerentes à cartografia tradicional. Esta proposta
de atvidade que envolve a representação do espaço partindo de certas considerações que
traduzem situações afetivas, biográficas e – por isso – subjetivas, tem como o marco de sua
gênese e deselvolvimento um período recente da história da Geografia e da Cartografia que
podemos perceber quando observarmos que:

Na área da Cartografia, os estudos relacionados com as imagens mentais tiveram
início entre os anos de 1980 e 1990 com o objetivo de conhecer a relação existente
entre imagens e mapas como possibilidade de não apenas se usar as imagens como
se fossem mapas, mas também estudar as imagens mentais originadas de mapas, já
que, especialmente no caso de lugares desconhecidos, os mapas podem ser capazes
de produzir imagens significativas na mente de seus usuários. (CARVALHO, 2009,
p.04)

Em linhas gerais, a sistematização recente das imagens mentais no âmbito da
cartografia com o intuito de envolvimento e interpretação das imagens através de um prisma
georáfico situa as centralidades – subjetivas – do autor na representação espacial. Com efeito,
as visões de mundo e as dimensões dos elementos do cotidiano são extremamente
significativas quando inseridas num papel numa proposta de elaboração de mapas mentais,
uma vez que elas são parte fundamental das particularidades do autor e carregam uma dose
elevada de relação com o espaço habitado.

Através da aplicabilidade dos mapas mentais aos estudantes e, sobretudo, no panorama
da tentativa de compreesão de suas biografias e do espaço da comunidade na qual estão
envolvidos, ao partir de uma centralidade estabelecida, na construção destes mapas “[...] vão
sendo incorporados conceitos, tópicos, exemplos, imagens e todos os conhecimentos
relacionados propiciando uma visão sintética e ao mesmo tempo abrangente do saber que se
pretende apreender” (CARVALHO, 2009, p.02)

Contextualização da utilização do espaço de Ribeirão das Neves

Num perspectiva breve e geral acerca de uma caracterização histórica e geográfica do
município de Ribeirão das Neves, é importante salientar os aspectos que estiveram – estão? –
presentes na formação do município e que, de alguma forma, passaram a constar numa certa
peculiaridade que compõe a paisagem e o convívio ao longo dos tempos no espaço da cidade.
Neste sentido, o município, um dos trinta e quatro membros da Região Metropolitana de Belo
Horizonte teve “[...] o seu porvoado iniciado por volta de 1947, quando foi erguida a capela
de Nossa Senhora das Neves. Entretanto, foi após a construção da Penitenciária Agrícola de
Neves, na década de 1930, que o núcleo urbano se desenvolveu, atraindo a migração de
parentes dos presidiários.” (SILVA, 2014, p.23)

Através da informação supracitada, o panorama de crescimento e desenvolvimento do
município de Ribeirão das Neves está intimamente relacionado à presença da Penitenciária
Agrícola em seu espaço, revelando uma participação aguda do poder público na formação do
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espaço da cidade (CORRÊA, 1995). Por isso, em linhas gerais, com o passar das décadas, a
centralidade do município vai ganhando força em torno da presença da penitenciária que
norteou a funcionalidade do espaço. Desta maneira “[...] a PAN teve papel fundamental na
estruturação espacial da cidade pois, além de concentrar população ao seu redor, ela
significou um referencial forte da paisagem para a população” (SILVA, 2014, p.23).

Na perspectiva das definições de paisagem, a partir da visão de Santos (1997) quando
aborda o acúmulo de tempos, os elementos culturais, históricos que, ao longo do processo de
remodelação do espaço geográfico imprime uma porção de novos elementos – teias de
relações (HARVEY, 1980) em sua estrutura, a caracterização da paisagem do município de
Ribeirão das Neves estará intimamente relacionada com a estrutura funcional a que lhe foi
imputada desde os anos que marcaram a sua fundação.

O cenário da funcionalidade e das relações estabelecidas (DOLLFUS, 1982) no
espaço, e, com efeito, do município de Ribeirão das Neves em torno dos serviços que
envolvem a segurança pública e instalação de complexos penitenciários continua com
intensidade nas décadas seguintes, sobretudo nas décadas de 1960, 1980 e após o ano 2000,
como afirma Silva (2014, p.24):

Nos primeiros anos da década de 1960, ocorreu a transferência da Cadeia Pública da
Comarca de Belo Horizonte para o Município de Ribeirão das Neves, dando origem
à Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira. Em 1982, o município recebeu outra
unidade prisional, a atual Penitenciária Feminina José Abranches Gonçalves. Ambos
localizam-se na rodovia LMG-806, no trecho da estrada entre o Distrito Sede e o
Distrito de Justinópolis. [...] A intenção do governo do Estado era transformar o
município em um “espaço carcerário”, uma “cidade-presídio”, devido as
características do socioespacial do território nevense: a proximidade com a capital,
ausência de atrativos para desenvolvimento econômico da cidade, etc. A falta de
atenção para com a ordem local repete-se, desde a construção da PAN, até os dias
atuais. Como podemos perceber as construções das unidades prisionais não foram
acompanhadas de investimentos significativos nos setores básicos do município
como educação, saúde, infraestrutura, geração de empregos, saneamento e
habitação. Esse contexto proporcionou a Neves ser o vetor de crescimento de
loteamentos precários que visavam uma população de baixa renda.

Com efeito, todo o cenário exposto acerca do processo de desenvolvimento de
Ribeirão das Neves está atrelado às investidas dos governos mineiros em aplicar ao município
uma certa funcionalidade voltada ao uso do seu espaço para a instalação de unidades
prisionais. Através da literatura pesquisada é comum a discussão que confronta estas políticas
ao longo das décadas do século XX, principalmente, no sentido de perceber que esta
utilização do espaço tornou o município carente de uma série de investimentos e políticas
sociais em detrimento da construção de presídios.

Em outras palavras, a paisagem de Ribeirão das Neves convive com os elementos
antrópicos que circundam a seus limites ao longo do tempo, sobretudo, elementos que estão
vinculados aos serviços de segurança pública, atuações policiais, sirenes, um espírito de
vigilância constante que cristalizou-se no município e que, com efeito, leva a população a
conviver com um certo estigma que envolve esta centralidade funcional.
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A paisagem de Ribeirão das Neves/MG segundo os estudantes do ensino médio

Através do cenário exposto, foi selecionada uma turma da primeira série do ensino
médio de uma escola pública do município com o intuito de elaborar os mapas mentais
através da percepção dos estudantes sobre o espaço. É importante salientar que o programa
curricular da primeira série do ensino médio traz como propósito a abordagem à introdução
aos aspectos básicos da cartografia, o que tornou a aplicabilidade dos mapas mentais comuns
à materia lecionada. No entanto, o desenvolvimento da atividade de mapa mental não incului,
necessariamente, a utilização de padrões cartográficos clássicos deste campo de estudo
tornando a prática mais próxima daquilo que foi discutido anteriormente acerca da
independência dos mapas mentais daquela padronização comum à cartografia.

Já no que toca a execução, tendo em vista que a elaboração de mapas mentais
considera a centralização de uma questão de partida ou uma proposta de reflexão sobre um
espaço específico, ou sobre os seus elementos estruturantes, a atividade iniciou-se após uma
série de discussões acerca dos conceitos de espaço, seus recortes, diferentes escalas de
análises e seu fundamento enquanto um produto histórico. Através deste panorama, as
abordagens acerca da paisagem enquanto conceito fundamental para a Geografia e para o
desenvolvimento da percepção da (re) produção do espaço ganharam pano de fundo para
estruturar as discussões sobre a temática.

Com efeito, através do cenário supracitado de composição de uma atmosfera favorável
a estas discussões, tem-se, portanto, um conjunto de habilidades mais ou menos disponíveis
para a execução da atividade. Neste sentido, a proposta de representação do Município de
Ribeirão das Neves através de mapas mentais pelos estudantes da primeira série do ensino
médio pautou-se através da representação da paisagem do município para uma possível
pessoa que não conhece o mesmo. Desta forma, a composição do mapa mental deveria conter
a percepção do espaço do autor do mapa para ser apresentado aquele que desconhece o
município com a intenção de apresentá-lo ao visitante enaltecendo, sobretudo, os principais
aspectos existentes na cidade.

O cenário das informações levantadas após a realização da atividade de elaboração de
mapas mentais pelos estudantes da primeira série do ensino médio apontou para uma
tendência intensa de referência da paisagem do município de Ribeirão das Neves construída
através de elementos vinculados à sua funcionalidade prisional. A centralidade do mapa
mental exposto a seguir na Figura 1, expõe  o presídio e a vigilância comum das guaritas. Esta
realidade poderá ser encontrada nos mapas presentes nas próximas páginas. Contudo, é
importante atentar para o fato de elementos presentes no mapa que apontam para um
tendência em evidenciar fagilidades do município como é o caso da representação do “lixão”
da cidade. É possível perceber certa simetria entre o que é, pelo autor, considerado parte
positiva e negativa da cidade ao analisarmos o posicionamento da nuvem de poluição, do
presídio e do lixão em detrimento da escola, parque ecológico e hospital da cidade.
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Figura 1 – Mapa mental por estudante do ensino médio

Fonte: Estudante do ensino médio I

A mesma perspectiva está presente na figura 2, a seguir, uma vez que a simetria
permanece nítida ao separar os espaços da escola e do preísidio. É comum, através da
vivência em sala de aula com os estudantes, a percepção fragmentada do espaço do município
num claro cenário de segregação de certos espaços.

Figura 2 – Mapa mental por estudante do ensino médio

Fonte: Estudante do ensino médio II

Nem sempre haverá certa correspondência com a localização geográfica do ponto de
vista da organização do mapa mental elaborado pelos estudantes, o que é recorrente nesta
prática. Contudo, a imagem a seguir retrata, através da localização dos equipamentos urbanos
utilizando-se de seus nomes – e não edificações como é mais usual – a totalidade dos
presídios presentes na cidade, numa clara amostra da presença destes equipamentos na
paisagem do autor dos mapas.
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Figura 3 – Mapa mental por estudante do ensino médio

Fonte: Estudante do ensino médio III

Na sequência das duas figuras (4 e 5) seguintes, a centralidade dos presídios na
representação dos mapas mentais elaborados pelos estudantes permanece presente. Este fato,
com efeito, continua por fortalecer a presença de tais equipamentos na paisagem do
município. Em suma, dificilmente não encontraremos discussões acerca de temas abordados
através da percepção dos estudantes sobre o local onde vivem que não abordem os aspectos
que envolvem as políticas de intervenção no espaço historicamente construído no município
que, com efeito, envolveram políticas voltadas para a construção de presídios e transformação
da cidade em um espaço de constante vigília do Estado.

Figura 4 – Mapa mental por estudante do ensino médio

Fonte: Estudante do ensino médio IV
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Figura 5 – Mapa mental por estudante do ensino médio

Fonte: Estudante do ensino médio V

Considerações finais.

Ao longo da exposição estabelecida acerca dos mapas mentais elaborados pelos
estudantes do primeiro ano do ensino médio e, sobretudo, tendo como plano de fundo a
discussão que envolve o histórico de ocupação e desenvolvimento do município de Ribeirão
das Neves em função das políticas que envolveram o espaço enquanto um pólo receptor de
centros de dentenção permitiram uma série de reflexões que representam contributos
imprescindíveis para a atuação do professor de Geografia no município.

Com efeito, é possível perceber a centralidade da realidade sócioespacial que
configura a paisagem do município ao longo dos anos no convívio com os estudantes na
escola. A paisagem do município manifesta, com intensidade, toda esta componente estrutural
e simbólica que construiu-se ao longo das décadas em Ribeirão das Neves e negá-la enquanto
objeto para o estudo da Geografia é de extrema periculosidade, uma vez que afastaria o ponto
de vista predominante dos estudantes sobre seu espaço de referência.

Através da análise das representações dos mapas mentais elaborados pelos estudantes
e, ainda, com o convívio no espaço escolar e com a comunidade somado aos contributos
teóricos resgatados desenvolvidos neste artigo, pôde-se formar um mosaico envolvendo todos
estes aspectos para identificar as consequências, sobretudo no campo social, do planejamento
urbano voltado, com intensidade, para a ocupação do espaço por presídios e centros de
detenção. Com efeito, a funcionalidade do município pautada em equipamentos de serviços de
segurança pública do Estado de Minas Gerais, privou Ribeirão das Neves de uma série de
desenvolvimentos no campo esturtural e social e que, em ultima análise, podem ser
percebidos através das representações de mapas mentais dos estudantes do ensino médio.
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EM GEOGRAFIA NO NORTE DO BRASIL: EXPERIÊNCIAS DO PROJETO

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM ARAGUAÍNA-TO
Antônia Márcia Duarte Queiroz
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Universidade Federal do Tocantins

1 Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo

Este relato apresenta as experiências do Projeto Residência pedagógica do núcleo de Geografia na Universidade
Federal do Tocantins na cidade de Araguaína-TO. Esse recorte espacial está localizado no norte do Tocantins na
área de transição amazônica entre o norte e nordeste do Brasil. Essa região apresenta deficiências na qualidade
da educação, evidenciados no Índice de Desenvolvimento Humano- IDH do país. O objetivo é refletir sobre os
entraves e possibilidades oriundas das propostas sugeridas e as ações do subprojeto Residência pedagógica do
Núcleo do curso de Geografia/UFT. Em específico dialogar com os resultados parciais, para além das
concepções pedagógicas, mas numa perspectiva interdisciplinar vivenciada pelos residentes, preceptores e por
meio da experiência como coordenadora desse núcleo. Utilizamos a metodologia qualitativa a partir de análise
de documental, com base nos relatórios parciais realizados por todos os envolvidos nesse subprojeto. Analisamos
as etapas correspondentes ao momento de estudo e preparação das atividades a serem executadas nas escolas-
campo, realizados no campus da Universidade; de observação, análise e mapeamento espacial. E, a etapa atual,
de imersão diagnóstica, regência e realização de projetos de intervenção didático-pedagógica. Apesar de diversas
dificuldades conceituais e práticas durante todo o processo e execução do subprojeto, podemos afirmar que os
residentes podem visualizar nas unidades escolares a mediação entre a universidade e a educação básica, no
sentido de imersão teórico/prática e de pesquisa, no sentido de apropriação de conteúdos e técnicas para a
docência, inseridas na realidade socioeconômica local do estudante.

Palavras-Chave: Formação docente; Residência; Ensino; Geografia; Região

Introdução

De acordo com o Ministério da Educação. Notas Estatísticas. Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2017) os problemas de
infraestutura com percentuais de escolas de educação básica com biblioteca e/ou sala de
leitura em 2017 da região da Amazônia e Nordeste, se comparado aos problemas da região
centro-sul são bem maiores. E, consequentemente a inviabilização para qualidade de ensino e
aprendizagem na região norte e nordeste do país. Essa análise mostra informações
importantes que nos permite afirmar que as escolas, nas regiões norte e nordeste possuem
infraestrutura deficiente em detrimento das escolas que estão em sua maioria situadas no
centro-sul do país.

Os indicadores do IDH e os números da educação brasileira estão relacionados ao
desenvolvimento de cada estado. Tanto no contexto da educação, quanto no econômico a
região Norte e Nordeste apresenta defasagem nessas análises. Os dados educacionais do Pará,
Tocantins, Maranhão, Bahia e da Paraíba são os menores no âmbito nacional.

A cidade de Araguaína se insere nesse contexto, pois está situada no norte do Brasil,
na área de transição amazônica do norte do Tocantins. A população do Estado do Tocantins é
de aproximadamente 1.383.445 habitantes, distribuídos em 139 municípios, com densidade
demográfica de 4,98 habitantes por km², possuindo ainda uma imensa área não entropizada

216



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Existe uma população estimada de 5.275 indígenas distribuídos entre sete grupos, que ocupam
área de 2.171.028 ha.

Para Morais (2014), o processo de estruturação de Araguaína, dentro da rede urbana
do Norte do Estado do Tocantins, está pautado na formação socioeconômica da região em que
se insere. Assim, o entendimento do método de dinamização da cidade de Araguaína remete à
necessidade de levar em consideração as políticas públicas de planejamento, como aspecto
fundamental para seu desenvolvimento urbano e regional. Faz-se importante destacar que
algumas dinâmicas se estabeleceram no processo de consolidação econômica e intensificação
da urbanização do Estado do Tocantins e na constituição da economia regional da cidade de
Araguaína, com destaque para a participação e a dinamicidade de várias empresas ligadas ao
setor agropecuário.

Assim, essa cidade possui os mesmos tipos de problemas encontrados nos grandes
centros do país. Sua função como prestadora de serviços educacionais de nível superior e,
especificamente, de serviços ligados à área médico-hospitalar extrapola as fronteiras
estaduais.

Mapa 1: Município de Araguaína inserido na Microrregião de Araguaína/TO.

Araguaína apresenta dinâmicas diferenciadas das demais cidades da região, fazendo
com que se configure como cidade-pólo de uma grande região e, também, se apresenta como
uma cidade média no contexto regional. Nesse contexto a cidade se destaca em oferta de
educação básica e superior público e privado com grande área de influência regional no norte
do Tocantins.

A Universidade Federal do Tocantins, de acordo com o PDI (2016 - 2020) é a mais
importante instituição pública de ensino superior do Estado, em termos de dimensão e
desempenho acadêmico. Atualmente, a Universidade oferece 61 cursos de graduação
presenciais oferecidos nos sete campi. Na modalidade a distância são mais 26 cursos entre
graduação, especialização e extensão; além de 17 programas de mestrado acadêmico; 9
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mestrados profissionais e 6 de doutorados, reconhecidos pela Capes, e ainda vários cursos de
especialização lato sensu presenciais, totalizando 982 docentes e 18.881 alunos. A UFT está
distribuída em sete cidades do Estado do Tocantins abrangendo geograficamente todos os
pontos do Estado.

Nesse contexto, torna-se importante apresentar as ações do subprojeto Residência
pedagógica do Núcleo de Geografia/UFT do campus Araguaína. Em específico dialogar com
os resultados parciais, a partir dos desafios do trabalho interdisciplinar com a Biologia, além
das concepções didáticas pedagógicas que estão sendo vivenciadas por todos os integrantes
desse núcleo. A imersão nas escolas campo, de forma efetiva nos permite fazer uma avaliação
inicial das atividades concluídas e tecer novas metas para as que ainda estão em andamento. A
descrição dos projetos de intervenção didático-pedagógica poderá servir de suporte para
outras instituições, no sentido de dialogar com as dificuldades e resultados nas distintas
realidades regionais. Portanto, pode servir para mobilizar esforços no planejamento
interdisciplinar para ações nas diversas realidades dos espaços escolares nas distintas regiões
do país.

Subprojeto Residência pedagógica do Núcleo de Geografia/Araguaína: Delimitação
espacial e ações de formação realizadas na UFT

O Projeto institucional Residência pedagógica na UFT tem por objetivo Geral:
Promover uma formação em licenciatura que articule os diversos saberes dos licenciados com
os conhecimentos historicamente produzidos sofre a formação, profissionalização e o trabalho
docente, bem como com as exigências cotidianas do oficio manifestadas no contexto das
redes públicas do estado do Tocantins. Dentre os objetivos específicos; Possibilitar ao
licenciando maior ambientação com a escola-campo seus contextos, suas vivências
possibilitando a pesquisa como um dos caminhos metodológicos; Desenvolver e fortalecer
ações de natureza formativa e integradora que envolvem as dimensões da docência nas
diversas licenciaturas, primando pela interlocução entre os projetos pedagógicos dos cursos e
os projetos pedagógicos das escolas, na elaboração de um conhecimento
multidisciplinar/interdisciplinar proposto pelos diferentes subprojetos. Promover o debate
acadêmico-científico com a UFT e as redes de educação do Tocantins sobre formação de
professor, os impactos e contribuições da residência pedagógica, e educação básica
considerando os debates e temas atuais como as diretrizes de formação, currículo e a BNCC;
Procurar debate e adequação dos currículos e as propostas pedagógicas dos cursos de
Licenciaturas da UFT, levando em consideração o debate sobre as políticas de educação,
formação de professor, o PNE e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); Refletir acerca
da reformulação dos estágios obrigatórios.

No Subprojeto - Núcleo Geografia-Campus/Araguaína, estamos realizando as
atividades de forma interdisciplinar com o curso de Biologia, em parceria com as escolas
Estaduais: Colegio Professora Silvandira Sousa Lima, Colégio Estadual Jardim Paulista e
Centro de Ensino Médio Benjamim Jose de Almeida. Os professores Preceptores da rede
básica de ensino são respectivamente, Geraldo Maxminiano Justino Barbosa, Amadeus Vieira
Soares e Milena Alves dos Santos.

As três escolas-campo selecionadas atendem um público diversificado e estão
localizadas em setores periféricos da cidade.

O Colégio Professora Silvandira Sousa Lima, localizado na Rua 10, Setor Vila
Couto Magalhães, S/N, na Cidade de Araguaína/TO. Está unidade Escolar foi construída em
1985, por ocasião de projetos e mutirão das 1000 salas de aulas descrito no Projeto Político
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Pedagógico (PPP). A atual diretora é a professora Viviane Marques da Silva Mendes. O perfil
socioeconômico dos educando dessa unidade escolar, em sua maioria são pobres e muitos,
com problemas na estrutura familiar. A escola possui alunos com deficiência. A qualificação e
atualização dos professores se dão de forma anual além de apresentar reuniões pedagógicas
freqüentes possibilitando a interação dos educando presente na escola. O conselho de classe
acontece em todos os bimestres. Sobre o Ideb (2017) o Colégio Estadual Professora
Silvandira Sousa Lima, nos anos finais da rede estadual atingiu a meta e cresceu, mas não
alcançou 6,0. No Item Aprendizado 5,25; o Item Fluxo 0,95, o valor maior para a aprovação
para a escola é 5,0, sendo que a meta para a escola é de 4,6.

O Colégio Jardim Paulista está localizado na Avenida dos Engenheiros, 377. Jardim
Paulista, CEP: 77808-320 na cidade de Araguaína – TO, conta com uma média de 850 alunos
nos turnos matutinos e vespertinos de ensino fundamental e médio. Está localizada em área
periférica da cidade. Atende a uma clientela com níveis socioeconômicos considerados
baixos. O colégio conta com uma Sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE para
atender alunos com deficiência, Programa Federal do Ensino Médio Inovador – ProEMI,
Novo Mais Educação - ambos para complemento da jornada escolar - e o Programa Esporte
na Escola para práticas esportivas no contra turno escolar. Possui em seu quadro humano uma
professora especializada em libras. Segundo o Projeto Político Pedagógico-PPP
(TOCANTINS, 2017). Desde o início de funcionamento, ocupa apenas parte de um prédio
que era destinado a atender apenas o Ensino Médio e a outra parte do prédio foi ocupado pela
Delegacia Regional de Ensino e ainda por uma Escola Técnica de Enfermagem. O Ideb
(2017) não atingiu a meta e não alcançou 6,0. Tem o desafio de garantir mais alunos
aprendendo e com um fluxo escolar adequado. O item Aprendizado 4,78, fluxo 0,83; a escola
4,0, sendo que a meta para a escola era de 4,9.

O Centro de Ensino Médio- CEM Benjamim José de Almeida está situada na Rua
Perimetral no Setor Urbanístico Rua Comercial Quadra 02, em Araguaína. É uma das 12
(doze) escolas do Tocantins que foram selecionadas pelo MEC, para implementação do
“Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral”, que ocorre no
período de 2017 a 2020. A Infraestrutura, segundo dados do Censo/2018 conta em suas
dependências 15 salas de aulas utilizadas, 62 funcionários. A Média da escola na prova
ENEM/2015:Participantes: 158 alunos taxa de participação: 70,89%, Redação: 525,54,
Linguagens e Códigos: 501,95,Ciências Humanas: 563,44, matemática: 449,96, Ciências da
Natureza: 468,67.Média em Ciências Humanas: Geografia, História, Filosofia e Sociologia
507pts, média que se encontra dentro da média nacional.

As atividades do projeto Residência pedagógica realizadas na Universidade, na Etapa
de Formação de Preceptores e Preparação dos residentes tiveram início no mês de agosto de
2018, com a realização de Seminário integrado de Formação em todos os campi que possuem
os subprojetos.

No mês de setembro dedicamos as atividades específicas do subprojeto por
intermédio de oficinas de formação de Residentes e Preceptores, oficinas sobre a Base
Nacional Comum Curricular – BNCC e Grupo de Estudos. Realizamos seminários temáticos
sobre a Base Nacional Comum Curricular, reuniões semanais com os residentes e preceptores,
grupos de estudo e discussão.

Nessa etapa a ênfase foi nas leituras de material bibliográfico utilizado e sua relação
com as atividades que seriam planejadas e relacionados ao cotidiano das escolas; A base
Nacional Comum Curricular foi material bibliográfico escolhido para essa etapa. Por se tratar
de um documento recente disponibilizado na educação brasileira, tornou-se importante
realizar estudos detalhados para compreensão do conteúdo e sua aplicabilidade nas escolas-
campo. O intuito foi de tecer reflexões sobre as orientações descritas nesse documento e fazer
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uma análise específica para conhecer as competências e habilidades disponíveis para
desenvolver as atividades nas disciplinas de Geografia e Biologia nas escolas-campo, de
maneira interdisciplinar.

Ambientação dos residentes nas escolas-campo na cidade de Araguaína-TO

No mês de outubro de 2018 teve início a segunda etapa das atividades, de imersão dos
residentes nas escolas- campo com atividades realizadas a partir cronograma prévio,
planejamento, conhecimento da equipe, formação, leitura da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e apresentação de seminários sobre as competências e habilidades para o
ensino de Geografia. A ambientação dos residentes na escola e na sala de aula se deu
mediante diagnóstico da escola-campo, realização de diagnóstico, observação e identificação
das necessidades de aprendizagem, grupo de estudos, planejamento de atividades em
conjunto, leitura e conhecimento do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e sua
realidade local.

Figura 1 Primeiro contato dos residentes com as escolas-campo

Fonte: Arquivo pessoal (QUEIROZ,A.M.D. 2018).

Durante esse período na escola, foi observado o comportamento dos alunos, desde sua
organização na fila da entrada, como se portam em sala de aula, no lanche, no recreio e na
saída da escola. Essa observação foi bastante importante para os residentes, para verificar a
diversidade dos alunos e comportamento diferentes, uma visualização discreta e bastante
construtiva para todos os residentes. O cotidiano da escola emerge desafios que integram a
prática docente na sala de aula com inúmeras dificuldades. Segundo os residentes, esses
desafios giram em torno da falta de estímulo para ministrar as aulas, ao encontrarem os alunos
desinteressados e indispostos a participar. A profissão requer muita dedicação, renovação,
criatividade e estudo. Desse modo, é necessária a constante atualização por intermédio de
pesquisas e leituras. Na rede pública de ensino, há muitos fatores que dificultam o trabalho
dos professores, como o grande número de alunos para uma sala pequena, a falta de material
didático, a falta de recursos tecnológicos que ajudam a dinamizar as aulas e outros. Estas
reflexões possibilitam a imersão na concepção de educação e formação docente.

Os residentes participaram de oficinas, com a temática do Sistema de Gerenciamento
Escolar (SGE), para o aprendizado do residente, em elaborar conteúdos que serão ministrados
na semana, freqüência e horários. Ou seja, conheceram o sistema de controle da gestão escolar
para os professores, coordenadores, diretor e para Diretoria Regional de Ensino de Araguaína.

A participação em feira de ciências permitiu, também a visualização de como os
alunos se disponibilizam para organizar esse evento, na produção de maquetes e projetos que
seria exposto aos todos da comunidade escolar.
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O debate teórico se fez presente na escola, por meio de análise de artigo, sob o tema
que trata de como a escola é o principal agente em formar um aluno cidadão, não só ministrar
Conteúdos, mas, também auxiliar na formação integral do aprendiz. Por fim, foram iniciadas
pelos preceptores e residentes as discussões, sobre os possíveis projetos de intervenção
pedagógica a serem realizadas no primeiro semestre de 2019.

As dificuldades significativas dessa etapa giram em torno da dificuldade docente e
discente do trabalho interdisciplinar entre Geografia e Biologia, na compreensão e
interpretação do edital de seleção e das normas pré-estabelecidas para o desenvolvimento do
projeto. Além disso, a falta de adesão efetiva das escolas na disponibilização dos preceptores
para participarem em todos os momentos de desenvolvimento do projeto, que aconteceram na
UFT e na escola, tais como na participação de seminários e oficinas e o acompanhamento
integral ao residente, tanto nas atividades realizadas na UFT, quanto nas escolas-campo.

Contudo, a integração dos residentes na unidade escolar foi de fundamental
importância para a formação profissional e acadêmica dos estudantes durante a formação
inicial nas licenciaturas. Os estudantes podem de fato acompanhar o dia-a-dia escolar. Assim,
podem refletir para a busca de estratégias em torno da qualidade da educação, por meio de
ações complementares, direcionadas aos saberes coletivos, capazes de impulsionar a criação
de novos mecanismos de aprendizagens.

Essas ações permitiram reflexões que culminaram na efetiva participação de todos os
integrantes do projeto na VII semana de Geografia “Reformas Educacionais e os desafios do
Ensino de Geografia” em Outubro de 2018 na UFT, onde houve uma mesa redonda sobre o
Programa Residência Pedagógica e Estágios do curso de Geografia, com a participação de um
dos professores preceptores da rede de educação básica de Araguaína, e relatos de experiência
de residentes, o qual apresentou as experiências oriundas do projeto e expectativas para o
desenvolvimento das futuras ações.

Houve também a participação de residentes, por meio de apresentação de trabalho, no
III Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, sob o tema “Aportes Iniciais
sobre a experiência Interdisciplinar no Projeto Residência Pedagógica em Geografia/Biologia
na cidade de Araguaína-TO” e “Relatos de experiências Iniciais do Projeto Residência
Pedagógica a luz da Geografia”.

Esse momento foi importante na consolidação do projeto no curso de Geografia e a
troca de experiências entre os acadêmicos residentes e acadêmicos do PIBID.

Diagnóstico, proposta de projeto de intervenção e regência nas escolas-campo

No primeiro semestre de 2019, na segunda etapa de atividades do projeto, a imersão
do Residente na escola-campo está sendo realizada por meio de planejamento didático-
pedagógico de atividades curriculares por meio Projeto educativo de ensino e a efetiva
execução de regência.

Os projetos educativos de ensino que estamos desenvolvendo, atendem
individualmente as necessidades das escolas, direcionadas para contemplar as orientações
previstas no PPP.

Os projetos da Escola professora Silvandira: O projeto Produção de material Didático:
Contribuição para o ensino de Geografia física na escola Professora Silvandira Sousa Lima,
com o objetivo de produção de material didático para contribuir para o ensino de Geologia. A
temática está voltada para área da geografia física, mais especificamente a estrutura da Terra e
as classificações das rochas. A metodologia seguiu por meio de debate, analisando os recursos
didáticos disponíveis na biblioteca da escola, as pesquisas bibliográficas na área de
conhecimento da geologia. Em seguida, foi dividido em três momentos: (1) coletas das rochas
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que são encontradas na região, aquisição de algumas amostras, cedidas pela Universidade
Federal do Tocantins do laboratório de multiuso de geologia, solo e hidrografia
(LABGESOLO) do curso de geografia; (2) confecção do material didático, maquetes com
material de baixo custo; (3) Abordagem do conteúdo através de uma exposição oral,
exposição das rochas aos discentes, demonstrações e exemplo de como são utilizadas no dia-
a-dia. Por fim, foi realizada a avaliação da ação do projeto e a doação das rochas e maquete
para ser utilizada na escola – campo como recursos didáticos para docentes utilizarem no
ensino de Geografia.
Figura 2 Projeto de intervenção pedagógica- Colégio Estadual professora Silvandira

Fonte: Arquivo pessoal (QUEIROZ, A.M.D. 2019).

O Projeto Importância da leitura na educação básica: “geografizando no espaço da
biblioteca”, tem por objetivo contribuir no incentivo da leitura, voltadas a geografia, de forma
interdisciplinar com obras literárias. O intuito é desenvolver no estudante habilidades que
permitam o reconhecimento da leitura como fonte de pesquisa, e conhecimento de mundo.
Assim, apresentar o espaço da geografia na biblioteca de forma atrativa. A metodologia se
divide em quatro etapas, a primeira a separação de todos os livros direcionados a geografia,
em seguida a customização das prateleiras na qual os livros estão organizados. E,
semanalmente a realização de rodas de leituras com temas específicos, nas áreas da geografia,
atreladas a literaturas de cordel, poemas, poesias e letras de músicas que exploram temas
geográficos.

Figura 3 Projeto de intervenção pedagógica- Colégio Estadual professora Silvandira

Fonte: Projeto de intervenção pedagógica- Colégio Estadual professora Silvandira. Arquivo pessoal (QUEIROZ,
A.M.D. 2019).
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No Colégio Jardim paulista: Projeto caminhos para a universidade, com o objetivo de
apresentar as diversas formas de acesso ao ensino superior público, a estudantes do ensino
médio da rede básica de ensino. A metodologia consiste em palestra sobre educação superior
e o seu funcionamento, bem como os cursos oferecidos na Universidade pública e visita
técnica as dependências da Universidade Federal do Tocantins. O intuito é que o estudante,
após a conclusão da educação básica, desperte para as possibilidades de continuidade de seus
estudos no sentido de minimizar as deficiências educacionais presentes no contexto regional.

Figura 4 Projeto de intervenção pedagógica- Colégio Jardim Paulista

Fonte: Arquivo pessoal (QUEIROZ, A.M.D. 2019).

O projeto Horta no espaço escolar: Alimentação saudável e conservação ambiental. O
objetivo é despertar nos estudantes o interesse de revitalizar a horta da escola, no sentido de
conservação ambiental e alimentação saudável. A intenção é o aproveitamento dos alimentos
de produção orgânica sem a utilização de agrotóxicos. Por sua vez, fazer uso de fertilizante
natural de substâncias e controle de pragas e adubação. A horta sustentável tem a finalidade
de sensibilizar os estudantes para a plantação e hábitos saudáveis de consumo de alimentos. A
Metodologia consiste no replantio de sementes na horta e palestras com estudantes, na escola
Jardim Paulista, sobre alimentação saudável e aproveitamento de alimentos típicos da região e
a compostagem de restos de alimentos da merenda escolar para produção de adubo orgânico.
Além disso, incentivar os estudantes a colher e levar para casa os excedentes de produção da
horta escolar.

Figura 5 Projeto de intervenção pedagógica- Colégio Jardim Paulista

Fonte: Arquivo pessoal (QUEIROZ, A.M.D. 2019).
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A escola CEM Benjamin José de Almeida; o projeto: jogos como recurso didático-
pedagógico para o ensino de Biologia no CEM Benjamim José de Almeida, com objetivo de
utilizar jogos como recurso didático de forma lúdica, visando aprimorar os conhecimentos dos
estudantes do ensino médio na disciplina de biologia. A metodologia é realizada por intermédio
da confecção de jogos a partir do tema Reinos da Biologia e Vírus, trabalhados no 2° ano do Ensino
Médio. A aplicação das dinâmicas com os jogos é realizada após as aulas teóricas acerca dos temas, de
forma que já exista algum entendimento do conteúdo por parte dos estudantes.

Figura 6 Projeto de intervenção pedagógica- CEM Benjamin José de Almeida

Fonte: Arquivo pessoal (QUEIROZ, A.M.D. 2019).

O projeto Alimentos à mesa: Experimentos para uma alimentação saudável, com o
objetivo de contribuir para a mudança de hábitos alimentares dos estudantes, promovendo
uma reeducação alimentar saudável. A metodologia se desenvolve a principio pela seleção das
turmas, de 1ª e 2ª ano. Inicialmente realizamos a coleta dos dados do cardápio escolar e
hábitos alimentares dos estudantes da escola. Na sequência realizamos aulas teóricas com
apresentação de vídeos educativos e lúdicos sobre o tema, como forma de incentivo ao
consumo de uma alimentação saudável e experimentos para conhecimentos de nutrientes em
determinados alimentos. Em seguida, palestra com profissionais da área de nutrição,
enfatizando a importância de se desenvolver um padrão alimentar variado e nutritivo onde
toda a escola será convidada a participar.

Figura 7 Projeto de intervenção pedagógica- CEM Benjamin José de Almeida

Fonte: Arquivo pessoal (QUEIROZ, A.M.D. 2019).
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Para finalizar, os estudantes apresentam através de uma exposição oral e degustação
de produtos o que entendem por alimentação saudável e o que aprenderam sobre os nutrientes
contidos nos alimentos que consomem em seu dia a dia. Além disso, como auxiliarão na
confecção de uma tabela nutricional com base no cardápio que será exposto na área de
alimentação da escola. Por último, a avaliação dos resultados será através dos depoimentos
dos e respostas de questionário realizado com os estudantes.

O projeto Horta no espaço escolar: Alimentação saudável e conservação ambiental.
Seguindo o mesmo objetivo do projeto supracitado de mesmo tema, despertar nos estudantes
o interesse de revitalizar a horta da escola, no sentido de conservação ambiental, alimentação
saudável e produção de um recipiente de materiais reciclados para realizar a compostagem
dos restos de alimentos da merenda escolar. A intenção é o aproveitamento dos alimentos de
produção orgânica sem a utilização de agrotóxicos. Por sua vez, fazer uso de fertilizante
natural de substâncias e controle de pragas e adubação. A horta sustentável tem a finalidade
de sensibilizar os estudantes para a plantação e hábitos saudáveis de consumo de alimentos

Figura 8 Projeto de intervenção pedagógica- CEM Benjamin José de Almeida

Fonte: Arquivo pessoal (QUEIROZ, A.M.D. 2019).

A última etapa de imersão do Residente na escola-campo, prevista para o próximo
semestre (inicio no mês de agosto de 2019), será de planejamento didático- pedagógico e
execução de intervenção Pedagógica e acompanhamento das atividades realizadas. Ao final
dessas etapas, realizaremos a socialização e avaliação, por intermédio da elaboração do
relatório final do residente. E, para o início de 2020 está prevista a sistematização e
socialização da experiência do subprojeto por intermédio do Segundo II Seminário PRP.

Considerações finais

Notamos que nos últimos anos os índices de qualidade da educação têm aumentado
significativamente, se comparados aos dados anteriores, contudo segundo o censo (2010) o
norte e nordeste conta com inúmeros adultos que sequer concluíram o ensino fundamental
básico. Portanto, é imprescindível que a política educacional se volte, com iniciativas mais
contundentes na estrutura escolar dessas regiões, como um todo, física e humana, para
contribuir na redução nas taxas de abandono nas escolas e melhorar o desempenho escolar
quantitativamente. Essas políticas devem priorizar a formação inicial e continuada, pois a mão
de obra qualificada é necessária na viabilização de uma educação de qualidade.
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A cidade de Araguaína por estar situada no norte do Tocantins emergiu como potência
estratégica de abrangência na educação pública da região norte e nordeste e a torna como o
núcleo principal de formação docente, em virtude dos sete cursos de licenciaturas. Estes
cursos necessitam incorporar, cada vez mais, novos aspectos relacionados à qualidade de
ensino e aprendizagem. Assim, é importante aprofundar ações inerentes a solucionar essa
problemática, sobretudo, através da compreensão de como as desigualdades socioeconômicas
regionais podem interferir diretamente nos dados de qualidade da educação nacional.

O subprojeto do Núcleo de Geografia da UFT Araguaína se apresenta a principio
desafiador a partir da interdisciplinaridade com o curso de Biologia, contudo ao longo das
atividades pudemos perceber as possibilidades de ações planejadas na UFT. Em conjunto
podemos relacionar temas afins entre essas duas disciplinas. Embasados no conteúdo
específico de cada disciplina podemos desenvolver temáticas tais como da Segurança
alimentar envolvendo a revitalização do espaço da horta escolar, a composição e importância
dos nutrientes dos alimentos consumidos na merenda escolar e, no cotidiano dos estudantes.
Além disso, a relação da localização da cidade de Araguaína, na área de transição amazônica,
na qual o bioma cerrado é predominante, onde podem ser encontrados frutos essenciais para a
nutrição alimentar saudável. Portanto, são temas de grande relevância e objeto de estudos da
Geografia e da Biologia. E, podem ser trabalhados de forma interdisciplinar a medida que
estão intimamente relacionados à preservação e conservação do ambiente como um todo.

Desse modo, admitimos que a formação dos licenciados reveste-se de grande
importância para manutenção da qualidade da educação pública e para fortalecimento dos
mecanismos de transformação da qualidade dos futuros profissionais no mercado de trabalho.
O investimento institucional em projetos de imersão do estudante no contexto escolar, pode
contribuir no processo de construção e formação de agentes sociais, com leitura crítica do
mundo, imbuídos de capacidade de intervenção e modificação da realidade. Portanto, as
políticas públicas para formação docente necessitam visualizar as desigualdades do norte e
nordeste, demonstradas nos dados estatísticos oficiais e de pesquisas, no sentido de fomentar
cada vez mais, recursos para a educação de forma mais equitativa, que sejam consoantes as
especificidades regionais brasileiras.
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CAIXA DE SUGESTÕES: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

Raquel Santiago de Souza
raquel660@hotmail.com

Escola Municipal Ribeiro Junqueira

1. Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: Esse relato surgi da construção de uma intervenção pedagógica no espaço escolar. Em conjunto com
alunas 6º e 7º ano do ensino fundamental, montamos duas caixas de sugestões para que alunas, funcionárias e
professoras possam opinar e sugerir questões dentro do espaço escolar. A ideia parece simples e habitual, no
entanto, o processo de construção dessas caixas passou por caminhos inesperados e de formação robusta para as
envolvias.
O projeto foi sendo tecido a partir de uma conversa realizada com as turmas sobre o corte de gastos na educação
do atual governo federal (Jair Messias Bolsonaro – PSL). Pontuei a importância da educação pública e as
possíveis consequências desse corte. A partir desse diálogo, as turmas construíram uma redação com o tema “A
escola dos meus sonhos”.  Várias ideias para o espaço escolar surgiram desses textos. Assim a caixa de sugestão
foi tomando forma no imaginário das alunas, em conjunto com a possibilidade de intervir no espaço escolar,
ideia pouco presente nessa escola de ensino fundamental.

Palavras-Chave: ESPAÇO ESCOLAR; AUTONOMIA ; CAIXA DE SUGESTÕES.

DE ONDE FALO?

A linguagem é um campo de disputa e reflexão. Assim, esse texto estampa a postura

política de priorizar se referir as pessoas no feminino. Uma escrita feminista, que propõe um

exercício interessante as leitoras. Há tempos, vivemos nos encaixando na gramatica que

ensina o masculino genérico como certo, sem refletir sobre essa estrutura e como ela carrega

normas de uma sociedade machista. “O uso do masculino genérico é denunciado como

linguagem sexista, ou seja, um uso linguístico que não reconhece e invisibiliza a presença e

contribuição das mulheres” (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 200).

Após essa importante demarcação, vou pontuar questões sobre minha trajetória para

facilitar a compreensão dessa experiencia educacional. Sou funcionária pública, em estágio

probatório, da rede municipal de educação do município de Leopoldina -MG. Leciono

geografia para alunas do 6º e 7° ano do ensino fundamental e para turmas da educação de

jovens e adultas.

A escola onde atuo é municipal, atua com ensino infantil e fundamental. É uma escola

grande, histórica e central. No turno da manhã, funcionam as turmas de educação infantil e

ensino fundamental I, além de turmas do 6º ano. Na parte da tarde estão os alunos mais

velhos. Tendo apenas duas turmas de 6 ano e as outras salas são ocupadas por alunos de 7º ao

9º. No turno da noite funciona a Educação de Jovens e Adultos – EJA (fundamental II).
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DE ONDE SURGUIU A ÍDEIA?

O dia 15 de maio de 2019, foi simbólico para a educação brasileira. As centrais

sindicais em conjunto com movimentos sociais, organizaram um dia de greve geral da

educação. Uma resposta aos cortes de 30% no orçamento de universidades públicas e também

na educação básica. Assim como relata a página do jornal  El País:

São mais de 7 bilhões de reais congelados em todos os níveis educativos,
incluindo o não repasse de 30% do orçamento não obrigatório das
instituições de ensino superior. A mobilização cresceu na esteira da greve
nacional de um dia já convocada por professores contra a reforma
previdenciária e a organização das manifestações não está apenas nas redes
sociais, mas também nos tradicionais espaços de mobilização, como
sindicatos e assembleias universitárias. (JUCÁ,2019)

Às vésperas do dia 15 de maio, recebo a informação de que a secretaria de educação

do município de Leopoldina, não aceitou o protocolo do oficio que informava sobre a greve.

Assim, nossa paralisação não teria amparo legal e iria configurar falta. Diante da situação,

decidi ir trabalhar, com algumas ressalvas: me vesti de preto, coloquei o boton do “ele não”1 e

preparei uma aula diferenciada. Em todas as salas propus uma reflexão acerca do espaço que

estávamos ocupando. Primeiro, expliquei que os livros que usamos na escola, a comida que

comemos na merenda, as cadeiras que sentamos, são pagas. Dessa maneira existe um

investimento em cada aluno da educação pública. Em seguida perguntei quem pagava essa

conta. Alguns me responderam que era o governo. Então perguntei se o prefeito pagava o

funcionamento da escola do próprio bolso e eles responderam que não. Em seguida perguntei

então como era feito esse pagamento. Em algumas salas as alunas falaram que o dinheiro

vinha dos impostos que todos os brasileiros pagavam. Ao questionar o que era imposto,

ninguém conseguiu responder. Assim, expliquei de forma simples como funcionava essa

equação, do Estado que investe em bem-estar social.

Senti a necessidade de explicar um pouco sobre a Constituição Federal e como ela

“manda” no Brasil. Expliquei que cada país tem a sua própria ‘constituição’. Logo, nem todo

país possui uma educação pública. Essa informação foi recebida com surpresa por maior parte

das alunas. Aproveitei para reforçar que temos educação pública, pois muitas pessoas lutaram

para que isso fosse realidade hoje e por isso devemos valorizar essa conquista. Assim, quarta-

feira que deveria ser de luta nas ruas, se transformou, em luta na escola.

1 Movimento liderado por mulheres, que se posicionava contra a candidatura e as posturas machistas de Jair
Messias Bolsonaro (PSL)
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Em cada sala o debate sobre o

dia 15 de maio de 2019 se aprofundava e percorria caminhos diferentes, mas sempre

mantendo a essência de valorização da educação. Esse dialogo com alunas dos 6º e 7 anos,

confirmou a concepção já presente em minha praticas pedagógicas: as alunas são capazes de

compreender os processos políticos que acontecem em sua volta e facilitar esse entendimento

para elas, é fundamental, já que elas também fazem parte desse contexto. De maneira geral as

turmas gostaram muito de saber sobre as mobilizações e como elas se encaixavam nessa

política que os adultos falavam e que parecia tão distante.

Durante a conversa nas salas, eram recorrentes as falas indignadas com os cortes do

orçamento. Algumas diziam que a nossa escola era muito boa, mas que poderia ser ainda

melhor. Vale salientar que trabalho em uma escola antiga da cidade, central e considerada

uma das melhores da região, dentre as escolas públicas. Ao questiona-los o que poderia

melhorar, as alunas apontavam vários aspectos, principalmente questões que elas sabiam que

tem nas escolas particulares da cidade, como ar condicionado nas salas, sala de informática

entre outras questões. Assim, algumas turmas pontuavam que o corte no orçamento seria o

contrario do que eles desejavam, pois impediria o investimento nessas questões.

Para organizar e sistematizar esse dialogo em sala, pedi para que as alunas criassem

uma redação com o tema “a escola dos meus sonhos”, já que em nossas conversas sugiram

também propostas de intervenções no espaço escolar. Para as alunas do 6º ano a redação

precisava ter no mínimo 15 linhas e uma ilustração, para as alunas do 7° ano a redação

precisava ter 25 linhas.

Na aula do dia seguinte (quinta-feira), fizemos uma roda com as carteiras para que

elas apresentassem suas redações. Todas estavam empolgadas com as ideias que tiveram e

queriam muito mostrar para as colegas. Foi necessário uma aula e meia para as apresentações.

A maior parte das redações pediam coisas simples, como aula de dança na educação física,

poder escolher o cardápio da merenda pelo menos uma vez por mês e mais tempo de recreio.

Também eram recorrentes os pedidos de aulas fora da sala e passeios pela cidade.

Durante as apresentações pude perceber que as crianças ficavam muito animadas

com a possibilidade de propor mudanças para a escola. Assim, entendi que a percepção da

função do aluno, para muitos, estava se transformando. Construção essa, muito cara para a

geografia que busca entender o espaço também como formador, desse modo, a intervenção

dos alunos nesse espaço se torna um processo pedagógico muito potente. Doreen Massey,

reforça a importância do espaço com palco e cenário das relações sociais.
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Neste sentido, o espaço é a dimensão
social não no sentido da sociabilidade exclusivamente humana, mas no
sentido do envolvimento dentro de uma multiplicidade. Trata-se da esfera da
produção contínua e da reconfiguração da heterogeneidade, sob todas as suas
formas – diversidade, subordinação, interesses conflitantes. (MASSEY,
2008, p. 97/98)

A MATERIALIZAÇÃO DA CAIXA

Propus as alunas a criação de uma caixa de sugestões para que colocássemos na

escola e que todas pudessem opinar sobre o espaço escolar, onde passamos grande parte do

nosso dia. A proposta foi muito bem recebida pelas turmas.

Com a ajuda da Silvana, funcionária da secretaria, peguei duas caixas de toner da

maquina de xerox da escola e as encapei. Imprimi duas folhas com o escrito “caixa de

sugestões”, esse processo de customização das caixas, foi feito nas salas e também em outros

espaços da escola, o que despertou a curiosidade de toda a equipe.

Na outra semana, dividi as turmas em 4 equipes. As equipes precisavam montar um

pequeno texto que ficaria junto com a caixa para explicar o seu propósito. Com as folhas de

explicação da caixa em mãos, analisei os textos com desenhos e escolhi dois textos, um para

cada caixa. Junto com a entrega dos textos, as equipes deveriam entregar sugestões de locais

da escola para colocar as caixas. Assim, uma caixa ficou na cantina da escola, pregada em

uma carteira e a outra ficou na entrada principal da escola, próxima a secretaria. Ideia

sugerida pela vice-diretora Giselle, que mencionou que ao colocar a caixa ali, os responsáveis

também poderiam participar.

No dia seguinte, propus que fizéssemos a divulgação em sala das caixas. Esse

processo de divulgação foi muito significativo para o projeto de uma forma geral. Os 6º anos

com que trabalho, estudam no turno da manhã e os 7º anos, no turno da tarde. Assim a

divulgação poderia ser feita nas turmas da manhã e da tarde da escola.

Em conversa com as turmas, expliquei que achava importante a divulgação das

caixas para que obtivéssemos um melhor resultado. Falei que acreditava que as caixas

poderiam ficar na escola por um mês ou mais, para que muitos pudessem participar.

Expliquei que como o projeto era nosso, pensei das próprias alunas passarem nas

outras salas para fazer a divulgação. Elas receberam a notícia com muito entusiasmo e

aceitaram de forma imediata. Informei que cada fileira formaria um grupo, pois assim não

gastaríamos muito tempo formando as equipes, o que resultou em 5 equipes. Informei que os

grupos deveriam fazer um resumo do que eles achavam importante falar nas salas e me

mostrar para que eu avaliasse. Expliquei que o resumo não precisava ser grande já que o
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recado era curto, expliquei também que não

iria interferir na autonomia do grupo na organização de quem iria falar. Avaliei os resumos e

na mesma aula iniciamos o processo de ensaio.

Cada grupo que tinha em média 5 alunos veio ensaiar o recado para sua própria

turma e assim finalizamos o horário com todos fazendo uma apresentação. No horário

seguinte fizemos mais uma rodada de ensaio e comecei a levar as turmas para dar os recados.

Dois grupos me acompanhavam e o restante dos grupos permanecia na sala

ensaiando. Encaminhei os grupos para as salas que eles iriam dar o recado e eu, ficava no

corredor observando a movimentação. Não intervi em momento algum, acredito que a

autonomia para essa faixa etária é uma questão muito importante, principalmente quando

estamos lidando com a maioria de alunas negras e de classes baixas. Questões essa também de

autoestima. Faço essa afirmação pois pude presenciar como essa simples dinâmica reverberou

nas alunas. Ao saírem das salas onde elas foram dar os recados, saiam muito animados, se

sentindo valorizados e entendendo a importância que elas tinham no processo.

No 7º ano o processo teve algumas especificidades já que as equipes também

precisariam passar nas turmas mais velhas. Esse processo reforçou para eles a importância do

projeto que estavam encampando na escola.

A REVERBERAÇÃO...

Ao finalizar o processo de divulgação, fizemos uma avaliação oral. Elas relataram

que se sentiram incomodadas com a falta de atenção de alguns alunos nas salas onde foram

dar o recado. Outras firmaram que alguns fizeram perguntas sem sentido, mas todas relataram

sua satisfação de participarem dessa divulgação. Muitos mencionavam o quanto ficaram

nervosos, mas ao mesmo tempo diziam que a satisfação de percorrer as salas compensava. De

forma unânime, as 3 turmas responsáveis pela divulgação apresentaram relatos de muita

alegria e contemplação. As turmas também relataram como as professoras as receberam bem,

ajudando com o nervosismo e pedindo atenção para o resto da turma.

Coloco esse processo de divulgação como central pois pude perceber como esse

deslocamento de autonomia dentro da escola, desencadeia uma série de processos. As escolas

do município de Leopoldina não possuem grêmio estudantil, entidade mais presente em

escolas que possuem ensino médio. Assim, as alunas ocupam um papel de espectadoras do

cotidiano escolar. Acredito que esse projeto plantou a semente de participação. Da capacidade

de intervir e modificar o espaço em que vivemos. Talvez, para elas, essa ideia da autonomia
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não esteja tão sistematizada quanto para

mim, que acompanhei o processo a partir de uma outra visão. No entanto é nítido que algo

aconteceu.

O projeto da caixa de sugestões ainda está em construção na escola, mas acredito que

já deixou bons ensinamentos sobre valorização do espaço público, autonomia das alunas, e

enaltecimento do conhecimento que anda tão ausente nesses últimos tempos.
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Eixo do trabalho: Métodos e projetos de intervenção didática 

 
Resumo: No ensino escolar, é recorrente o fato dos conteúdos de Geografia serem abordados nos materiais 

didáticos partindo das escalas mundial e nacional, sem fazê-los referência em escalas menores, como a regional e 

a local, o que dificulta, muitas vezes, a sua compreensão por parte dos estudantes por se tratarem de questões 

distantes de sua realidade. Dessa forma, trazer a abordagem local para o ensino, através de investigações desses 

fenômenos no cotidiano desses adolescentes e jovens, principalmente a cidade, o seu lugar de vivência, 

proporciona a estes uma aprendizagem significativa dos conteúdos. É nesse sentido que o subprojeto “Fazendo 

Geografia por meio de Projetos de Trabalho” centrou a sua atuação em um processo de ensino-aprendizagem que 

motivou os estudantes a participarem das ações, compreenderem o local em que vivem e poderem desenvolver 

outras leituras da sua realidade cotidiana. No presente relato apresenta-se os resultados da intervenção didática 

“Os degredados/refugiados da Nova Ordem Mundial - imigrantes e refugiados em Presidente Prudente” na qual 

buscou-se abordar o conteúdo programático “Imigrantes e refugiados no Brasil” a partir de uma investigação da 

ocorrência deste fenômeno no lugar de vivência dos estudantes, a cidade de Presidente Prudente. 

 

Palavras-Chave: Imigrantes; refugiados; Geografia; PIBID; Presidente Prudente. 

 

Introdução 
O presente relato apresenta os resultados da intervenção didática “Os 

degredados/refugiados da Nova Ordem Mundial - imigrantes e refugiados em Presidente 

Prudente” na qual buscou-se abordar o conteúdo programático “Imigrantes e refugiados no 

Brasil” a partir de uma investigação da ocorrência deste fenômeno no lugar de vivência dos 

estudantes, a cidade de Presidente Prudente. Tal atividade fez parte de uma das propostas 

elaboradas no período de vigência do subprojeto “Fazendo Geografia por meio de projetos de 

trabalho” do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID - do curso de 

licenciatura em Geografia, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP, instalada na 

presente cidade.  

Atuando entre os anos de 2014 a 2018
1
, este subprojeto teve como premissa trazer a 

dimensão da pesquisa para o centro do processo educativo, seja esta entendida como parte do 

processo reflexivo que orienta a ação, seja como estratégia pedagógica de ensino 

aprendizagem, mas também a pesquisa do contexto em que a escola se insere, para que as 

realidades local e regional tornem-se conteúdos trabalhados em sala de aula, ou sirvam de 

contextualização para conteúdos mais globais. 

Durante a fase de elaboração da proposta desse subprojeto foi-se adotada como base 

teórica a Pedagogia de Projetos de Hernandéz (1998), a qual apresenta uma concepção de 

currículo, prática pedagógica e, principalmente, de relação professor - estudante, com vistas a 

promover uma aprendizagem menos centrada no conteúdo e mais preocupada em ser 

significativa para os estudantes. 

 

                                                           
1
 Edital CAPES nº 061/2013. 
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Segundo o autor, o currículo 

deve ser uma construção entre professor e estudante na sala de aula, de modo que os 

conteúdos sejam abordados a partir das questões-problema levantadas. Assim, durante o 

desenvolvimento das atividades, o primeiro ocupa o papel de orientador, contribuindo no 

processo de aprendizagem e buscando formular respostas juntamente com os estudantes a 

respeito das questões que surgiram durante o andamento do projeto. Nesta concepção, o 

professor não é o centro do processo, nem o detentor do conhecimento que deve ser 

transmitido, mas um motivador para um trabalho de aprendizagem protagonizado pelos 

estudantes. 

Diante disso, este subprojeto do PIBID voltou-se para a cidade de Presidente 

Prudente, enquanto local de vida dos estudantes do Ensino Médio, a partir de intervenções 

que tivessem como problematização central a cidade, sua história, suas desigualdades 

socioespaciais e problemas ambientais.  

Com essa proposta de trabalho, não se extingue os estudos a partir das escalas mais 

amplas, presentes nos livros didáticos, pois segundo Castrogiovanni (1999), no ensino de 

Geografia, o local e o global formam uma totalidade, de modo que o lugar não pode ser 

entendido como fora de suas conexões com o mundo. Daí a necessidade do professor de 

Geografia buscar estabelecer relações, trazer questões para a análise do cotidiano dos 

estudantes, para que estes possam se entender em contexto. Nesse sentido, o objetivo do 

subprojeto foi trazer uma contribuição ao processo de ensino-aprendizagem que motive 

estudantes a participarem das ações, compreenderem o local em que vivem e poderem 

desenvolver outras leituras da sua realidade cotidiana.  

É recorrente o fato de que, no ensino de Geografia, sobretudo nas escolas públicas, 

os temas abordados da disciplina não partam dos problemas locais ou regionais, visto que se 

tem um enfoque nas escalas nacional e internacional, tal como são apresentados nos materiais 

didáticos disponibilizados. Nesse sentido, a proposta inicial desse subprojeto foi produzir, 

junto aos estudantes, pesquisas no município de Presidente Prudente sobre temas ligados à 

Geografia. 

No ano de 2015, o qual ocorreu a intervenção que será apresentada neste relato, o 

PIBID de Geografia da FCT/UNESP era composto por um coordenador, uma supervisora das 

ações na escola, cinco bolsistas e uma voluntária, sendo um dos menores grupos da 

Universidade. A atuação do grupo se deu na Escola Estadual Fernando Costa, um grupo 

escolar central da cidade de Presidente Prudente, criado em 1953, que recebe estudantes de 

diversos níveis sociais espalhados por diferentes pontos da cidade, o que permitiu ao grupo a 

apreensão dos diferentes contextos de vida urbana no local de estudo. 

As ações do subprojeto tinham como foco principal as séries do Ensino Médio, no 

período matutino, de acordo com a disponibilidade dos estudantes de graduação, ocorrendo 

cerca de duas grandes intervenções anuais, geralmente nos 2º e 4º bimestres. Somando-se à 

estas, o grupo também se voltava à períodos formativos e preparatórios para a atuação dos 

bolsistas em sala de aula, ocorridos nas dependências da universidade.  

 Em consonância com objetivo geral do PIBID, a partir dessa estruturação do grupo, 

tinha-se como ponto central o incentivo à iniciação docente aos estudantes do curso de 

licenciatura em Geografia e também um estreitamento do vínculo entre a universidade e a 

escola pública, através de ações inovadoras, levando, assim, à superação de problemas 

identificados no processo de ensino. 

 

Procedimentos metodológicos 

A organização do subprojeto se subdividiu em períodos de formação, planejamento, 

execução e avaliação das intervenções didáticas. Nesse sentido, a primeira preocupação do 

grupo foi a formação teórico-metodológica dos pibidianos, a partir da discussão de um 
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referencial teórico que perpassava por 

temáticas como: juventude (DAYRELL, 1996), currículo  

 

e o espaço escolar (SILVA E MOREIRA, 1995), ensino de Geografia (CALLAI, 1999; 

CASTROGIOVANI, 1999) e sobre o trabalho com projetos na sala de aula (HERNADEZ, 

1998). 

No período de planejamento da intervenção, o grupo se voltou para uma análise de 

temas previamente definidos com base no então currículo oficial do Estado de São Paulo, 

visto que, segundo as orientações da equipe dirigente da unidade escolar, as ações deveriam 

ser pensadas de acordo com esses conteúdos pré-determinados. 

Após essa escolha, em conjunto entre coordenador, supervisora e discentes de 

Geografia, elaborou-se o Plano das Atividades, com as sequências das aulas e seus 

respectivos conteúdos ao longo de um bimestre, todos sendo pensados a partir de estudos 

sobre a realidade local e proposição de estratégias metodológicas de desenvolvimento dos 

conteúdos. 

Para a temática específica dos imigrantes e refugiados, durante a preparação, os 

bolsistas se voltaram para um levantamento prévio sobre esses grupos, através de uma 

pesquisa bibliográfica, buscas nos meios de comunicação, além de visitas à órgãos, como 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Cúria Diocesana, que poderiam oferecer 

informações sobre a presença desses povos na cidade. 

Com o objetivo de obterem um contato inicial com a turma a ser trabalhada, durante 

o processo de planejamento, houve também a participação dos estudantes de graduação em 

algumas atividades na escola, como reuniões pedagógicas e observações participativas nas 

aulas da professora supervisora, no período anterior à intervenção. 

Durante a execução, adotou-se, junto aos estudantes, procedimentos como o 

levantamento bibliográfico sobre os temas; a análise crítica do material didático que aborda as 

temáticas escolhidas; e, a aplicação de questionários e entrevistas. 

 

Intervenção didática “Os degredados/refugiados da Nova Ordem Mundial – imigrantes 

e refugiados em Presidente Prudente” 

No quarto bimestre, do ano de 2015, todos os bolsistas, juntamente com a voluntária, 

escolheram um tema e foram como uma equipe única trabalhar durante todo o período em 

uma turma do 1º ano do Ensino Médio, denominando a intervenção de “Os 

Degredados/Refugiados da Nova Ordem Mundial – imigrantes e refugiados em Presidente 

Prudente”, com base no currículo oficial do Estado. A partir desta temática, buscou-se 

trabalhar com a presença, em Presidente Prudente, de imigrantes estrangeiros de procedências 

distintas e que chegaram à cidade a partir de diferentes trajetórias, alguns dos quais 

verdadeiramente refugiados.  

A inspiração veio da grande comoção causada pelas imagens dos refugiados Sírios 

na Europa e a polêmica se o Brasil deveria ou não recebê-los. Tal tema, apesar de estar ligado 

às relações internacionais e, portanto, remeter à escala global e nacional, levou o grupo ao 

desafio de buscar relações com o conhecimento da realidade local dos estudantes.  

Em relação à organização da intervenção, cada bolsista ficou responsável por um 

subtema, sendo abordados os seguintes grupos e movimentos migratórios: Colombianos em 

Presidente Prudente; Haitianos em Presidente Prudente; Chineses em Presidente Prudente; 

Imigração brasileira no Japão – Dekasseguis; Sírios na Europa; e Xenofobia. 

Na execução desta, inicialmente, partiu-se de um panorama geral da temática, 

seguido da exposição dos subtemas aos estudantes, que se organizaram em grupos de quatro a 

seis pessoas e escolheram um tutor – bolsista – para desenvolver o projeto de acordo com o 
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grupo ou movimento migratório que mais se 

identificavam ou gostariam de trabalhar durante o bimestre.  

Durante a construção do projeto de pesquisa, os grupos partiram de um trabalho de 

investigação realizando entrevistas no centro principal da cidade, coletando a opinião dos  

 

  

moradores sobre temas como a vinda de refugiados sírios para o Brasil; recolhendo notícias 

sobre a chegada de imigrantes em Presidente Prudente e também realizando o levantamento 

da quantidade de imigrantes que tiram carteiras de trabalho, no Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 

Foto 1 – Estudantes durante visita ao Ministério do Trabalho e Emprego de Presidente 

Prudente. 

 
Fonte: Marina Bueno (2015).  

 

Além dessas atividades, foram realizados trabalhos extraclasse com os estudantes na 

FCT/UNESP, em busca de colombianos que cursam o Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe (TerritoriAL), do Instituto de 

Políticas Públicas e Relações Internacionais (IPPRI), da UNESP, e no Bairro Brasil Novo, 

localizado na periferia de Presidente Prudente, onde residia alguns deles, o que os permitia ter 

um conhecimento prévio da presença de haitianos na área. 
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Foto 2 – Estudantes durante entrevista com haitiana no Bairro Brasil Novo para a gravação do 

documentário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marina Bueno (2015). 

                      

Como materialização destas trajetórias investigativas, cada tutor junto ao seu grupo 

propuseram um resultado final da pesquisa para ser apresentado para o restante da turma, 

como uma forma de avaliação. Assim, foram produzidos seminários em Power Point, cartazes 

e, principalmente, pequenos vídeos com entrevistas e documentários. Os estudantes, 

orientados pelos pibidianos, produziram três vídeos documentários, como forma de 

apresentação dos resultados do trabalho realizado durante o bimestre, sendo eles: 

Colombianos em Presidente Prudente; Haitianos em Presidente Prudente; e refugiados Sírios.  

 

Foto 3 – Entrevista com colombiano compartilhada pelos estudantes na plataforma YouTube. 

 
    Fonte: YouTube/Reprodução. 
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Foto 4 – Apresentação em sala de aula dos produtos gerados a partir da intervenção. 

 
Fonte: Marina Bueno (2015). 

 

 

 

 

De um modo geral, a intervenção obteve resultados bastante significativos, pois 

houve uma maior proximidade entre bolsistas e estudantes, o que estimulou o envolvimento 

de cada um no trabalho coletivo. O fato da turma escolhida ter o melhor rendimento do 

primeiro ano da Escola, também refletiu bastante no andamento das atividades.  

Ao avaliar a atuação do subprojeto nessa ação, surgem alguns pontos de extrema 

importância que perpassaram por ela. O primeiro deles foi a ideia de se trabalhar com um 

tema atual, de grande relevância na mídia e no cenário mundial do período, buscando, assim, 

uma atualização da abordagem desses conteúdos conforme são previstos pelo currículo, e uma 

compreensão maior da conjuntura internacional por parte dos estudantes. 

 Por outro lado, como foco do subprojeto, trouxe-se essa temática para o lugar de 

vivência desses estudantes, levando-os a lançarem um olhar crítico para sua realidade local, a 

partir da identificação da ocorrência de fenômenos de conotação internacional na cidade de 

Presidente Prudente. Diante disso, compreende-se que o lugar deve ser referência constante 

no ensino de Geografia, de modo que estes sujeitos possam compreender os fenômenos 

estudados a partir de sua realidade, levando assim a uma “[...] maior identificação dos alunos 

com os conteúdos” (CAVALCANTI, 2010, p.06), de modo que as temáticas trabalhadas 

adquiram um sentido maior para eles e a aprendizagem seja significativa. 

O grupo também apresentou uma inovação ao aproximar os estudantes de outras 

linguagens artísticas para a exposição do resultado de suas investigações, bem como 

propondo que estes se expressassem através de instrumentos presentes em seu cotidiano, 

como o smartphone. Nesse sentido, considera-se esta como uma atividade que também 

explorou a interdisciplinaridade.  

Em suma, esta intervenção didática levou, tanto os estudantes do Ensino Médio 

quanto os bolsistas de iniciação à docência, ao contato com novas propostas de trabalho no 

ensino de Geografia, uma vez que se trouxe a pesquisa sobre elementos da realidade local 

desses adolescentes e jovens para o centro do processo de ensino-aprendizagem, conforme o 

objetivo principal do subprojeto.  
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Considerações Finais 

De um modo geral, o enfoque local dado pela intervenção levou os estudantes ao 

reconhecimento de sua espacialidade, principalmente pela aplicação dos fenômenos 

trabalhados ao longo da ação em suas realidades, materializados no contato desses com 

imigrantes de outros países, que vivem em Presidente Prudente.  

A partir destas trajetórias investigativas, tanto estudantes quanto os bolsistas, 

obtiveram um panorama de como o fenômeno está espacializado na cidade. Analisando, entre 

outros pontos, as condições precárias de subsistência dos haitianos; a integração entre 

universidades da América Latina, no caso dos colombianos; as divergências entre aqueles que 

são a favor do Brasil receber refugiados sírios e daqueles que veem esse fato como um 

agravante na situação do desemprego no país; a importância da imigração japonesa na 

constituição da cidade e ascensão dos chineses no comércio local e, por fim, o preconceito 

com que são tratados esses imigrantes e refugiados, a partir da análise de casos de xenofobia. 

Do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, identificou-se elementos 

como a formação conceitual dos estudantes; o exercício com instrumentos de pesquisa, 

organização e análise de informação; produção de vídeos/documentários e textos, além da 

produção de slides e painéis pelos alunos, desenvolvendo, assim, a habilidade da pesquisa e 

exposição pública de ideias e informações por meio destes. 

A atuação do PIBID na escola também proporcionou um contato maior dos 

estudantes do Ensino Médio com o universo da universidade pública, através dos alunos de 

graduação e pós-graduação, bem como a troca de experiências entre o ambiente escolar e o 

universitário.  

 

Quanto aos bolsistas, a intervenção possibilitou um contato diferenciado com o 

ambiente escolar, que durante a formação em licenciatura se dá apenas em ocasião dos 

estágios obrigatórios, muitas vezes de maneira defasada em grande parte das universidades, 

bem como a experimentação de novas práticas e saberes docentes. 
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Presidente Prudente- São Paulo. Revista GeoAtos, Presidente Prudente, v.1, n.5, 2017. 
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PRÁTICAS DE CARTOGRAFIA SOCIAL APLICADA NA
COMUNIDADE CAIÇARA ITACURUÇÁ/PERERINHA LOCALIZADA
NO PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO, MUNICÍPIO DE

CANANÉIA/SP.

Cintia de Paula Santos Nascimento
cintia.psantos8@gmail.com

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Presidente Prudente-SP

Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo:
O presente trabalho relata a construção de alfabetização cartográfica e ecológica a partir da produção de mapas
mentais como intervenção didática no processo de educação ambiental. O trabalho foi realizado com crianças da
comunidade tradicional do Pererinha/Itacuruçá inserida no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, localizado no
município de Cananéia-SP. A metodologia desenvolvida foi baseada em conceitos da cartografia social e da
alfabetização ecológica, utilizando-se ferramentas ludopedagógicas a fim de aproximar a cartografia como uma
visão integradora e perceptiva do meio em que o sujeito está inserido, deste modo levantando elementos da
relação socioambiental presentes na comunidade  tradicional e seus dinamismos para a preservação dessa
Unidade de Conservação, trazendo desta forma a realidade ecológica e sócio-cultural presente. O seguinte
trabalho surgiu através do Programa de Estágio pela Unidade de Conservação do Parque Estadual da Ilha do
Cardoso (PEIC) em parceria com a Fundação Florestal com o objetivo da realização de educação ambiental com
crianças da comunidade tradicional Itacuruçá/Pererinha.
Palavras-Chave: Cartografia social; Educação Ambiental; Comunidades tradicionais.

Introdução

Segundo Diegues (2000, p.225) a ideia de que a humanidade está separada da

natureza parece estar profundamente enraizada na civilização ocidental e é um dos desafios

enfrentados dentre a conservação e áreas protegidas, pois o modelo dominante da conservação

tem se baseado, principalmente, no afastamento das populações tradicionais de seus

territórios, transformando em parques e reservas naturais o que predomina uma ideologia que

contribui com a desterritorialização do campo, redução da diversidade cultural o que vem a

ser uma condição necessária a conservação do mundo natural. Segundo Morales &

Marcfaland (1987) destacam que o principal desafio de administradores e planejadores de

UC’s vem a ser a compreensão da natureza em função dos recursos naturais e culturais para

poder cuidá-los e utilizá-los de maneira que propicie benefícios ao ser humano e contrubuição

da conservação desta área. Tais desafios fazem parte do histórico da comunidade tradicional

Itacuruçá/Pererinha, inserida na unidade de conservação do Parque Estadual da Ilha do

Cardoso (PEIC). De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) a

ocupação humana em áreas protegidas na categorial integral não é permitida, fazendo com

que as comunidades sejam realocadas. No entanto em seu artigo 42, há o reconhecimento que

241



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

a presença dessas comunidades “serão

estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença de populações

tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de

subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na

elaboração das referidas normas e ações”.

A  partir de registros históricos, desde a época do descobrimento a região de Cananéia era

povoada pelo indígenas da etnia Carijó (Schaden, 1954) e no século XX existiam mais pessoas

habitando a Ilha do Cardoso localizada no município de Cananéia (Almeida, 1946). A mudança de

ciclos econômicos tem sido um dos principais motivos para o êxodo de famílias da Ilha e, portanto, em

1950 com o advento da legislação ambiental e em 1962 a Criação do Parque, grande parte das

atividades das comunidades tradicionais praticadas foram restringidas, como a roça de subsistência e o

extrativismo vegetal (Mendonça, 2000). A mudança da Ilha do Cardoso da União para o Estado houve

a partir da Portaria Ministerial nº 139/94 com o objetivo de se implementar Parque Estadual em que

previu somente a permanência dos ocupantes tradicionais da ilha. Através do Conselho Estadual de

Meio Ambiente (CONSEMA) com a aprovação do relatório de proteção ambiental da Ilha do Cardoso

recomendou que o Plano de Manejo deve contemplar as famílias de pescadores na Ilha, procurando

incorporar suas contribuições à elaboração do próprio plano e atribuindo, preferencialmente, funções

de manutenção, fiscalização e gerenciamento a eles.

Através deste breve percurso histórico, atualmente a ocupação no PEIC está

distribuída em 6 comunidades e sítios isolados havendo um total de 392 ocupantes

tradicionais sendo 28 ocupantes tradicionais e 35 indígenas guaranis. Na comunidade

Itacuruça/Pererinha é característico o número reduzido de habitantes e suas atividades são

principalmente a pesca e o turismo com atividades ligadas ao PEIC. O seguinte trabalho foi

aplicado em Programa de Estágio do Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC) com a

comunidade Itacuruçá/Pererinha em apoio à Fundação Florestal. Este relato está composto de

uma introdução do assunto, posteriormente destacaremos os procedimentos metodológicos de

desenvolvimento da cartografia social em conjunto à práticas ludopedagógicas concebendo

conceitos de paisagem e território, posteriormente e por fim viemos a discorrer sobre às

considerações finais.

Procedimentos Metodológicos

Para a consecução do trabalho, a metodologia baseou-se através do conceito de
biorregião para uma eco-alfabetização proposto por Capra et. al (2006) em que o autor
descreve que
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“Biorregião é um termo para descrever
a geografia natural do lugar onde se vive. Ela também identifica
um lugar para realizar atividades apropriadas para a manutenção
dessas características, tais como clima, tipos de solo, de terreno,
recursos hídricos, plantas e animais nativos. Elas também foram
locais de povos indígenas ocuparam no passado e podem ser
reocupados pelos atuais habitantes”. (CAPRA et.al 2006 p. 157)

Deste modo Capra et.al (2006) destacam que a forma de se trabalhar com a biorregião
é a partir da utilização de mapas mostrando as características naturais básicas da região onde
vive. Desta forma o mapa

“Torna-se uma atividade envolvente de exploração, mas também
enriquecedora do ponto de vista pessoal, uma vez que descreve
uma área imediatamente circundante para que a pessoa possa
voltar a habitá-la e assumi-la como seu lugar natural”. (CAPRA
et. al 2006 p.158).

A partir dessa perspectiva, as atividades foram realizadas com a utilização de materiais
como: uma folha de papel cartolina, lápis e canetas de diversas cores. O passo a passo da
atividade foi seguido conforme o autor Capra et. al (2006) em que a primeira etapa é
destinada a realizarmos um X no centro da folha de papel para representarmos aonde estamos
e moramos. O X dependendo da escala pode representar uma cidade quanto a sua casa ou
prédio onde mora.

No canto superior da folha, colocamos a letra “N” a qual representava o Norte (Figura
01 e 02). Para com isso, fizemos o trabalho de recorrer de onde nasce o sol, portanto
encontramos um ponto cardeal que é o Leste, assim como a partir do ponto Oeste podemos
encontrar o norte virando a noventa graus sua imagem mental à direita. Desta perspectiva,
podemos destacar que os pontos cardeais são extremamente importante para mapear as
informações sobre sua biorregião. Desta forma, a partir do ponto “N” pedimos para que as
crianças indicassem a direção de onde o vento e a chuva costuma vir e a partir de então,
fizemos com que desenhassem aonde passa o rio mais próximo que passa por este ponto que
no caso o destacado foi o Rio Perequê o qual tem grande importância na vivência das crianças
e assim como de onde provém grande parte da base de sustento da família que vive da
atividade pesqueira. Assim como, a partir de então as crianças puderam destacar o encontro
do Rio com o Mar e a formação do Canal da Praia Itacuruçá/Pererinha. Neste momento, as
crianças desenharam os animais presentes no Rio Perequê como o Jacaré do papo amarelo e
também os caranguejos presentes na vasta área de mangue presente no Parque Estadual da
Ilha do Cardoso (PEIC).

Posteriormente, seguimos para questões sociais como de que forma representar
visualmente as piores formas de utilização do espaço que as pessoas que vivem ali estão
realizando e então, as crianças representaram que o problema maior vem a ser a exploração
turística e o lixo, no entanto, da mesma forma pedimos para que representassem visualmente
as melhores formas de harmonizar com os elementos naturais contidos no espaço.

Desta forma foi possível trabalhar de como é a visão e resgate das vivências existentes
no lugar. Para que o mapa fosse realmente funcional, após as crianças finalizarem as
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representações do espaço, fizemos
com que se fosse destacados caminhos mais percorridos dentre a comunidade e que fossem
representados para que no final o mapa permitisse uma funcionalidade de ser o então
denominado “Jogo da Comunidade”.

Para realizarmos o jogo, foram estabelecidas regras que fossem condizentes com o que
as crianças vivenciam e representaram no mapa e portanto, um histórico cotidiano da
comunidade (Figura 03 e 04)

Figura 01 e 02:
Processo de

desenvolvimento da cartografia social

F
onte: A

autora, 2019

Figuras 03 e 04: Jogo da comunidade
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Fonte: A autora, 2019

Considerações finais

A partir da realização do trabalho relatado foi possível observar de como a cartografia

pode ser incorporada a atividades ludo pedagógicas e fazendo com que as crianças

desenvolvam a sua noção de espaço, lugar e territorialidade, desta forma também destacando

procedimentos para uma educação ambiental a partir de pressupostos metodológicos da

alfabetização ecológica. O mapa da biorregião mostra sua vivência, seu chão em termos dos

elementos naturais os quais sustentam a vida nesse lugar, elementos estes os quais devem ser

recuperados e preservados. O desenvolvimento do senso biorregional também vem a ser uma

ferramenta para a base da visão de comunidade existente no lugar em que muito dos

problemas são levantados, representados e assim também uma viabilidade a serem resolvidos

deste modo, mostrando o ambiente de mudança provém da comunidade. O “Jogo da

Comunidade” portanto, veio a ser um resultado de levantamentos realizados com as crianças e

que de forma a trazer uma dinamicidade para a área da cartografia de forma a estabelecer uma

comunicação direta do espaço com a criança. O seguinte trabalho ficou disponibilizado para

as crianças da comunidade Itacuruçá/Pererinha e vem a ser uma metodologia a ser aplicada

tanto em comunidades assim como em escolas em processos de intervenção didática sendo

um trabalho que o educador se coloca no espaço de vivência do educando e possibilita a

compreensão de lugar vivido em diferentes escalas.

Referências
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A APREENSÃO DA CIDADE COMO MEIO DE FORMAÇÃO DA
CIDADANIA ATRAVÉS DO ENSINO DE GEOGRAFIA NAS TURMAS

DE 1º ANO DO ENSINO MÉDIO1

Verônica Falcão Mendes2

veronicageo15@hotmail.com
Universidade do Estado do Pará-UEPA

Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O cenário educacional brasileiro representa um desafio aos envolvidos no processo educativo. Esse
sistema educacional ainda apresenta resquícios de práticas educacionais utilizadas no passado, a exemplo, pode-
se destacar que na Geografia Escolar ainda persistem práticas voltadas à descrição dos lugares, formação de
sentimento nacionalista e negligência com a formação cidadã. Diante desse cenário, considera-se que a
Geografia Escolar pode contribuir para a reflexão, o pensamento crítico e a consequente formação da cidadania
do aluno através da interpretação da cidade. O presente trabalho consiste na experiência no Programa Residência
Pedagógica desenvolvido com as turmas do primeiro ano do Ensino Médio na Escola Instituto Bom Pastor.
Partindo-se do espaço vivido dos alunos, objetivou-se construir a compreensão da expansão da área urbana de
Belém e a consequente formação e expansão sócioespacial de Ananindeua, cidade que juntamente com a capital
paraense compõe a área mais adensada da aglomeração que constitui a região metropolitana de Belém. Os
procedimentos metodológicos utilizados partiram dos assuntos já trabalhos durante o processo de observação-
participativa com as turmas, agregando ao trabalho pedagógico desenvolvido pela Professora-Preceptora o uso
de recursos como: imagens de satélite, mapas, imagens fotográficas e a prática de construção de material pelos
próprios alunos. Foi possível trabalhar assuntos próprios da Geografia Urbana e Escolar partindo da vivência dos
alunos, demostrando a relação existente entre ensino acadêmico e a Geografia trabalhada em sala de aula.

Palavras-Chave: Geografia; Geografia Escolar; espaço vivido; cidadania; práticas educacionais;

Introdução

Pensar a educação no cenário atual brasileiro, diante de todas as medidas restritivas e
de contingenciamento de “gastos” por si mesmo já representa um desafio a todos que estão
envolvidos no processo educacional. Diante de tantas ameaças e incertezas, a luta pela
melhoria e o acesso irrestrito deste direito constitucional a todos, deve ser constante, a fim de
garantir através da educação, cidadãos conscientes e reflexivos perante os fatos que se
descortinam durante a vida social. Esta luta, de todos, perpassa também e sobretudo, os
espaços escolares, haja vista que os estudantes são diretamente os maiores afetados com as
políticas e resoluções restritivas estabelecidas pelo Estado. “O contexto das políticas
educacionais e curriculares atuais tem possibilitado um movimento extremamente rico para a
comunidade disciplinar da Geografia ao trazer para o debate o sentido do conhecimento e da
Geografia enquanto disciplina escolar”(STRAFORINI, 2018, p. 176), assim, para entender as

1Este trabalho é um relato da experiência da Proposta de Ação Educativa-PAE, desenvolvida junto ao Projeto
de Geografia “Ver, ler, grafar o espaço urbano-possibilidades de diálogo entre formação acadêmica e
Geografia Escolar”, o qual está ligado ao Programa de Residência Pedagógica da Universidade do Estado do
Pará-UEPA. O referido projeto é coordenado pela Prof.ª Msc. Léa Maria Gomes da Costa, tendo como uma de
suas Professoras-Preceptora na EEEFM Instituto Bom Pastor, a Docente Anali Castro, o mesmo recebe
fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES-MEC.

2 Graduanda em Geografia, ex-bolsista do Subprojeto de Geografia do PIBID-UEPA, atualmente é bolsista do
Programa de Residência Pedagógica-CAPES-MEC da Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus
Belém.
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questões mais amplas que afetam o
cotidiano da sociedade e suas organizações, nesse caso a escola, é preciso antes no âmbito
escolar, e mais precisamente com a Geografia Escolar, compreender o espaço no qual uma
determinada sociedade está inserida, destacando os processos históricos que a formou. Uma
questão que sobressalta diante desse contexto é pensar como construir conhecimento
significativo com as realidades imediatas que expressam a produção das cidades e dos
espaços urbanos dos educandos da Escola Básica. Procurando contribuir nesta perspectiva, foi
desenvolvido, entre março a junho de 2019, dentro do Programa de Residência Pedagógica de
Geografia-UEPA e do Projeto “Ver, ler, grafar o espaço urbano-possibilidades de diálogo
entre formação acadêmica e geografia escolar”, a Proposta de Ação Educativa-PAE intitulada
“Da expansão urbana à conurbação: uma análise das inter-relações entre as cidades de Belém
e Ananindeua”.

As atividades da proposta foram realizadas com as turmas de 1º ano do Ensino
Médio, turno da manhã, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Instituto Bom
Pastor (IBP), localizada na cidade de Ananindeua –PA, no bairro da Guanabara, às margens
do Km 3 da BR 316, atualmente a escola está subordinada à Secretaria de Estado de Educação
do Estado do Pará (SEDUC-Pa), atendendo desde o 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano
do Ensino Médio, nos turnos da matutino e vespertino.

MAPA 1 – Ananindeua-PA – localização do Instituto Bom Pastor e seu entorno
urbano imediato. 2018

Fonte: Resultado da Oficina de QGIS do Projeto Ver, ler, grafar o espaço urbano – UEPA-CAPES.
Elaboração: residentes Felipe Costa e Brenda Almeida, out. /2019.

O Mapa 1, elaborado a partir do levantamento feito para o diagnóstico da realidade
socioeducativa dos alunos do Instituto Bom Pastor, apresenta a localização da escola. Desde
logo fica perceptível o espaço no qual a escola está presente, ou seja, a área externa à escola-
campo é um convite à analise espacial e trabalho com as turmas, onde podem ser observados
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elementos que se reportam ao histórico
e às dinâmicas de expansão da cidade de Ananindeua, assim como a presença de empresas
comerciais, redes de supermercados e indústrias. O trabalho pedagógico com tais elementos
apresenta potencial de se tornar um aprendizado significativo e crítico por meio da geografia
escolar, levando a uma efetiva prática cidadã, tal como destacado por Cavalcanti (2002, p.
14), “é isso que justifica a presença dessa disciplina na escola de nível fundamental e médio.
Essa contribuição refere-se à possibilidade de leitura da realidade que esse saber disciplinar
especializado possui e que pode compor as capacidades cognitivas dos cidadãos”, posto que
“o trabalho de educação geográfica na escola consiste em levar as pessoas em geral, os
cidadãos, a uma consciência da espacialidade das coisas, dos fenômenos que elas vivenciam,
diretamente ou não, como parte da história social” (CAVALCANTI, 2002, p. 12-13).

História essa que se apresenta cotidianamente na espacialidade da cidade e em suas
relações com Região Metropolitana de Belém. Entendendo esta importância da leitura, análise
e interpretação da cidade, a qual faz parte da vivência dos alunos, notou-se a necessidade de
trabalhar este assunto com as turmas, necessidade gerada a partir das observações
participativas em sala de aula, acompanhadas da professora preceptora essas imersões
mostraram que os alunos do 1º ano do ensino médio ainda não conseguiam estabelecer
relações entre os objetos espaciais presentes naquelas imediações e de modo geral na cidade
com a formação de Ananindeua e sua expansão sócioespacial consequente da expansão
urbana de Belém. Nos espaços abertos pela professora durante as aulas para apoio às
eventuais dúvidas e dificuldades dos alunos, ficou claro a necessidade de construir e
desenvolver a aproximação do saber construído na universidade e a Geografia trabalhada no
ensino básico. Nesse sentido e tendo por base a realidade vivida dos alunos, o objetivo do
Plano de Ação Educativa foi de construir a compreensão da expansão da área urbana de
Belém e a consequente formação e expansão sócioespacial de Ananindeua e a constituição da
região metropolitana de Belém. A prática foi precedida por ações conjuntas entre a
universidade e a escola campo, na escola Instituto Bom Pastor foram realizadas reuniões de
planejamento das ações do semestre referente à 2019.1, que contou com a participação dos
residentes bolsistas e voluntários, coordenadora do projeto, preceptores e administração
escolar, concomitantemente a esses planejamentos, foram realizadas na universidade, oficinas
metodológicas e orientações dos Planos de Ações Educativas dos residentes.

O ensino de geografia e a formação cidadã

A literatura sobre o sistema educacional brasileiro, Vessentini (2009) deixa claro que
as estruturas que temos hoje são resquícios de seu surgimento ainda no século XVIII e que
influenciou nos séculos seguintes atendendo e adaptando suas finalidades em cada período à
lógica da economia de mercado, a preocupação até o século passado era formar pessoas
nacionalistas com formação técnica de rápida absorção pelo mercado de trabalho, até esse
momento a formação voltada à construção do cidadão não aparecia nos objetivos desse
sistema.

O século XXI traz consigo a desconcentração tanto nas escolas quanto no trabalho
das formas padronizadoras da primeira e, principalmente, da segunda revolução industrial,
nesse momento de novas tecnologias e mudanças econômicas, sociais e culturais “a escola do
século XXI, [...] será a primeira [...] que não enfatizará basicamente o conteúdo e, sim, a
formação do ser humano em sua plenitude” (VESSENTINI, 2009, p. 33-34). Este fato
representa um salto à educação na formação cidadã, e ainda que ela não rompa
definitivamente com as práticas e finalidades dos séculos passados e coexista com os outros
modelos de sistemas educacionais, esta escola percebe as novas necessidades e procura
atendê-las. No que tange ao conhecimento geográfico escolar brasileiro, ainda no século XX,
ele “tem procurado pensar o seu papel nessa sociedade em mudança, indicando novos
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conteúdos, reafirmando outros,
reatualizando alguns outros, questionando métodos convencionais, postulando novos
métodos” (CAVALCANTI, 2002, p. 11). Pois, as raízes da perspectiva e das práticas da
Geografia Tradicional iniciada no século XIX, ainda estavam muito profundas no sistema
educacional e na Geografia Escolar do século XX, tratava-se de um ensino “no qual o papel
do aluno era apenas a memorização e a reprodução dos conteúdos, sem um compromisso com
a formação de pensamento, compreensão e entendimento da realidade vivida” (ANDRADE,
2011, p. 25).

Nesse sentido, as mudanças ocorridas nas legislações educacionais são essenciais
para a ruptura com finalidades educacionais passadas, no Brasil, o que se pode destacar como
um marco para essa mudança e como espelho para as demais legislações é a Constituição
Federal de 1988, que no artigo 205 dentre outros objetivos estabelece a formação do ser
humano para o pleno exercício da cidadania, é importante ainda ressaltar que este objetivo
tem uma aplicabilidade clara, a participação e o gozo dos direitos e deveres políticos, a
exemplo o voto, e ainda que este objetivo tenha sido pensado para uma dada finalidade, ele
abre uma possibilidade de pensar a cidadania além desses aspectos, mas sobretudo pensar nos
direitos e deveres do cidadão, na reflexão e crítica de uma dada realidade e/ou fato social.
Dessa forma, Pontuschka; Paganelli e Cortez (2007, p. 38) reiteram que a

Geografia, como disciplina escolar, oferece sua contribuição para que alunos e
professores enriqueçam suas representações sociais e seu conhecimento sobre as
múltiplas dimensões da realidade social, natural e histórica, entendendo melhor o
mundo em seu processo ininterrupto de transformação, o momento atual da chamada
mundialização da economia.

Percebe-se que sobretudo no momento atual da sociedade, a Geografia faz parte do cotidiano
das pessoas, as questões de geografia estão presentes nos debates e nas conversas diárias,
portanto, a escola e a geografia escolar, ajudam no desenvolvimento do senso crítico, na
capacidade de pensar, aprender o que já faz parte da sua realidade e por falta de atenção e de
um olhar mais atento deixa escapar, pesquisar, perceber a sua importância na participação
coletiva e diante de tudo isso, agir coerentemente, como cidadão, nas reais necessidades
coletivas.

Porque aprender a cidade?

O rápido crescimento populacional das cidades, estimulado pelo êxodo rural ainda
durante a Primeira Revolução Industrial na Europa, acentuou as transformações nos espaços
urbanos, pois em certa medida esse crescimento não foi acompanhado da regularização do
Estado, fato que contribuiu para a organização difusa dos migrantes recém chegados a esses
espaços. Sposito (2000, p.57), afirma que no início do século XIX a cidade representava a
desordem e o caos, porém em meio a tudo isso, as separações espaciais da cidade começavam
a ficar cada vez mais profundas entre os espaços de ricos e espaços de pobres. O exemplo de
cidades européias como marco e consequência de um novo modelo econômico e
consequentemente de uma nova organização dos espaços urbanos, bem como suas
implicações sócioespaciais e o aparecimento de conceitos próprios do urbano, ajudam – mas
não é uma via de regra – a compreender processos urbanos que acontecem em cidades
distantes daquela época e daquela região do globo.

Além de estudar a formação das primeiras cidades históricas, há a necessidade de
entender cada cidade dentro do contexto regional da qual faz parte, sobretudo estudar e
entender a história e as transformações sócioespaciais pelas quais passaram e foram
transformados os espaços em que o aluno vive e percebe, Cavalcanti (2002, p. 33-32) afirma
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que “a prática cotidiana dos alunos é [...]
plena de espacialidade e de conhecimento dessa espacialidade. Cabe à escola trabalhar com
esse conhecimento, [...] no sentido de uma prática reflexiva e crítica, necessária ao exercício
conquistado de cidadania. ” Sob este ponto de vista, percebe-se que a prática cidadã também
está diretamente relacionada com a capacidade de leitura e interpretação que o indivíduo faz
da cidade, gerando novas relações e conceitos, Monte-Mór (2006, p. 10-11) afirma que
“alguns dos conceitos centrais da vida contemporânea derivam da cidade, tanto em sua forma
espacial quanto em sua organização social", o  termo cidadão, portanto designa o homem que
habita a cidade, para o referido autor, do termo em “latim civis e civitas vêm cidadão,
cidadania, cidade e mesmo, civilização”(Ibidem), termos que pressupõem um progresso
próprio de uma coletividade. Assim, estudar a constituição desses espaços e as características
e consequências diretas das questões sócioespaciais na vida do aluno permitem a
compreensão e reflexão dos mesmos. “Com essa abordagem, os conteúdos geográficos
tornam-se mais eficazes no sentido de cumprir efetivamente com sua tarefa na escola, que é a
de contribuir para a formação geral dos cidadãos” (CAVALCANTI, 2002, p. 14).

Entendendo essas relações entre o ensino de geografia com a formação cidadã,
sobretudo através da leitura realizada da cidade, é possível perceber as dificuldades dos
alunos nas aulas de geografia da educação básica para compreender os assuntos trabalhados,
principalmente quando este conteúdo faz referência aos processos históricos sócioespaciais de
formação das cidades, ao observar a percepção desses alunos sobre a cidade que eles vivem,
fica mais evidente o desconhecimento deles sobre esses processos e as consequências. O
trabalho proposto, portanto, tratou de atuar visando a superar essas fragilidades percebidas em
sala de aula.

O recorte espacial utilizado foi a própria cidade de Ananindeua-PA, que
historicamente tem em sua formação fortes ligações com a metrópole Belém, assim, entender
a formação sócioespacial de Ananindeua pressupõe entende-la em conjunto com a formação e
expansão da malha urbana de Belém. O lugar foi escolhido pela escola estar presente dentro
dessa área de expansão, e servir como aplicabilidade dos conceitos sobre o conteúdo de
Urbanização, os principais conceitos utilizados foram o de metrópole, região metropolitana,
conurbação, principalmente por ser a cidade e o espaço vivido da maior parte da turma.

A formação de Ananindeua está ligada, como já mencionado, com a expansão da
malha urbana de Belém, que teve como primeiro foco de concentração espacial expressiva de
pessoas a área hoje conhecida como sendo os bairros da Cidade Velha, Campina, Reduto,
Umarizal, Batista Campos entre outros, que ainda no século XVIII estavam dentro do que foi
denominado e delimitado como Primeira Légua Patrimonial de Belém, destaca-se que esta
área institucional concentrava áreas de baixadas e de terra firme, as primeiras eram ocupadas
por pessoas de classe baixa, uma vez que não recebiam melhoramento das vias e sofriam com
os períodos alagados, já a segunda servia de moradia à elite da época.

A intensificação do êxodo rural fez com que as baixadas vivenciassem um processo
de favelização acelerado. Mais que simples solução de emergência para o problema
da moradia, essas áreas tornaram-se, sobretudo, parte de uma estratégia de
sobrevivência da população pobre, face à escassez e valorização das terras altas no
interior da Primeira Légua Patrimonial. Isso ocorreu por vários motivos, seja pela
boa localização dos terrenos alagados em relação ao centro, seja pelo caráter que
tomou o processo de apropriação dos mesmos (TRINDADE JR, 1998, p. 111).

Com a migração cada vez maior para Belém esses espaços vão sofrer um inchaço muito
grande nessa área mais histórica da cidade, destacando-se nesse momento a participação de
Estado e empresas privadas na reorganização dos espaços da cidade assim, o Estado criou
áreas de Conjuntos Habitacionais, as COHAB’s, que ultrapassaram a Primeira Légua, um dos
motivos do aumento foi a substituição da estrada de ferro Belém-Bragança, que interligava
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toda a região bragantina, vilas e pequenas
ocupações próximas a estrada à Belém, pela construção e substituição da rodovia Belém-
Brasília, isso possibilitou a expansão de Belém além dos marcos iniciais, foram então criados
eixos de expansão da cidade como a Rodovia Augusto Montenegro e a própria BR-316, esses
espaços foram densamente ocupados e aos poucos encontraram os limites municipais de
Ananindeua, TRINDADE JR(1998, p. 104) explica que

com a ultrapassagem do “cinturão institucional”, a partir da década de setenta, a
malha urbana se expandiu para localidades até então consideradas distantes,
notadamente para a Rodovia Augusto Montenegro (eixo Belém-Icoaraci) e para a
BR-316 e Estrada do Coqueiro (eixo Belém-Ananindeua), ou seja, para além dos
bairros integrantes da Primeira Légua ou daqueles adjacentes a esta.

Essa expansão para áreas mais distantes também vai ter forte influência do Estado e de
empresas privadas, pois a construção dos Conjuntos vai ocorrer sob pressão do governo e do
mercado imobiliário, que começavam a desapropriar as áreas de baixadas a fim de melhorar e
criar condições de valorização das mesmas, gerando um intenso e consequente
aprofundamento as diferenças sociais entre as pessoas através da reorganização espacial.

Todos os processos que ocorreram no interior de Belém e que resultaram na sua
expansão urbana, contribuíram significativamente para a formação da cidade de Ananindeua
no transcurso do século XIX, porém, a ocupação inicial do município é atribuída ao século
XVIII e é associada com formação da comunidade quilombola do Abacatal, situada em sua
área rural, as margens do Rio Guamá e que atualmente sofre pressão da expansão urbana que
alcança suas imediações.

Desta maneira, pode-se afirmar que o que marca de fato a nova realidade da cidade é
a construção da estrada de ferro Belém-Bragança, pois foi criada às margens da ferrovia uma
parada para reabastecimento do trem, isso influenciou a criação da Vila dos Operários, essa
ocupação vai ser intensificada com a mudança da ferrovia para rodovia outrora chamada Pará-
Maranhão e desde os anos 1960 denominada BR-316, representando o aumento demográfico
na cidade.

Um segundo fator que contribuiu para essas transformações nos espaços de
Ananindeua foram as construções de Conjuntos Habitacionais bem como a alocação de
empresas próximas a ela, utilizando a localização como estratégia de escoamento de produtos.
A diversificação de serviços e atividades socioeconômicas oferecidas na cidade concomitante
à expansão de Belém caracterizou uma relação muito estreita entre essas cidades, o
crescimento horizontal de ambas criou o fenômeno da conurbação entre elas.

Todas essas relações e a nova organização espacial das cidades culminou na
oficialização da primeira Região Metropolitana de Belém-RMB ainda no ano de 1973, sendo
constituída por Belém e Ananindeua. Com a crescente influência de Belém nos serviços e no
modo de vida urbano, foram incorporadas mais cinco cidades à RMB, além das duas citadas.
A partir da década de 1990 passaram a compor esta região metropolitana as cidades Marituba,
Benevides e Santa Bárbara do Pará (1995), Santa Isabel do Pará (2010) e finalmente em 2011
Castanhal entra nessa formação. O Mapa 2, elaborado a partir da sistematização das
informações sobre a constituição da Região Metropolitana de Belém, apresenta a atual
formação da mesma no ano 2018, é importante ressaltar que todas as cidades que fazem parte
da RMB, com exceção apenas de Santa Bárbara do Pará, têm influência da substituição da
estrada de ferro Belém-Bragança pela Rodovia BR-316, que além de contribuir para formação
dessas cidades também representa o principal eixo de circulação das mercadorias entre elas,
assim como às suas margens em sua extensão dentro da Região Metropolitana se localiza
fortes atividades de comércio.
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MAPA 2 – Constituição da atual formação da Região Metropolitana de Belém. 2018

Elaboração: Léa Costa, Erick Ramos.

Todo este cenário compõe a realidade dos alunos, que são afetados diretamente com
as consequências positivas e negativas das dinâmicas metropolitana, assim, partindo da
realidade deles este assunto foi desenvolvido através do plano de ação educativa trabalhado
com as turmas do primeiro ano do ensino médio.

Metodologia

Para a realização do plano de ação educativa foram feitos diversos procedimentos
iniciais, tais como:

 Inicialmente o levantamento dos assuntos que a professora trabalharia no
primeiro semestre de 2019;

 Pesquisa bibliográfica para sistematização e escolha dos conteúdos sobre os
processos de urbanização, conurbação, expansão urbana, região
metropolitana;

 Realização do uso de ferramentas cartográficas que ajudam na compreensão
dos fenômenos que ocorrem no espaço geográfico, é importante ressaltar que
elas

não podem ser manuseadas de forma pronta e acabada, chegando nas mãos dos
alunos como um objeto externo à sua realidade, meramente como um recurso
ilustrativo, sem objetividade e vinculação direta com o assunto trabalhado em sala
(SILVA; CAETANO, 2013, p. 13-14).
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Assim foram utilizadas imagens do
satélite Landsat do município de Ananindeua e mapa da região metropolitana
de Belém, salienta-se que esses são espaços relacionados e que fazem parte
da realidade imediata dos alunos, assim as ferramentas ajudaram na
construção da compreensão deles;

 Também foi realizada a imersão participativa nas aulas para conhecer o
perfil das turmas, esta observação se tornou importante para a elaboração e
desenvolvimento do projeto uma vez que foi possível fazer a diagnose das
mesmas e perceber onde se concentravam as principais dificuldades e quais
os procedimentos tomar.

Entendendo que o “ensino é um processo composto por objetivos, conteúdos e
métodos e esses componentes articulam-se numa proposta de ensino em ação”
(CAVALCANTI, 2002, p. 22), foram traçados alguns objetivos e conteúdos, para os quais
foram elaboradas, a fim de alcançar a finalidade do projeto, seis etapas metodológicas.

Além do objetivo geral, foram traçados outros mais específicos, como conhecer as
ações históricas que favoreceram a expansão urbana de Belém a partir de 1960/1970;
compreender os elementos que colaboraram no processo de formação sócioespacial de
Ananindeua, surgimento e expansão da cidade; identificar o desenvolvimento da conurbação
entre as cidades de Belém e Ananindeua, destacando os principais elementos de interligação
entre as duas maiores cidades do Pará e caracterizar os principais fatores sócioespaciais que
tem ocorrido nos últimos anos na RMB, com destaque para aqueles ocorridos em Belém e
Ananindeua, tais objetivos contribuíram no desenvolver do Plano de Ação Educativa, para
aplicação dessas finalidades foram construídos conteúdos que podem ser divididos em três
momentos o primeiro trata da expansão da cidade de Belém a partir de 1960/1970, o segundo
como Ananindeua da ferroa à BR-316, destacando a formação sócioespacial e a integração ao
espaço metropolitano e no último foi trabalhado Belém e o reconhecimento da metrópole.

A primeira etapa foi a aula introdutória sobre urbanização e os processos formas
espaciais que são gerados de sua formação, apresentando os principais conceitos que envolve
a temática, de maneira expositiva e dialogada. Partiu-se de uma escala macro para nas
próximas aulas delimitar a aplicação desse conteúdo. Na ocasião foi solicitado aos alunos que
pesquisassem com seus pais e/ou responsáveis se são oriundos de outras localidades do Pará,
que não seja Ananindeua. Nesta primeira etapa foi observado que os alunos não tinham
percepção dos conceitos geográficos sobre urbanização, além de não conseguirem fazer
relação com o espaço deles, mas a participação deles fazendo perguntas ajudou a construir a
aula.

No segundo procedimento com a participação da turma, a aula iniciou com a
socialização do resultado da pesquisa com os pais/responsáveis, a partir da contribuição dos
alunos iniciou-se a exposição sobre o conteúdo “A expansão urbana de Belém e a formação
sócioespacial de Ananindeua”,  nesse momento os conteúdos mais abrangentes foi delimitado
para explicar a realidade das turmas, a aula ainda contou com o auxílio de um mapa da
primeira légua patrimonial de Belém e outra imagem apresentado quatro momentos da
mudança de ocupação e expansão de Belém para então chegar na formação de Ananindeua.

Na terceira etapa foi proposto para análise dos próprios alunos, a apresentação de
quatro imagens obtidas via Satélite Landsat, como mostra a imagem abaixo, que mostram a
ocupação expansão urbana de Ananindeua em anos diferentes (1984, 1994, 2004 e 2015),
com um intervalo de dez anos entre elas. Foi solicitado que os alunos apontassem as
principais diferenças percebidas por eles nos mapas. Posteriormente, iniciou-se a exposição
sobre a segunda parte dos conteúdos, que trata da integração do município de Ananindeua ao
espaço metropolitano, ressaltando a importância da ferrovia Belém-Bragança e
posteriormente sua modificação à BR-316 como elemento de formação territorial de
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Ananindeua, sua elevação a município
e a participação na primeira região metropolitana considerando Belém-Ananindeua, ressalta-
se neste momento a participação das turmas durante as explicações, a utilização dos recursos
de projeção de imagens e as imagens de satélite ajudaram na atenção dos mesmos, outro fator
que contribuiu para a participação foi desconhecimento deles sobre a formação da sua cidade
e o interesse em aprender mais sobre o seu  espaço.

Imagem 1- Imagem da ocupação do município de Ananindeua através de satélite
LandSat. Ano (s) 1984, 1994, 2004, 2015.

Fonte: Google Earth, 2019.
Organização: Gabriela Silva

Na quarta etapa foram utilizados dados da cidade de Ananindeua, sua importância na
relação com a metrópole Belém, destacando os movimentos espaciais de pessoas, mercadorias
e serviços entre elas, bem como foram apresentadas as imagens da BR-316 no início da
manhã com o alto fluxo de pessoas no sentido de entrada da cidade Belém e outra imagem da
saída da cidade ao final da tarde, com o intuito de que eles percebessem os movimentos e
fluxos entre as cidades, a fim de que a turma identificasse a relação e os limites físicos difusos
que se confundem gerando o processo de conurbação, este foi um momento produtivo, pois
eles já tinham conhecimentos dos conceitos e significados sobre urbanização e puderam então
eles próprios estabelecer a relação entre o que estudaram sobre conurbação, as imagens das
aulas anteriores e a realidade na qual estão inseridos.
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Nesta etapa a aula foi conduzida a partir da análise dos mapas da região
metropolitana de Belém que permitiu o trabalho de visualizar as constantes mudanças na sua
constituição, com a entrada ano a ano de novas cidades nesse processo, diante dessas
transformações foi estabelecido um paralelo com a atual situação da RMB, as influências e a
expansão da metrópole Belém, bem como a expansão do urbano, nesta etapa foram
encontradas algumas dificuldades na condução das aulas, problemas estruturais, externos à
sala, pois a escola estava passando por reforma completa em seu prédio, gerando muito
barulho externo, o que comprometeu boa parte do desenvolvimento das atividades, desviando
inclusive o foco de atenção dos alunos.

A sexta e última etapa metodológica teve um caráter de culminância. Pelo fato do
projeto estar de acordo com o conteúdo programático já pré- estabelecido pela professora em
seu plano de ensino para o semestre 2019.1, ficou decidido com a mesma, que uma parte da
nota para a avaliação seria oriunda dos trabalhos e da participação da turma com as aulas
referentes ao projeto. Para compor essa nota, a turma fez atividades relacionadas ao conteúdo,
além disso foi construído pelos próprios alunos uma Linha do Tempo com o auxílio de um
barbante e imagens que foram separadas por décadas e que são relacionadas com os processos
de formação e expansão de Ananindeua, ao final da atividade foi gerado um debate sobre o
que cada um conseguiu aprender e apreender da cidade e da produção histórica dela,
posteriormente isso foi sistematizado pelos mesmos em um relato escrito individual.

Algumas considerações

Diante do que foi trabalhado com as turmas observou-se que o Plano de Ação
Educativa conseguiu construir a compreensão da expansão da área urbana de Belém, bem
como a consequente formação e expansão sócioespacial de Ananindeua e a constituição da
região metropolitana de Belém, a partir do material produzido observou-se que o Plano
proporcionou aos alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Instituto Bom Pastor a
construção do conhecimento significativo dos mesmos através das práticas metodológicas
desenvolvidas pela proposta de ação metodológica, ressalta-se ainda que não foi apenas uma
forma diferente de ensinar, mas uma possibilidade construção cidadã por meio da leitura da
realidade sob a análise dos processos históricos que constituíram e que transformaram social,
econômico e espacialmente a cidade de  Ananindeua, bem como a percepção dos alunos da
participação dos mesmos como agentes de transformação desses espaços por meio das
práticas sociais que mentem com a sociedade e até mesmo na escola, puderam entender
também como essas práticas formam a sociedade e que juntamente com o Estado, essas
práticas tem papel importante na construção e nas mudanças sócioespaciais.
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Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: Esse texto vem trazendo as experiências adquiridas durante os dois semestres letivos do ano
2018 no projeto de monitoria de climatologia ofertada pelo Departamento de geografia e políticas públicas do
Instituto de Educação de Angra dos Reis da Universidade Federal Fluminense (IEAR/UFF). Neste ensaio será
discutido as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos que cursaram a referida disciplina. A principal
dificuldade apresentada pelos alunos era desenvolver a relação entre os conteúdos acadêmicos de climatologia e
as realidades por eles vividas. Esses obstáculos foram superados com a utilização do vivenciado pelos alunos
junto com uma prévia de conteúdos seguintes para que os mesmos estabelecessem as conexões. A utilização do
globo terrestre e de imagens possibilitou a superação dos obstáculos colocados pela abstração. Os resultados
desta experiência comprovaram que essas práticas auxiliaram os alunos a chegarem ao conhecimento e
trouxeram também contribuições para a formação do monitor nas práticas de ensino realizada.

Palavras-Chave: Relação; conteúdos; climatologia.

Introdução

Estudar na graduação uma disciplina de geografia física, sem se fazer as devidas
conexões com a vivência ou entender sua interação, pode levar o aluno a se desinteressar.

É importante para o aprendizado que o aluno possa construir raciocínios
lógicos sobre as leis que regulam o universo dos fenômenos naturais,
reconhecendo a relevância desse conhecimento, não só para a continuidade
do avanço das ciências da natureza, mas também para a sua vida prática.
(BUENO, 2009, p.2)

Quando a experiência é aplicada como princípio para se entender os conteúdos,
unidos de globo terrestre e imagens esquemáticas trazem a possibilidade do aluno
compreender os fenômenos que acontecem em uma escala maior e em seguida numa escala de
menor alcance. A utilização dessas ferramentas aproxima a realidade do estudante com o que
acontece no planeta.

A função do monitor deve ser a de buscar continuamente meios para superar as
dificuldades dos alunos. Nesse processo também deve buscar as melhores maneiras de
realizar as praticas de ensino. Para isso, o estabelecimento de certos vínculos “acadêmicos”
favorece que os alunos exponham suas dúvidas.

Objetivos das atividades de ensino
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O projeto monitoria para disciplina climatologia ofertada pelo DGP- IEAR/UFF é
coordenado pelo professor desta área de conhecimento e tem como objetivo atender os alunos
matriculados na disciplina para verificar quais são as suas maiores dificuldades, oferecendo
orientações aos estudos e propondo seminários. O monitor vai precisar ter um contato maior
com a prática docente para que contribua na formação do futuro licenciado. A proposta de
trabalho seguiu a rotina de atendimentos no contraturno, pelo menos uma vez na semana,
possibilitando que os estudantes tivessem a oportunidade de expor suas dúvidas e dificuldades
em relação aos conteúdos da disciplina, mesmo após as aulas.

O desenvolvimento do projeto de monitoria

O projeto foi definido com um encontro extraclasse por semana com duração em
média de 180 minutos. Foram acolhidas duas turmas, sendo uma em 2018.1 e outra em
2018.2. Ambas eram compostas, em sua maioria, por alunos do segundo período do curso. Os
dias dos encontros eram acordados previamente com a turma para possibilitar o acesso aos
atendimentos, sendo também disponibilizado auxílios de pré-avaliações para resumir
brevemente o conteúdo. Além disso, também foram criados grupos pelo aplicativo de
mensagens online para melhorar a comunicação de assuntos pertinentes à disciplina.

Na turma de 2018.1, as aulas da disciplina aconteciam na segunda-feira no turno da
noite. Ficaram combinados os encontros, portanto, às terças-feiras no horário vespertino das
15 às 18 horas. Nesse contexto, o grupo criado possibilitou uma melhor aproximação com a
turma e incentivou a ida dos estudantes aos encontros. Estes iniciavam com uma revisão do
último conteúdo aplicado na aula e, em seguida e de acordo com as dúvidas, eram dadas
explicações utilizando a vivência dos alunos para uma melhor visualização dos conteúdos.

Através da observação do desempenho da turma durante os encontros, foi possível
notar que havia dificuldades que iam além da compreensão dos conteúdos. Dessa forma,
foram enviados exercícios em forma de questionário que realizavam relações entre os
conhecimentos cotidianos, da realidade dos alunos e os conhecimentos acadêmicos,
desenvolvidos na universidade.

Após o envio, foi comprovado a partir dos alunos participantes do projeto de
monitoria, tais dificuldades. Por fim, o atendimento antes da avaliação passou a se basear no
resultado dos exercícios, em que primeiramente havia a explicação dos conteúdos das
questões e em seguida a realização do gabarito junto com a turma. Depois disso, os próximos
encontros tornaram-se mais simples, pois os estudantes já possuíam as bases para a
compreensão de outros temas.

Em 2018.2, o desenvolvimento do projeto foi diferente, a começar pelo horário da
turma. A disciplina de Climatologia foi oferecida as sextas-feiras no turno vespertino, em que
houve a minha disponibilidade de acompanhar as aulas juntamente aos alunos. A preferência
da turma para a monitoria foi durante a manhã, no horário das 9 às 11:30. Também foi criado
um grupo no aplicativo de mensagens online para facilitar a comunicação. Assim como na
turma anterior, os encontros que antecederam as avaliações tiveram um maior número de
alunos.

Devido às experiências do período anterior sobre as dificuldades de relacionar os
temas com as experiências cotidianas dos alunos, foi possível acrescentar em cada encontro
práticas distintas que introduziam o cotidiano para auxiliar na compreensão dos conteúdos.

258



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Aproveitando esse ponto de partida,
foi observado que conforme os encontros aconteciam, a turma conseguia por si própria
realizar as relações sobre e além do conteúdo proposto, pois os alunos que ainda não tinham
confiança nesses encontros conseguiam expor suas dúvidas e usar o globo terrestre e
ilustrações dos temas, permitindo retomar a confiança para adquirir mais conhecimento.

Nos dois períodos, a relação dos conteúdos da climatologia foi feita por uma ordem
reversa, partindo das bases que os alunos já possuíam, sendo elas fenômenos atmosféricos
(sol e chuva). Porém, a vivência dos alunos não poderia ser a única fonte para levá-los ao
conhecimento, então foram utilizadas também as representações da Terra.

Fundamentação teórica

No início dos encontros de monitorias foram feitas apenas recapitulações de conteúdos
já passados. Contudo, houve necessidade de utilizar outras maneiras e mais recursos didáticos
para melhor auxílio no entendimento da disciplina. Notou-se que existia uma dificuldade em
compreender os conteúdos que dão base para a visão geral da climatologia. Neste sentido,
Steinke (2012) traz que muitos alunos possuem uma visão abstrata de muitos fenômenos da
climatologia e por esse motivo existe certa fuga e desinteresse de se pensar nas questões
ligadas a climatologia.

Então pensando em dar assistência na obtenção de conhecimento, deveria ser pensado
antes dos encontros como poderia ser aplicado o conteúdo de maneira que desperte interesse.
Na perspectiva de Guimarães (2015, p.50) “Por outro lado, não se pode desprezar o fato de o
professor precisar ter conhecimentos sólidos sobre o como fazer, sobre a rotina, sobre os
procedimentos, até mesmo para que ele possa pensar em algo novo, criar, inventar e inovar no
campo pedagógico”. Podendo ser aplicado também para quem está à frente de um processo de
ensino, sendo dever de o professor elaborar meios para construir conhecimento com os
alunos.

Os métodos utilizados para as monitorias foram primeiramente às percepções dos
alunos sobre os fenômenos, servindo como ponto de partida as estações do ano, chuvas e
outros fenômenos sensíveis ao cotidiano.

Através do lugar onde mora, o aluno entra em contanto com o mundo,
efetivas experiências; dessa forma, consideramos imprescindível que essa
parcela do espaço seja trazida para a sala de aula. Essas realidades
conhecidas pelos alunos constituem-se nas suas vivências, ou seja, aquilo
que eles já conhecem sobre o espaço, sobre a sociedade de como estão
imbuídos nesse processo. (SANTOS, 2012, p.118)

Com o uso dos assuntos que os alunos já estão familiarizados, possibilitou a
realização de conexões, permitindo assim a perda da visão de que os conteúdos são abstratos.
Como exemplos dessas situações, a partir do momento que o aluno entende que existem
estações do ano, que em certas épocas a temperatura é mais elevada e em outras mais baixas,
a explicação, por exemplo, da obliquidade da terra e o movimento de translação passa a ser
aplicado. De acordo com Bueno (2009), as sensações dos alunos podem ser trabalhadas para
se alcançar e construir os conceitos científicos, a partir de uma transposição didática. Em
outras palavras, ao utilizar a vivência empírica do discente, é possível fazer com que um
conceito científico se aproxime mais de sua realidade.
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Além de utilizar a perspectiva
do aluno como ponto de partida para a construção dos conceitos, houve outras maneiras
usadas nos encontros. O uso do globo terrestre foi e é essencial para a percepção dos
fenômenos e sua distribuição pelo planeta. Portanto, este método foi aplicado nos encontros
para a explicação sobre a rotação, a incidência solar na superfície terrestre e também a força
de coriólis e seus efeitos.

Na Geografia escolar, um globo deveria estar presente ao serem trabalhados
temas como orientação e localização, para apresentar a rede de coordenadas
geográficas, para dar concretude a noções bastante abstratas quanto à
posição da Terra no espaço e suas relações no sistema planetário, para
esclarecer a diferença de representação espacial e as distorções decorrentes
da projeção de um sólido (a Terra) sobre um plano (o papel de um mapa) e
para explicar a relação entre a esfericidade da Terra e a diversidade
ambiental, especialmente climática. (SCHÄFFER et al, 2003, p.21).

Então existe uma gama de conteúdos que podem ser observados em uma escala
menor que é facilitada pelo uso do globo terrestre. Segundo Schäffer et al (2003, p.22), a
utilização do globo terrestre realiza a ligação entre o que acontece em escalas menores com o
que acontece em uma escala maior ao ser relacionado com o lugar de vivência do aluno.

Outro modo de fazer com que os alunos compreendam o conteúdo é pela utilização
de desenhos e imagens que ilustram o que esta sendo exposto. Para Martins (2014, p.434) “A
imagem ao ser algo que se assemelha a qualquer outra coisa, coloca-se na categoria das
representações [...]. Assim, a sua função é a de evocar, a de significar outra coisa que não ela
própria utilizando o processo de semelhança, por analogia.”.

Essa espécie de representação auxilia na compreensão do movimento aparente do
Sol, em que imagens de um mesmo lugar em diferentes dias do ano demonstrariam seu trajeto
durante o ano.

O uso de imagens ou fotografias na sala de aula contribui para que o aluno se
aproprie dos conceitos geográficos trabalhados com atividades que
resultarem em um processo de aprendizagem significativo. O aluno aprende
um conceito quando sabe utiliza-lo em situação concreta e, aos poucos, vai
interiorizando e consegue em outro momento aplica-lo em novas situações
(CASTELLAR, 2011, p.85).

Na ausência de fotografia, o desenho esquemático feito pelo monitor servia como
forma de visualização dos fenômenos que estavam sendo explicados. Dessa maneira, o que
estava sendo explicado por palavras foi demonstrado com uma representação que trouxesse o
maior entendimento do conteúdo descrito.

Mudança no desempenho dos discentes

Posteriormente aos encontros, foi observado que os alunos matriculados na disciplina
tiveram mais participação durante as aulas. Também durante os próprios encontros de
monitorias, os alunos participavam com mais confiança levando suas constatações a respeito
da relação do conteúdo anterior e demonstrando ter compreendido as noções básicas para a
formulação de perguntas mais elaboradas. Demonstrando que conseguiam realizar a relação
entre outros conteúdos que estavam sendo introduzidos, não tendo tanta necessidade de
auxílio para o entendimento.
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Em relação ao resultado nas
avaliações, os alunos que puderam participar das monitorias e expor suas dúvidas melhoram o
rendimento nas avaliações, assim como, na realização de seminários e redações propostas
pelo professor da disciplina, ou seja, as monitorias colheram grandes resultados positivos para
todos participantes do projeto. Inclusive no aspecto formativo do monitor, porque ele foi
estimulado a desenvolver a capacidade de perceber as dificuldades dos alunos, elaborando
maneiras para superar esses obstáculos, aprendendo como se fazer a transposição didática.

Considerações finais

Ao iniciar o projeto de monitoria da disciplina de climatologia foram identificadas
certas barreiras em relação à maneira que poderia ser feita para que os alunos
compreendessem o conteúdo. Quando foi percebido que os alunos entediam apenas como
abstrações não podendo enxergar como algo concreto que de fato acontecia. Então ao utilizar
o que o aluno já teve como experiência traz o que era apenas uma teoria para a realidade.   De
acordo com Guimarães (2015, p.53) “Para além de serem um recurso, um instrumento, uma
ferramenta ou ilustração, os artefatos culturais são essenciais no trabalho pedagógico, na
perspectiva da incorporação critica e criativa.”.

Ao unir com o globo terrestre e o uso de imagens e desenhos esquemáticos foram
possibilitando que as barreiras da abstração venham a ser destruídas. O uso de diversas
maneiras para explicar o fenômeno se mostrou bastante eficaz para incentivar e de certa forma
prender atenção dos alunos. Com a criação do grupo de troca de mensagens instantâneas, isto
resultou numa maior comunicação entre os alunos, aproximando-os do monitor. Dessa forma,
criando essa relação, os alunos com maiores dificuldades de se expressar foram incluídos no
projeto, levando suas dúvidas ao monitor.

Então para concluir, é essencial verificar a razão das dúvidas dos alunos, pois por
meio delas podem ser pensadas em maneiras para iniciar a abordagem. Para também pensar
em diversas ferramentas para a construção do conhecimento pelo discente. As formas que
foram abordadas para construir o conhecimento dos alunos têm como objetivo o
desenvolvimento da capacidade de realizar a ligação entre conteúdos e esses a serem
relacionados com o seu cotidiano. Demonstrando a grande importância da utilização do
empírico dos alunos para iniciar deste ponto e erguer os conhecimentos científicos. Estudar,
pensar e elaborar no papel do monitor se constitui em uma ótima e enriquecedora experiência
para a formação. Pois ao estar construindo o conhecimento com os alunos, o monitor
desenvolve o seu.
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uma contribuição à melhoria do estágio na licenciatura em geografia

Léa Maria Gomes da Costa1

lmgc1298@gmail.com
Universidade do Estado do Pará-UEPA

1-Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo:

O presente relato está voltado à socialização de experiências realizadas no período de agosto
de 2018 a maio de 2019 por meio da execução do projeto ver, ler, grafar o espaço
urbano - possibilidades de diálogo entre formação acadêmica e geografia escolar. O referido
projeto tem por objetivo integrar licenciandos, docentes e discentes da Educação Básica por
meio da prática de residência pedagógica. Procurando superar a descontextualização que tem
marcado a prática costumaz de estágio curricular. Partindo-se da concepção do ver, ler, grafar
o espaço urbano desenvolve-se orientações e práticas educativas com licenciandos, visando a
atendimento de alunos da Educação Básica, tendo como referência o estudo da paisagem e a
interpretação (leitura) dos arranjos espaciais urbanos, por meio de suas diversas grafias e
representações: cartográfica; desenhos; imagens; literatura; música e memória de moradores.
O desenvolvimento dessas habilidades tem possibilitado uma requalificação do estágio no
âmbito do Curso de Licenciatura em Geografia da UEPA, o repensar da prática educativa
desenvolvida pela Geografia Escolar e tem propiciado aos educandos da Escola Básica que o
conhecimento da Geografia se torne significativo e, por certo, prazeroso para quem o ensina e
o apreende a cada dia.

Palavras-Chave: Estágio em Geografia; Residência Pedagógica; Geografia Escolar; espaço
vivido; práticas educativas.

Introdução ou caracterizando o universo escolar

Este trabalho é um relato das experiências desenvolvimento por residentes do último
ano de formação do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Pará
(UEPA), por meio da execução do Projeto intitulado “Ver, ler, grafar o espaço urbano -
possibilidades de diálogo entre formação acadêmica e Geografia Escolar”2, o qual está
ligado ao Programa de Residência Pedagógica da UEPA, campus Belém. As ações do
projeto foram iniciadas em agosto de 2018, com previsão de encerramento em janeiro de
2020 e integra licenciando do 5º ao 8º semestre do curso de Geografia.

O subprojeto é desenvolvido em parceria com duas escolas da rede pública estadual
de ensino, EEEFM Paulo Fontelles de Lima (PFL) e EEEFM INSTITUTO BOM PASTOR

1 Professora Assistente IV da Universidade do Estado do Pará (UEPA), com atuação nos cursos de licenciatura
em Geografia e em Pedagogia. Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade
Federal do Pará (PPGEO-UFPA).

2 O projeto recebe fomento, por meio do financiamento de bolsas de estudos, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES-MEC e está vinculado à Pró-reitoria de Graduação da
UEPA.
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(IBP). As escolas estão localizadas na área de expansão da Região Metropolitana de Belém
(RMB), inseridas num contexto periférico e com significativo campo de abrangência de
alunos da Educação Básica.

Os dados levantados na etapa diagnóstica de realização do projeto permitem
identificar o atendimento de um total de quase dois mil alunos pelas duas escolas. Sendo
registrada no ano de 2019 a matricula de 934 alunos na Escola Paulo Fontelles e 1022 alunos
no Instituto Bom Pastor. Os Gráficos 1 e 2 demonstram a distribuição das matrículas, por
níveis de ensino nas referidas escolas, nos dois anos de realização do projeto, assim como o
numero de alunos atendidos pelo projeto, tendo por referência o registro de matrícula.

Gráfico 1 – Projeto Geo-Belém – alunos matriculados e atendidos pelo projeto na escola
Paulo Fontelles de Lima. 2018-2019

Fonte: secretaria da Escola Paulo Fontelles de Lima.

Gráfico 1 – Projeto Geo-Belém – alunos matriculados e atendidos pelo projeto na escola
Instituto Bom Pastor. 2018-2019

Fonte: secretaria da EEEFM Instituo Bom Pastor.

0

500

1000

Total
de

alunos
2018

Total
de

alunos
2019

973 934

548 579

Matriculados

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

“A prática do(a) Professor(a) à margem: resistências, saberes e poderes”
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Total de
alunos
2018

Total de
alunos
2019

Ens.
Fund.
2018

Ens.
Fund.
2019

Ensino
Médio
2018

Ensino
Médio
2019

1222
1022

489
386

733
636

1015
893

382
257

733
636

Matriculados Atendidos pelo Projeto

(IBP). As escolas estão localizadas na área de expansão da Região Metropolitana de Belém
(RMB), inseridas num contexto periférico e com significativo campo de abrangência de
alunos da Educação Básica.

Os dados levantados na etapa diagnóstica de realização do projeto permitem
identificar o atendimento de um total de quase dois mil alunos pelas duas escolas. Sendo
registrada no ano de 2019 a matricula de 934 alunos na Escola Paulo Fontelles e 1022 alunos
no Instituto Bom Pastor. Os Gráficos 1 e 2 demonstram a distribuição das matrículas, por
níveis de ensino nas referidas escolas, nos dois anos de realização do projeto, assim como o
numero de alunos atendidos pelo projeto, tendo por referência o registro de matrícula.
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(IBP). As escolas estão localizadas na área de expansão da Região Metropolitana de Belém
(RMB), inseridas num contexto periférico e com significativo campo de abrangência de
alunos da Educação Básica.

Os dados levantados na etapa diagnóstica de realização do projeto permitem
identificar o atendimento de um total de quase dois mil alunos pelas duas escolas. Sendo
registrada no ano de 2019 a matricula de 934 alunos na Escola Paulo Fontelles e 1022 alunos
no Instituto Bom Pastor. Os Gráficos 1 e 2 demonstram a distribuição das matrículas, por
níveis de ensino nas referidas escolas, nos dois anos de realização do projeto, assim como o
numero de alunos atendidos pelo projeto, tendo por referência o registro de matrícula.
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Não é possível, nos limites do presente relato tratar minuciosamente das
representações que os dados contidos nos gráficos nos fornecem, mas é perceptível o alcance
que as escolas possuem junto as comunidades do seu entorno, ainda mais se considerarmos
que são escolas que apresentam significativas precariedades em sua infraestrutura física. O
projeto, por questões diversas não consegue atender a todas as turmas, alcançando um
percentual em torno de 85% no IBP (83,06% em 2018 e 87,38% em 2019) e 55% no PFL
(56,32% em 2018 e 61,99% em 2019). A abrangencia maior no Instituto Bom Pastor se deve
ao fato de podermos contar com dois preceptores, os Professores Anali Castro e Robson
Brito, já no Paulo Fontelles temos apenas a atuação da Professora-preceptora Renata
Pinheiro.

As escolas estão localizadas respectivamente nos bairros da Pratinha (Belém) e
Guanabara (Ananindeua), tendo por característica geral o atendimento a alunos com baixo
poder aquisitivo e um baixo índice de pontuação no IDEB, que no ano de 2015 foram de: 2.1
e 3,1, respectivamente.

O bairro da Pratinha está localizado na porção Norte da cidade de Belém, a
aproximadamente 12 km da área central da capital.  A formação do bairro está ligada aos
processos de expansão da malha urbana de Belém e de desconcentração industrial ocorridos
na segunda metade do século XX. Segundo Trindade Jr. (1998) nos anos 1970 o Estado inicia
uma estratégia de desconcentração populacional na área de central de Belém. Neste contexto,
o bairro da Pratinha teve sua formação ligada à instalação de indústrias na Avenida Arthur
Bernardes e à implantação do antigo Educandário Eunice Weaver. O Educandário nasceu da
iniciativa de Eunice Sousa Gabi Weaver, cuja mãe era portadora de hanseníase. No Pará os
hansenianos eram alocados em colônias agrícolas (Colônias do Prata), existentes à época nas
áreas rurais relativamente distantes do centro urbano, como no Guamá (hoje bairro da capital
paraense) e em Marituba (município integrante da RMB) e ainda em alguns municípios mais
afastados, como o de Igarapé-Açu (Nordeste Paraense). Já seus filhos eram encaminhados ao
Educandário para assistência social e educacional, daí o nome do bairro (DOL, 17/02/2013).

O bairro da Guanabara localiza-se em Ananindeua, cidade que compõe a região
metropolitana de Belém e tem seu surgimento ligado ao processo de expansão metropolitana e
à instalação do eixo rodoviário da BR-316, que liga Belém ao Nordeste paraense e ao Centro-
sul do país. Desta formação histórica deriva uma abrangência diferenciada da comunidade que
procura as escolas-campo, sendo que a escola Paulo Fontelles possui um atendimento muito
localista, restrita à escala do bairro e com pouca expressividade nos bairros vizinhos, já o
Instituto Bom Bastor, por se localizar no vetor principal de expansão urbana de Belém
apresenta a moradia de seus alunos em diversos bairros de Ananindeua, alcançando também
outros municípios da Região Metropolitana e em menor grau alguns bairros do núcleo central
metropolitano. Os Mapas 1 e 2 representam a espacialidade do local de moradia das escolas-
campo.
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Mapa 1 – Projeto Geo-Belém – Local de residência dos alunos do Bom Pastror. 2019

Mapa 2 – Projeto Geo-Belém – Local de residência dos alunos do Paulo Fontelles. 2019

Fonte: arquivos do projeto; elaboração e execução: Léa Costa e Erick Santiago, mai./2019.
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Os mapas constituem exemplos do material elaborado a partir do levantamento de
dados que compuseram a etapa diagnóstica do projeto, sendo sua execução um dos produtos
resultantes das oficinas de Iniciação Cartográfica, que será detalhada em item posterior deste
relato. Sua execução cumpre duas funções indissociáveis na formação dos residentes, a de
aprendizagem acerca do uso das técnicas cartográficas digitais e a manipulação de dados da
realidade escolar e a desenvolvimento de recursos educativos que permitem a eles e aos
educandos da educação Básica maior capacidade de interpretar a realidade em que está
inserida, potencializando, portanto, o principio que rege a execução do projeto, qual seja, o de
ver, ler e grafar o espaço urbano.

As escolas-campo apresentam boa receptividade e expectativa em relação ao projeto e
já eram parceiras da UEPA na realização de projetos educativos e como campo de estágio,  a
exemplo da Escola Paulo Fontelles de Lima recebeu o subprojeto de Geografia do PIBID
(2017-2018) e ao final do ano letivo de 2018 possibilitou espaço de socialização de
experiências, com amostra de trabalho dos alunos ligados ao PIBID e que teve um resultado
significativo de sete alunos da turma do 3º ano aprovados no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), em universidades públicas da rede estadual e federal.

Apesar da receptividade a infraestrutura das escolas-campo demanda atenção por
parte da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-PA), no que tange à necessidade de
reforma geral, como a que está em curso no IBP, sem haver suspensão de atividades ou
remanejamento da comunidade escolar para outro espaço provisório e ainda a manutenção
adequada de laboratórios de informática, que poderiam servir como laboratórios para as
atividades de alfabetização cartográfica, das bibliotecas e/ou salas de leitura, sendo tais
espaços escolares elementos importantes no auxilio e desenvolvimento das atividades
previstas no projeto.

Os fundamentos teóricos do projeto

De acordo com Cavalcanti (2012, p. 11), a Geografia se constitui numa “ciência que
estuda o espaço na sua manifestação global e nas suas manifestações singulares”.
Considerando que na atualidade grande parcela da sociedade vive nos espaços urbanos,
destaca-se a importância dos estudos voltados ao entendimento dos arranjos espaciais da
cidade e do fenômeno urbano.

A cidade constitui-se, portanto, como um locus onde é possível a percepção do
espaço em sua manifestação global e em suas particularidades, assim como a análise
sistemática de tais manifestações. Cavalcanti (2001; 2012) defende a existência de uma
relação entre educação e cidade.  Com base em estudos sobre o tema, a autora destaca três
dimensões que se correlacionam na constituição dessa relação.

suas instituições, recursos, experiências. Essa dimensão se identifica com A
primeira dimensão consiste em considerar a cidade como conteúdo de educação,
com a fase: “aprender a cidade”. A segunda dimensão é a que considera o meio
urbano como um agente educador, um emissor de informações e de cultura, trata-se
do “aprender da cidade”. a terceira dimensão é a que considera a cidade como um
conteúdo educativo e a expressão que a define é “aprender a cidade”
(CAVALCANTI, 2001, p; 21-22 – negritos meus).

No trabalho pautado na aprendizagem sobre e na cidade a autora ressalta ainda o
papel da escola como agência principal para ajudar crianças e jovens no desenvolvimento da
habilidade de leitura socioespacial de suas cidades. Considera-se tal habilidade de importância
primaz par o desenvolvimento de uma aprendizagem geográfica com os discentes da
Educação Básica.
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Em consonância com a perspectiva teórica ora sintetizada é que se propõe a
realização de um subprojeto de Residência Pedagógica (RP) pautado na concepção teórico-
metodológica de ver, ler, grafar o espaço urbano, pois partindo desta concepção pode-se
incentivar e orientar o planejamento e execução de procedimentos teórico-metodológicos que
permitam desenvolver com os discentes da educação básica as habilidades de interpretação do
espaço geográfico tendo como referência o estudo da paisagem, aquilo que se observa, que se
“vê” no cotidiano de nossas cidades; a interpretação (leitura) dos arranjos espaciais urbanos e
as suas diversas grafias, que podem ser feitas tanto por meio da representação cartográfica,
quanto da representação literária, da música e da memória de seus moradores.

Para Rego, Suertegaray e Heidrich (2001), a geografia e o seu ensino constituem
ferramentas cognitivas de interpretação da realidade, propiciando “uma interpretação de um
texto”. E qual é o texto da geografia? O texto da geografia é o espaço geográfico, ou, dito de
outra forma: “é o mundo”. Para os referidos autores “o espaço geográfico se oferece como um
texto primeiro para as pessoas que nele existem, e se oferece como um texto através dos fatos
desse espaço geográfico” (REGO; SUERTEGARAY; HEIDRICH, 2001, p. 172).

A “interpretação do texto”, nesta perspectiva, não se constitui um ponto final na
análise do objeto, mas sim um ponto inicial para a intervenção transformadora na relação do
sujeito educativo com o objeto, tal como colocado por Callai (2011, p. 129).

Para ler o espaço há que se ter referenciais teóricos, instrumentos metodológicos,
conhecer e compreender os conceitos básicos que permitem fazer esta leitura.
Enfim, conhecer a ciência e a disciplina escolar para observar, analisar e interpretar
a realidade. Outro aspecto fundamental é reconhecer o contexto da escola, o lugar
em que ela está situada, o tipo de população, as formas de organização da mesma, o
que permite explicitar as características dos estudantes que a freqüentam. E, ainda
mais, é importante a clareza a respeito do papel da instituição escolar em seus ideais
e na realidade prática para construir os instrumentos que permitam o acesso ao
conhecimento que é a função especifica da escola.

A capacidade de interpretação voltada à leitura do espaço urbano pressupõe levar em
consideração a “leitura de mundo” que o aluno traz consigo e requer vários elementos, sendo
o ponto de partida o seu espaço vivido, a sua interação com o mundo. E é a partir disso que o
conhecimento da Geografia pode se tornar mais significativo e prazeroso para o seu aprendiz.

Saber ler uma informação do espaço vivido significa saber explorar os elementos
naturais e construídos presentes na paisagem, não se atendo apenas à percepção das
formas, mas sim chegando ao seu significado. A leitura do lugar de vivência está
relacionada, entre outros conceitos, com os que estruturam o conhecimento
geográfico, como, por exemplo, localização, orientação, território, região, natureza,
paisagem, espaço e tempo [...].
Para orientar-se, perceber as distâncias, localizar-se e compreender os fenômenos o
aluno deve ler a paisagem e não apenas desenhar mapas. Deve começar a estabelecer
relações entre os lugares, a ler os fenômenos em diferentes escalas, mobilizando o
raciocínio e educando o olhar para que possa fazer a leitura do espaço vivido. O
saber agir sobre o lugar de vivência é importante para que o aluno conheça a
realidade e possa comparar diferentes situações, dando significado ao discurso
geográfico – isso seria a concretização da educação geográfica, do mesmo modo que
ocorre com a Matemática, a Física, ou outras áreas do conhecimento escolar
(CASTELLAR, 2005, p. 212-213).

Parte-se da ideia de que aluno, aqui compreendido como sujeito do processo ensino-
aprendizagem, não está isolado no mundo, ao contrário, estabelece para, e com ele, relações e
interações, tanto de ordem subjetiva, como objetiva, tanto do ponto de vista físico como
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social. Nestes termos o desenvolvimento da aprendizagem se efetiva com maior significado se
considerar a realidade objetiva e subjetiva que compõe o universo do educando enquanto
sujeito social.

O ensino da ciência geográfica não pode partir simplesmente da mera passagem de
conhecimento entre professor e aluno ou de um processo simples de memorização de
elementos natural e socialmente construídos que compõem a paisagem dos diversos lugares e
espaços.

Assim como o próprio espaço geográfico, o ensino da Geografia, e em especial a
prática de estágio, constituem-se processos singulares de construção do conhecimento que
contribuirão de maneira decisiva na formação dos licenciados. Tais processos de construção
de conhecimento têm como matéria-prima, entre outros, o arcabouço teórico que o educando,
participe da aprendizagem, possui sobre a realidade em que está inserido, arcabouço este que
está sempre em processo de ampliação e (re)construção.

Partindo do conhecimento adquirido através da observação do meio circundante,
conhecimento esse ainda não sistematizado, o aluno deve ter oportunidade de
contribuir para a elaboração de um arcabouço formado por ideias, conceitos e
categorias que lhe permitam interpretar, de forma cada vez mais profunda, a
realidade que o cerca (ALMEIDA, 1991, p. 86).

Com o processo de construção do conhecimento podemos atingir o grande objetivo
da Geografia na escola que é de proporcionar ao aluno a possibilidade de poder interpretar o
mundo em sua complexidade e em sua diversidade, que se expressa nos diversos níveis
escalares, utilizando-se de todas as ferramentas que lhe poderão ser úteis. O trabalho com os
conceitos fundamentais da geografia: espaço, paisagem, lugar, região e território se faz
presente como elemento de aprofundamento conceitual e de discussão acerca das interrelações
existentes entre a Geografia científica e a Geografia Escolar, considerando as aproximações e
distanciamentos existentes entre elas.

Objetivos do projeto

O projeto Ver, ler, grafar o espaço urbano tem por objetivo principal promover
estudos, discussões e propostas de ensino voltados ao desenvolvimento de conhecimentos
geográficos por meio de estudo do espaço urbano.

Com o desenvolvimento do subprojeto de RP tem-se ampliado o diálogo entre a
Geografia científica, que norteia a formação acadêmica dos licenciandos e a Geografia
Escolar, que em grande medida se constitui em seu campo primaz de atuação profissional.
Neste sentido, o desenvolvimento das etapas de sua execução pauta-se no alcance dos
seguintes objetivos norteadores:

a) promover estudos e discussões com licenciandos e professores da Educação
Básica que resultem na elaboração de propostas metodológicas de ensino pautadas
no desenvolvimento dos conhecimentos geográficos dos alunos do Ensino
Fundamental e Médio e que sejam pautadas nas habilidades de ver, ler, grafar
o espaço urbano;

b) integrar licenciandos do curso de Geografia da UEPA, professores e educandos da
Educação Básica num processo de troca e aprofundamento de conhecimentos e de
experiências que fortaleça e dinamize o processo ensino-aprendizagem da
Geografia Escolar;

c) oportunizar melhor qualificação e formação acadêmica aos graduandos do curso
de Licenciatura em Geografia da UEPA; e
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d) estimular o registro da produção teórico-metodológica dos licenciandos e dos
professores participantes do subprojeto, tendo como foco a produção de artigos e
trabalhos científicos que possam ser enviados para periódicos ou apresentados em
eventos científicos da área educacional e da geografia.

A contribuição para o (re)pensar a relação teoria-prática no estágio da Licenciatura em
Geografia – algumas experiências do Residentes pedagógica em Geografia

O projeto é compreendido como parte componente do currículo escolar, por esse
motivo a integração dos residentes perpassa os diversos espaços do fazer pedagógico, tais
como: reuniões de planejamento, feiras educacionais, festas escolares etc. A estrutura do
projeto envolve três eixos de ações, são eles: planejamento; práticas educativas e avaliação e
socialização. A sistematização em eixos possibilita a exposição didática da organização do
subprojeto, contudo, as atividades que neles aglutinadas guardam inter-relações e
concomitâncias em seus processos de execução.

Eixo 1 - Ações de planejamento

Visam à integração interpessoal, coordenação e acompanhamento das atividades do projeto,
de maneira que se possa diagnosticar em que medida as ações educativas desenvolvidas e o
ambiente escolar, podem contribuir para a formação do residente e para o desenvolvimento
do discente da Educação Básica, pautado no princípio da autonomia educativa e da
cidadania.

Figura 1 – Projeto Geo-Belém – Planejamento com preceptores das escolas-campo. 2019

Fonte: arquivo do projeto, fev. e mar./2019.

As reuniões de planejamento são realizadas no início dos semestres letivos e durante
o desenvolvimento do projeto, elas envolvem os participantes do projeto e se constituem em
espaços de discussão dos objetivos, do desenvolvimento da metodologia de trabalho, da
prática a ser realizada pelos residentes e dos resultados que podem ser alcançados. Esta ação
também visa à integração permanente da equipe de trabalho, para que todos se percebam
como sujeitos das ações e co-responsáveis pelo desenvolvimento e sucesso do subprojeto.

Figura 2 – Projeto Geo-Belém – Oficinas metodológicas com preceptores e residentes. 2019
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Fonte: arquivo do projeto, fevereiro a maio/2019.

As ações de planejamento também são compostas por reuniões voltadas à discussão
de textos acadêmicos; debates acerca dos conceitos-chave e/ou categorias geográficas, os
quais constituem os referenciais básicos do projeto e orientação do licenciando para a atuação
como residente.

Outro componente do eixo de planejamento são oficinas metodológicas que
envolvem a formação dos preceptores e preparação de residentes para a atuação pedagógica.
A Figura 2 retrata um conjunto de ações metodológicas voltadas à formação para o trabalho
com a alfabetização geo-cartográfica, tais como as:

a) oficinas de iniciação cartográfica – que envolvem a elaboração de mapas por
meio de manuseio de softwares de acesso livres, como o QGIS e o Google Earth.
Nelas são usadas bases de dados oficiais, como as dos censos demográficos do
IBGE, e dados obtidos por meio da etapa do diagnóstico sócioeducativo, feito
pelos residentes junto às escolas-campo;

b) oficinas de atividades metodológicas – destinadas à discussão sobre como se dá a
apreensão e aprendizagem espacial dos educandos da Educação Básica,
envolvendo o manuseio de jogos educativos, como o dominó geográfico (dos
estados e capitais brasileiras) e o “mapa” quebra-cabeça (das regiões brasileiras)3

e de atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades de localização e
orientação espacial.

3 Jogos elaborados com material didático de fácil acesso, como isopor, madeira, cola colorida e outros, que
resultaram da experiência com a docência na Educação Básica e da atuação com projetos diversos de
Formação de Professores e de Iniciação à Docência, como o PIBID.
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Eixo 2 - Ações educativas

São realizadas pelos residentes, sob acompanhamento dos professores-preceptores e da
coordenação do projeto, dividindo-se em duas etapas:

Diagnóstico sócioeducativo

As atividades desenvolvidas no projeto
apóiam-se no levantamento da realidade
socioespacial em que os alunos das escolas-
campo estão inseridos e na identificação da
percepção que os mesmo possuem acerca do
seu espaço de vivência e/ou da cidade. Nesta
etapa adotam-se fichas de registro para
subsidiar a elaboração do perfil das turmas e a
elaboração de planilhas com os dados obtidos
e referências acerca das percepções e
representações sociais demonstradas pelos
discentes.

Elaboração e execução de projetos de ação
educativa

Após a etapa de diagnóstico o residente
elaborará sua proposta de ação educativa, de
acordo com os assuntos desenvolvidos nas
turmas e com as temáticas centrais do projeto:
A paisagem da cidade – temática voltada ao
desenvolvimento da habilidade de apreensão
espacial, tendo como ponto inicial de
abordagem a observação, leitura
(percepção/interpretação) e representação da
paisagem em que o educando está inserido.
A cidade e suas inter-relações – nesta
temática aprofunda-se o trabalho com as
habilidades de localização e orientação
espaciais do educando, explorando-se não só
a localização de um determinado lugar
(fixidez) – por exemplo, a localização do
bairro da escola no mapa da cidade, ou ainda,
dos diversos bairros onde os alunos residem -,
mas a relação que o lugar (entendido como
espaço de vivência) possui com outros
espaços (flexibilização).

Figura 3 – Projeto Geo-Belém – Ações educativas dos residentes. 2018

Proposta de ação educativa dos residentes Danillo Vaz e Juan Abreu.
Fonte: arquivo do projeto, janeiro/2019.
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Figura 4 – Projeto Geo-Belém – Ações educativas dos residentes. 2019

Proposta de ação educativa do residente Joel Videira.
Fonte: arquivo do projeto, maio/2019.

As propostas de ação educativa desenvolvidas pelos residentes apóiam-se nas
temáticas estruturais do projeto, ou seja, partem de discussões sobre a paisagem da cidade,
indagando os discentes das turmas atendidas sobre como é a paisagem do lugar (bairro e/ou
cidade) onde eles moram; se a paisagem do lugar apresenta processos de diferenciações
socioespaciais e quais seriam essas diferenciações.

Os dados fornecidos pela etapa diagnóstica permitem o desenvolvimento de outras
temas, como o da migração para a cidade, partindo de informações sobre onde nasceram os
alunos e do local de nascimento de seus pais torna possível o desenvolvimento de discussões
que tratam não somente da pura localização geográfica, mas do entendimento do educando
como um ser participante/atante da realidade em que está inserido, a sua compreensão
enquanto sujeito social.

O resultado de tem sido o desenvolvimento de propostas de ação educativa que
discutem o processo de urbanização partindo da indagação e da compreensão da realidade
imediata dos educandos para fazer correlações com processos que ocorrem em escalas
geográficas mais amplas, a exemplo da proposta executada com alunos do 3º ano do Ensino
Médio, turno matutino, da Escola Instituto Bom Pastor, conduzida pelos residentes Danillo
Vaz e Juan Abreu (Figura 3). Por meio da proposta metodológica desenvolvida os conceitos
básicos da Geografia Urbana puderam ser vistos não como “mais um conteúdo a ser
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decorado para a prova”, mas como instrumentos que possibilitaram a indagação e
desvendamento da realidade.

Um procedimento metodológico utilizado pela Geografia, tanto científica, quanto
escolar para o desenvolvimento das habilidades de observar, ler e grafar o espaço é o
desenvolvimento do trabalho de campo, nele é possível observar as transformações ocorridas
na paisagem de um determinado espaço. No desenvolvimento das propostas de ação educativa
tem-se utilizado o trabalho de campo orientado – o qual é realizado a partir de “tarefas” dadas
pelos residentes e executadas pelos alunos – e o trabalho de campo sob a monitoria direta do
residente, como foi o caso da proposta executada pelo licenciando Joel Videira com os alunos
do 2º ano do Ensino Médio, turno matutino, também no Instituto Bom Pastor (Figura 4).
Tendo como foco de interesse a identificação da percepção do educando sobre as cidades na
Amazônia, o residente conduziu um trabalho voltado à percepção da formação e organização
do espaço urbano, em especial na Região Metropolitana de Belém, e das características das
moradias neste espaço urbano. Utilizando a história da escola e a sua localização estratégica,
sito as margens da rodovia federal (BR-316), os alunos foram indagados sobre o processo de
expansão urbana de Belém e sua conurbação com a cidade de Ananindeua e ainda os
processos de diferenciação socioespacial que se faz presente no espaço de moradia, seja pela
desigual disponibilidade de infraestrutura urbana, seja pela implantação de novas tipologias,
verticalização e os conjuntos residenciais, justapostos a áreas de ocupação espontânea. As
fotos, retiradas pelos alunos, demonstram por si a riqueza do trabalho realizado e a
potencialidade da interpretação geográfica alcançada pelos discentes.

As práticas educativas aqui apresentadas se constituem exemplos das ações
desenvolvidas pelo projeto Ver, ler, grafar o espaço urbano e foram precedidas da seleção
e/ou confecção de material teórico-metodológico. Com esta ação foi propiciado que os
residentes desenvolvessem com os alunos da Educação Básica uma dinâmica de ensino
pautada no princípio da ludicidade e no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.

A cada semestre tem sido feita uma análise dos avanços educacionais obtidos, dos
objetivos alcançados e o estabelecimento de estratégias de superação de possíveis entraves
detectados no desenvolvimento dos projetos de ação educativa e do desenvolvimento geral
do projeto.

A avaliação se dá de forma processual a partir do acompanhamento dos professores-
preceptores e da coordenação do projeto, por meio da oportunização de espaços de
socialização de experiências onde os residentes nos diversos estágios de formação expõem os
avanços e limitações de suas atuações nas escolas-campo.

Algumas considerações

As experiências aqui apresentadas correspondem a amostras do trabalho
desenvolvido por residentes que estavam, entre 2018-2019, no último ano de formação e que
já estão finalizando sua participação no Programa de Residência pedagógica. Outras propostas
de ação têm sido orientadas e desenvolvidas por residentes de semestres anteriores (5º ao 7º
semestres), que ainda estão em processo de formação. No processo de orientação tem sido
estimulado o desenvolvimento de trabalhos as rodas de conversa, roda de leitura e discussão
de textos, interpretação de letras de músicas e obras literárias, recortes de jornais, confecção
ou uso de desenhos, elaborações de textos/versos, filmagens e exposição de vídeos,
elaboração de croquis, leitura de mapas e elaboração de maquete e outros, os quais possam
permite a ampliação do trabalho da Geografia Escolar e, quiçá, sua integração com outras
áreas do conhecimento presentes no espaço escolar.

Considera-se que o desenvolvimento do projeto ver, ler, grafar o espaço urbano, por
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meio do Programa de Residência Pedagógica, tem sido um campo de aprendizado não só para
o residente – a quem cabe o desafio maior de encontrar os caminhos que possibilitem a
melhor integração entre os conhecimentos acadêmicos e a prática educativa escolar – mas, por
certo, para todos nós que, enquanto docentes, jamais esquecemos o sabor que à vida
acrescenta cada novo aprendizado. Que seja esta, portanto, a maior contribuição dada: ser
professor é ser sempre um aprendiz!
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Eixo 1: Métodos e Projetos de Intervenção didática
Métodos e projetos de intervenção didática

1.

Resumo:

O relato a seguir, visa compartilhar com os demais professores e licenciandos a prática do uso dos óculos virtuais
como recurso pedagógico para as turmas de ensino fundamental. A simulação realizada as visitas de diferentes
lugares do mundo através de paisagens foi recebida com muito entusiasmo e provocou aos alunos e futuros
docentes questionamentos sobre a atividade como proposta de ensino.
Os avanços tecnológicos estão a todo o momento promovendo transformações na sociedade, alterando hábitos,
formas de pensar, meios de se comunicar e estilo de vida como um todo. Sendo assim, os dispositivos
tecnológicos, dentre os quais podemos citar máquinas fotográficas, internet, computadores, redes sociais e
smarthphones, são majoritariamente os responsáveis por mediarem intensamente as relações sociais e
manifestações culturais. (CANTO E ALMEIDA, 2014). Discutir novas práticas  principalmente no campo
educacional, nos dias atuais é quase intransferível não citar a tecnologia. Desta forma, de que maneira as escolas
e seus corpos docentes, incorporam metodologias ligadas ao uso de tecnologia? Qual a possibilidade de inserção
dos óculos CardBoard para o ensino de Geografia na Educação Básica? O que vem à mente de uma pessoa
quando quando visita uma paisagem sem sair do lugar?

Palavras-Chave: ensino; realidade; paisagem; lugar;  novas tecnologias.

Introdução

A aula de geografia deve ser dada em viagem permanente. Drumond

É notório que os impactos frente a tecnologia que avança, se incorporam na sociedade,

fazendo com que a não absorção dos mesmos possa acarretar num desprestigio ou até mesmo

exclusão tecnológica. Segundo Carvalho (2012) esses impactos se espraia na educação, o que

tornam prejudicadas as práticas atuais de ensino em relação ao nível de informação adquirida
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pelo aluno. Nesse sentido, a autora salienta que essas transformações tecnológicas aceleradas

carecem de uma reconfiguração nas práticas pedagógicas, que precisam introduzir esses

avanços tecnológicos. Dentre essas inovações, encontra-se em discussão sobre o uso da

Realidade Virtual (RV). Essa tecnologia é uma interface computacional no qual é possível

navegar e interagir em um ambiente tridimensional, utilizando dispositivos multissensoriais

proporcionando experiências fora da realidade.

Os avanços tecnológicos estão a todo o momento promovendo transformações na

sociedade, alterando hábitos, formas de pensar, meios de se comunicar e estilo de vida como

um todo. Sendo assim, os dispositivos tecnológicos, dentre os quais podemos citar máquinas

fotográficas, internet, computadores, redes sociais e smarthphones, são majoritariamente os

responsáveis por mediarem intensamente as relações sociais e manifestações culturais.

(CANTO E ALMEIDA, 2014). Discutir novas práticas  principalmente no campo

educacional, nos dias atuais é quase intransferível não citar a tecnologia. Desta forma, de que

maneira as escolas e seus corpos docentes, incorporam metodologias ligadas ao uso de

tecnologia? Qual a possibilidade de inserção dos óculos CardBoard para o ensino de

Geografia na Educação Básica? O que vem à mente de uma pessoa quando quando visita uma

paisagem sem sair do lugar?

O Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) foi a escola

selecionada, justamente por ser um Instituo voltado para a formação docente e, construção de

materiais didáticos.  durante as aulas de Geografia nas turmas 61, 63 e 64, todas do 6° ano do

Ensino Fundamental a proposta inicial era explorar o potencial dos óculos de realidade virtual

para as aulas de geografia. Para a aula, os óculos Google Cardboard é uma plataforma de

realidade virtual (VR) desenvolvida pela Google para usar com uma montagem de cabeça

para um smartphone .Foi criada em 2014 pelos engenheiros David Coz e Damien Henry, do

Google Cultural Institute, em Paris. Os usuários podem criar o seu próprio visualizador de

forma simples, de baixo custo, usando componentes com especificações publicadas pela

Google, ou comprar um pré-fabricado. O espectador é usado pela colocação de um

smartphone na parte traseira do mesmo e a visualização através de lentes na frente.

METODOLOGIA
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Trazemos uma relato experimental acerca do uso dos óculos de realidade virtual sobretudo

como uma ferramenta no ensino de Geografia. A experimento foi realizado em três turmas do

6º ano do ensino fundamental, no Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de

Janeiro, CAp-UERJ. Para a realização da atividade organizamos a turma em duplas para

dinamizar o uso do óculos e contamos com a ajuda de dois estagiários.

Para a abordagem dessa ferramenta, iniciamos um diálogo como os alunos acerca do que viria

a ser a realidade para cada um. Mesmo sabendo que eles ainda não possuem o ensino de

filosofia para esta série consideramos que as respostas foram bastante interessantes.

Posteriormente, utilizamos como material teórico metodológico: a história em quadrinhos

sobre o Mito da Caverna de Platão (figura 1) que serviu de base para explicar o conceito do

senso comum em oposição ao que seria a definição do senso crítico do que seria a realidade.

Segundo o pensamento Platão, o mundo sensível era aquele experimentado a partir dos

sentidos, onde residia a falsa percepção da realidade; já o chamado mundo entendível era

atingido apenas através das idéias, ou seja, da razão. (DE PAULA, 2009).

O verdadeiro mundo só conseguiria ser atingido quando o indivíduo percebesse as coisas ao

seu redor a partir do pensamento crítico e racional, dispensando apenas o uso dos sentidos

básicos (FIGURA 1).
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Figura 1. Fonte: https://cursandohistoria.wordpress.com/2016/08/12/aprenda-o-mito-da-
caverna-platao-com-a-turma-do-piteco-mauricio-de-sousa/

A história em quadrinho foi utilizada para trazer a abordagem mais lúdica e ao mesmo tempo

convidando os alunos para o debate. De que forma cada um tomava para si o conceito de

realidade? Tal frase foi o ponto que abriu a experiência. Uma cartolina foi disponibilizada e

cada aluno teve a oportunidade de escrever qual era o seu raciocínio para descrever a

realidade.

Tomamos como matriz todo o conteúdo abordado durante os trimestres cumpridos pelos

educandos para a seleção de cenas no aplicativo Expedições oferecida pelo Google para dar

suporte ao uso dos óculos. Foram escolhidas no total 5 cenas com imagens diferentes de

partes do mundo, Deserto do Saara, Antártida, Cataratas Ángel, Geography of Africa Fundo
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oceânico, Geography of  Russia. Abordamos também sobre o que eram as dimensões na

expectativa de que sugerissem qual a concepção eles tinham sobre. Muitos associaram ao uso

de vídeo-games e filmes. A ferramenta trabalha com três dimensões (profundidade, altura e

largura). Permitindo a visão estereoscópica durante o uso dos óculos. Já com uma  imagem

plana não fornece informação em três dimensões de forma correta.

A seguir exploramos a imagem em 3D no qual os discentes conseguiram ter a noção de

profundidade e altura. A proposta foi compreender se o óculos, como recurso consegue dentro

da construção da aula, trazer a compreensão para a abordagem teórica, assim como determinar

que o meio e as práticas sociais esteja sempre em interação. As conexões existem, interagem

entre si e se retroalimentam. Mas quando tratamos a geografia escolar, ela se divide, é esse se

torna um ponto estratégico que o óculos traz, ao visualizar a imagem, que no caso estudado,

teve o objetivo de mostrar conexões, foi possível explorar tanto o meio natural, quanto as

práticas cotidianas naquele meio desenvolvidas. A proposta foi instigar dos alunos a

percepção e ao mesmo tempo e pensamento crítico ao visualizar cenas que possuem

conexões, problemáticas semelhantes as do cotidiano (Figura 2).
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Figura 2. Fonte: Google expedições. Cenas: Geography of  Africa; Geography of Russia.

Cada uma com suas singularidades. Para o experimento, contamos com ajuda dos alunos que

realizaram o download do aplicativo e cenas em seus aparelhos celulares e a partir daí, em

duplas, demos inicio a imersão dos alunos em outras realidades. (Figura4)
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Em realidade 3D. Em duplas, mostrávamos as cenas a fim de que os alunos pudessem

interagir com outra realidade, mesmo estando a milhares de quilômetros. Ao retirar os óculos,

as duplas receberam um questionário com o intuito de percepção da paisagem, compreender o

que ela estava abordando, e para alcançar esse objetivo, indagados acerca do que cada um

percebia daquela imagem o que foi identificado e como ele classificava os objetos inseridos

nas imagens.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a utilização dos óculos, os alunos responderam um questionário que posuia o intuito de

buscar respostas para a proposta inicial. O resultado estava dentro do esperado e as respostas

atingiram as expectativas principalmente para a aula de Geografia. Os discentes geraram uma

grande lista de conteúdos que foram abordados ao longo das trimestres, onde os alunos

mostraram reconhecer:

Figura 3: Alunos durante a experiência. Fonte: Reprodução do Docente.
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 Distinção de biomas, atmosferas diferentes predominância de gelo, luz solar.

 Problemáticas de uso e ocupação do solo (ênfase em estereótipos, comunidades

locais/tradicionais)

 Distinção de formas do relevo ex.: Montanha e morros.

 Percepção dos espaços ocupados com outros ainda vistos como “intocados/inóspitos”

(paisagens geográficas/paisagens naturais preservadas)

 Subjetividade: No quesito em que ao notar numa imagem da Savana Africana que um

simples carro pode alterar o meio a partir da fumaça emitida pela queima de

combustível.

 A modificação da sociedade também foi percebida com o uso da ferramenta e outros

objetos de naturais e ações que passariam despercebidos e também foram identificados

exemplos: folhas secas, âncora, rede de pesca

Na fase de descrição de citar um ponto positivo e outro negativo, relação foi sempre a de

causa e conseqüência. Para exemplo, tomamos algumas  respostas:

Aluno 1: “Os humanos fazem as alterações para sua necessidade, mas acaba prejudicando a

natureza.”

Aluno 2: É preciso construir casas, mas por outro lado, a natureza sofre.

Aluno3: O Homem desmata porque precisa construir moradias.

RESULTADOS
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IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Ao receber os questionários respondidos, podemos perceber que o uso dos óculos como

material didático, sobretudo para as aulas de Geografia onde se trabalha os elementos físicos

pois retira a abstração que traz para os discente o desprestígio pela disciplina que muita vezes

é visto uma vez que não ocorre a compreensão da dinâmica ou fenômeno abordado. A

dimensão próxima do real é um aliado que auxilia o docente a não permanecer no campo das

abstrações, permite que os alunos se integrem no momento em que os mesmos promovem um

diálogo acerca do que cada um percebeu de dada porção do espaço vista nos óculos.

Os alunos mostraram uma grande capacidade de percepção em especial pelo conteúdo de

geologia básica, correspondente a relevo no gráfico com 36%, seguido pela descrição de

vegetações 25% e de pessoas/sociedade 22%  presentes nas cenas que permitiram os alunos a

identificar tais como variáveis no tempo e espaço, tendo em vista que alguns alunos citam

“modificação da sociedade”, para que os mesmos descrevessem tal fato, alguma variável

presente na cena trouxe a assimilação.  A identificação de ambientes foi o terceiro conteúdo

mais descrito pelos alunos, 14% se atentaram em perceber as características que diferenciam

um ambiente do outro. E por último, 3% dos resultados apontaram para elementos observados

a partir do uso da ferramenta.  Podemos assim, estabelecer um dialogo que integre e traga os

discentes de forma não tão entediante para os alunos. A ferramenta atravessa a sala de aula

quando além de material didático, promove o dialogo e a assimilação do conteúdo ao mesmo
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tempo em que esboça do discente a capacidade crítica e o senso de localização no momento

em que ele consegue distinguir se a imagem pertence a uma zona tropical ou polar.

Considerados tão importantes nesse bloco de anos finais do fundamental II.

Consideramos que o uso dessa ferramenta nos permitiu entrar cm contato com diferentes

paisagens. Aprofundando as possibilidades da aula de geografia pois simula a experiência em

lugares de difícil acesso ou mesmo inóspitos. Seria interessante que pudéssemos capturar a

imagem e depois utiliza-la em sala de aula para que posteriormente pudéssemos visitar e tirar

novas conclusões sobre o espaço visitado.    Ainda continuamos acreditando que para o ensino

de geografia o trabalho de campo traz mais possibilidades pois permite algumas percepções

sensoriais como: o tato possibilitando as texturas, variações de temperatura, ou seja, a

experimentação do ambiente.

Apesar de ser uma ferramenta que aponta um bom desempenho, os óculos não são inclusivos

já que seu uso possui alguma restrições para alunos que possuem epilepsia ou baixa visão  por

exemplo. Desta forma, a atividade possui certa dificuldade para alunos que possuem

restrições. Devendo ser ainda explorado para que seu uso seja inclusivo.
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Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O ambiente escolar apresenta-se como espaço formador dos sujeitos não apenas
no que tange à apreensão de conceitos, mas principalmente, como lugar de expansão e
construção dos diferentes saberes sociais e cotidianos. Com isso, a necessidade de
valorização cultural é de extrema importância, assim como o uso de diferentes elementos
da cultura no processo de ensino-aprendizagem da Geografia. Na busca por estabelecer
um diálogo maior entre a cultura, a geografia e o ensino, o presente trabalho tem por
objetivo compreender a literatura de cordel como mecanismo eficaz na aproximação
entre sujeito e objeto no processo de ensino-aprendizagem, a linguagem simples do
cordel associada a todas as expressões da cultura regional, é capaz de gerar nos discentes
um sentimento de empatia e aproximação, promovendo a percepção de uma
geograficidade existente na poesia, tornando-se assim, um possível caminho
metodológico para uma construção mais sólida de saberes. Para tanto, utilizamos a poesia
"O Retirante" de João Martins de Athayde, em oficina com alunos do terceiro ano do
Ensino Médio da Escola Estadual Rainha Vitória (SEEDUC-RJ) a fim de diagnosticar as
possibilidades que o uso da poesia pode proporcionar na apreensão dos conteúdos de
Geografia na escola.

Palavras-Chave: Literatura de cordel; geografia; ensino
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Introdução:

As diferentes manifestações culturais estão presentes no território e no cotidiano
dos grupos sociais, o Brasil apresenta-se como um país plural e rico no que tange as
diferentes formas de cultura, expressa através da dança, música, da literatura, entre
outras. Essas diferentes manifestações culturais podem se tornar objeto da Geografia,
quando associamos aos conceitos de paisagem, lugar e espaço vivido, visto que são
fundamentais na construção e reconstrução da identidade e do sentido de pertencimento a
determinada porção do espaço geográfico. Pensando na contribuição dos elementos
culturais à Geografia, buscamos neste trabalho realizar uma análise da literatura de cordel
como um caminho metodológico para a construção de conceitos da Geografia, visto toda
a geograficidade presente na estrutura deste gênero literário.

De acordo com Silva (2015 p. 9), o cordel é uma “literatura da poesia
popular narrativa, rimada, impressa em livretos que difunde informações de diversos
temas” em sua maioria impressa em livretos simples de papel de baixo custo, pendurados
geralmente em um barbante; daí se origina o nome cordel, introduzida no Brasil pelos
colonizadores portugueses em meados do século XVIII. Aqui surgiram repentistas e
cordelistas declamadores no interior do nordeste, mais precisamente no sertão paraibano
(hoje cidades de Teixeira, Pombal e Mãe D’água) que a transformaram em linguagem
popular carregada de signos e identidade, tornando-se um gênero literário genuinamente
brasileiro, visto que aqui surgiram novas modalidades, técnicas, estilos poéticos, regras
de improviso e métrica. De acordo com Barros (2017) a literatura de cordel, muitas vezes
discriminada por não pertencer a formalidade e ter no seu contexto o regionalismo,
envolve criativamente saberes históricos e geográficos, por muitos anos, essa forma de
expressão literária popular foi um dos poucos meios de comunicação existente, sendo
considerado o jornal do sertanejo, além disso, o fato de serem poesias declamadas e
cantadas, acessavam um grande número de pessoas, inclusive analfabetas, daí sua
importância na disseminação cultural.

Entendendo o ambiente escolar como lugar não só de apreensão de conceitos,
mas lugar de expansão social e cultural dos indivíduos, percebemos a extrema
necessidade de construir em sala de aula uma prática docente que viabilize
verdadeiramente essa expansão, para tanto, é de extrema importância cultivar na prática
de ensino da Geografia a inserção de elementos da cultura popular e da literatura.

O uso da poesia de cordel em sala de aula justifica-se primeiro pelo fato de que
a “poesia é um instrumento educativo que gera imagens e visões poéticas fictícias,
estimula a motivação e inflama, aguça, a imaginação de quem aprende passando a
adquirir novas atitudes” Zóboli (1998:56), dessa forma, a poesia torna-se um caminho
capaz de construir nos discentes o sentimento de aproximação e afetividade, além de ser
capaz de estimular o imaginário e a criatividade. Não podemos deixar de pontuar o fato
de que utilizando a literatura em sala de aula, os docentes promovem o desenvolvimento
da leitura e da escrita, tornando os estudantes leitores, contribuindo para que a capacidade
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de análise e leitura de mundo dos estudantes seja vertiginosamente ampliada, segundo
Freire (1992): “Ler o mundo é um ato anterior a leitura da palavra. O ensino da leitura e
da escrita da palavra a que falte o exercício crítico da leitura, e da releitura do mundo, é
científica, política e pedagogicamente, capenga.”

A geografia como ciência e disciplina pedagógica, abrange estudos sobre os
aspectos que compõe a paisagem, determinando os locais e diferentes configurações a
partir da associação de elementos naturais e culturais e na materialização dos símbolos
característicos de uma identidade cultural específica, construídos no lugar através de
vivências e experiências no espaço vivido, nessa perspectiva Holzer (1992) afirma: “O
espaço vivido é uma experiência contínua, egocêntrica e social, um espaço de
movimento” ou “um espaço-tempo vivido...(que)...se refere ao afetivo, ao mágico, ao
imaginário”. Geografia e a literatura se conectam ao realizar um movimento
transdisciplinar, a geografia presente nos espaços regionais materializa-se na forma da
linguagem e das narrativas, a literatura de cordel propriamente dita, apresenta-se
carregada de geograficidade, geograficidade esta que pode tornar-se ponto de partida na
construção de conceitos em sala de aula.

A Geograficidade em “O Retirante”

Percebendo a geograficidade imbuída na poesia e pensando nas contribuições
que este gênero literário é capaz de proporcionar ao ensino da Geografia, buscamos
utilizá-lo como caminho para a construção de conteúdos geográficos iluminados por toda
a sensibilidade que carrega esta forma literária, para tanto, escolhemos, o cordel “O
Retirante”1 de João Martins de Athayde como objeto didático-metodológico, para
desenvolver uma oficina com alunos do terceiro ano do Ensino Médio da rede pública
estadual do Rio de Janeiro, a fim de compreender sua contribuição em gerar uma
aproximação maior entre os sujeitos e o objeto de aprendizagem, no que diz respeito aos
conteúdos e conceitos geográficos.

1
O Cordel “O Retirante” encontra-se disponível na íntegra para leitura em:

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=cordelfcrb&pagfis=17565

289



Figura 1 Capa xilogravurada do cordel "O Retirante" de João Martins de Athayde

O referido autor foi escolhido, tendo em vista sua importância e legado da
produção e disseminação da literatura cordelista, sua obra “O Retirante” do ano de 1916,
traz à tona as abordagens geográficas iluminadas por essa expressão artística e cultural, o
autor utiliza-se da poesia de cordel, para representar o cotidiano vivido pelos sertanejos,
descortinando na sensibilidade dos versos, fenômenos geográficos e sociais ocorridos no
sertão nordestino. A obra inicia-se abordando o recorrente problema da escassez de
chuvas:

É o diabo de luto
No ano que no sertão
Se finda o mês de Janeiro
E ninguém ouve trovão
O sertanejo não tira o olho do matulão.

O autor segue a poesia apresentando o movimento migratório realizado pelos
trabalhadores fugindo da fome e da miséria, entretanto, cada palavra escrita na poesia
carrega em si a dor e o sentimento de sofrimento enfrentado pelo retirante no processo de
saída da sua terra natal e o encontro com medo do desconhecido e das mudanças no ritmo
de vida no litoral.
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Vá logo ao chiqueiro
Amarre a cabrinha
E mate a galinha
Que está no terreiro
Leve o candeeiro
E duas panelas
Arrume as tigelas
E se tiver xerém
Cozinhe o que tem
Prepare as canelas.

Muitos elementos inerentes a Geografia são representados no decorrer dos
versos, a chegada no engenho, o trabalho infantil e a migração de massa, que o autor
compara inclusive a uma “tropa” fazendo analogia ao acontecimento histórico da
Primeira Guerra Mundial, que ocorria na época de confecção da obra.

O dono da terra
Vê aquela tropa
Que só a Europa
Em tempo de Guerra
Ali não se encerra
O grupo que tem
Atrás inda vem
Foca o que ficou
Os que lá deixou
Ou o que deu a alguém

A luz da poesia traz à tona ao leitor, a sensibilidade e capacidade de
compreender com muito mais significado, a intensidade dos processos vividos por esses
sujeitos, a migração, a fome, o trabalho infantil, a relação de identidade com o espaço
vivido e a dor de deixá-lo. Dessa, forma, a literatura não é expressa apenas como
mecanismo e instrumento capaz de ensinar geografia, mas de aproximar o leitor/aluno as
vivências do sujeito e ao objeto no qual a geografia queira explicar, percebemos que a
literatura de cordel é capaz de criar um movimento de percepção e olhar do outro e do
processo, que os livros didáticos de geografia, carregados de dados quantitativos são
incapazes de transmitir.

E lá vai aquela prole
Sujeitar-se ao cativeiro
Limpar cana o dia todo
Por diminuto dinheiro
Fazendo dez mil promessas
Ao padre de Juazeiro

Oficina de cordel: Relatos, experiências e possibilidades

A fim de compreender de que forma a literatura de cordel é capaz de contribuir
efetivamente para o ensino da geografia, realizamos uma oficina de cordel com alunos do
terceiro ano do Ensino Médio noturno da rede pública Estadual do Rio de Janeiro, mais
precisamente na escola Estadual Rainha Vitória, situada no bairro de Campo Grande –
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RJ, a fim de, através de uma experimentação com os discentes, observar suas primeiras
impressões e entender as reais  possibilidades do seu uso em sala de aula.

Na oficina realizada, em uma primeira etapa, apresentei a leitura de uma poesia
de cordel do autor contemporâneo Bráulio Bessa, presente no livro “Poesia que
Transforma” intitulada “Recomece”, a fim de compreender se os alunos tinham tido ou
não algum contato com a poesia, o resultado foi significativo pois, em um universo de 23
alunos, 13 confirmaram que já haviam lido algum tipo de poesia, entretanto, apenas
quatro alunos afirmaram conhecer o gênero cordel. Após a leitura, foi realizada uma
breve explicação sobre o que seria a literatura de cordel, apresentando um breve histórico
de sua construção no Brasil, bem como a sua importância como manifestação cultural
principalmente na região do nordeste brasileiro, para isso utilizamos o auxílio de slides de
Power Point. A terceira e última etapa, consistiu na apresentação e leitura do cordel “O
Retirante” de João Martins de Athayde, para os estudantes, neste momento foi solicitado
que pontuassem todos os conteúdos geográficos que os mesmos eram capazes de
perceber identificar a partir da leitura daqueles versos.

A partir da leitura e do debate em sala, os estudantes começaram a identificar
vários conteúdos geográficos possíveis de serem trabalhados dentro desse gênero
literário, conforme o grupo apontava possíveis conteúdos, eu os anotava na lousa. Dentre
as muitas palavras ditas por eles tivemos: “paisagem, caatinga, sertão, trabalho infantil,
taxa de natalidade, trabalho infantil, desemprego, migração, pobreza, fome, seca e
trabalho informal.”

Algumas das falas mais importantes e significativas que ouvi dos alunos, e que
faz com que percebamos a total viabilidade e contribuição do uso da poesia de cordel no
ensino da Geografia foi: “Professora, a poesia aproxima!” “Mostra a realidade como ela
é”.

Ainda durante esse diálogo, pontuei sobre o fato de que, por vezes, os livros
didáticos de Geografia, tratam desses sujeitos como números, tratam migrações na forma
de gráficos, tabelas e esquemas, dentro dessa crítica fiz a seguinte pergunta aos alunos:
“Será que a poesia não humaniza? Pois por vezes dentro dos livros didáticos esses
sujeitos são apenas um número.” Ao fazer este questionamento, obtive de uma aluna uma
resposta extremamente significativa e que acaba por justificar este trabalho, ela me disse:
“Professora, ele não é só mais um, é um!”

Conclusões

A partir da oficina desenvolvida com os estudantes, foi possível inferir que o uso
da poesia de cordel como caminho metodológico é capaz de contribuir na construção de
saberes geográficos tendo em vista a geograficidade imbuída neste gênero literário que
permite um olhar mais intimista e aproximado entre sujeitos e objeto.

Trazendo a literatura para a sala de aula e articulando com o ensino da Geografia
os docentes são capazes de contribuir para uma formação mais ampla dos discentes, visto
que, além de utilizar em sala de aula instrumentos que fogem à rotina do dia a dia escolar,
composta por livros didáticos e lousa, geram o incentivo a leitura e a formação de
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estudantes leitores, capazes não apenas de ler e escrever melhor, mas capazes de ler o
mundo, criando novos olhares, imagens e sentidos, dessa forma, faz-se necessário cada
vez mais, o aprofundamento dos diálogos e debates em sala de aula a partir de oficinas
que articulem a literatura de cordel com o ensino da Geografia como possibilidade de
valorização da cultura, dos sujeitos e de sua geograficidade.
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Eixo do trabalho: Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: A busca pela indissociabilidade do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão na
universidade, foi observada por uma equipe de professoras do Curso de Geografia da
Universidade Estadual de Montes Claros-Unimontes quando no ano de 2011 conseguiram a
aprovação de um projeto de Extensão como o titulo Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da
Licenciatura em Geografia na Unimontes visando uma proposta de intervenção no Ensino de
Geografia nas escolas de Educação Básica na cidade de Montes Claros – MG e favorecer a
formação acadêmica. Dentre as ações propostas sempre existia a preocupação da inteiração
entre o Ensino, Pesquisa e Extensão. A criação do Laboratório de Educação Geográfica -
Laedgeo de maneira simultânea a aprovação do projeto teve importância significativa para o
planejamento, capacitação, treinamento e execução das ações extensionistas. Desta forma é
objetivo deste trabalho relatar o trabalho e as experiências vivenciadas por acadêmicos que
atuaram de maneira voluntária ou como bolsistas do mencionado projeto e no Laedgeo nos
anos de 2017 e 2018. O caminho metodológico está respaldado em revisão bibliográfica,
relato de experiências dos acadêmicos, levantamento de dados em relatórios mensais do
projeto, e registros iconográficos. Relatamos neste trabalho as intervenções do projeto e
caracterizamos o Laedgeo por entendermos que ele é um viés de grande relevância do ponto
de vista de planejamento, capacitação da equipe de trabalho, produção de material didático e
produção de trabalhos científicos. As ações extensionistas desenvolvidas nos anos de 2017 e
2018 podem ser identificadas neste trabalho através de quadros e registros iconográficos que
mostram a quantidade de acadêmicos envolvidos, as escolas publicas atendidas, participações

294



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

de acadêmicos em eventos e publicações
em periódicos on line através de ações do projeto e do que foram produzidos no Laedgeo.

Palavras-Chave: Projeto; Intervenção; Publicações; Trabalho voluntário.

Introdução

Além da equipe de professores diversos acadêmicos tiveram participações no
projeto e no laboratório, seja na condição de estagiários bolsistas, mas a grande maioria
através de trabalhos voluntários. O objetivo deste trabalho é apresentar resultados advindos do
Projeto Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da Licenciatura em Geografia na Unimontes e
do Laboratório de Educação Geográfica-Laedgeo através da contribuição destes para a
formação de professores de Geografia no campus sede da Unimontes nos anos de 2017 e
2018. Como metodologia foi feito revisão bibliográfica, relato de experiências dos
acadêmicos envolvidos no projeto e no Laedgeo, levantamento de dados em relatórios
mensais do projeto e registros iconográficos em acervo do Laedgeo. Ao longo deste tempo o
que se observou conforme os dados apresentados que os acadêmicos (as) que participaram do
projeto e do Laedgeo tiveram a oportunidade de apresentarem importantes contribuições em
escolas de Educação Básica através de mostras diversas, minicursos, palestras oferecidas etc.

Após as ações empreendidas os acadêmicos produziram trabalhos científicos os quais
foram submetidos a diversos eventos desde local a internacional principalmente nas linhas de
Ensino de Geografia e Práticas, os quais depois foram transformados em publicações variadas
nas formas de anais, em periódicos, revistas etc. Daí o entendimento que tanto o Projeto
Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da Licenciatura em Geografia na Unimontes quanto o
Laboratório de Educação Geográfica-Laedgeo tem contribuído na formação de docentes
dentro da perspectiva da indissociabilidade das atividades universitárias.

Enfim este trabalho vem relatar experiências com Práticas de Ensino de Geografia
realizadas através da Extensão Universitária que proporcionaram aos acadêmicos envolvidos
apresentações de trabalhos em eventos, publicações científicas em anais, periódicos e revistas
que ocorreram no período de 2017 e 2018 dentro da temática do projeto juntamente com os
professores integrantes do mencionado Projeto de Extensão onde as capacitações, produções
de materiais e dos trabalhos científicos foram desenvolvidos no espaço físico do Laedgeo.

Considerações sobre o Curso de Geografia da Unimontes Campus Montes Claros

O Projeto Práticas Pedagógicas Reflexão e Ação da Licenciatura em Geografia
enquadra-se na Extensão da Unimontes dentro da área temática principal Educação na linha
de Formação Docente. O curso de Licenciatura em Geografia teve sua origem na Fundação
Universidade do Norte de Minas-FUNM. Segundo Santos e Fernandes (2012, p. 52) “A
FUNM foi criada pela Lei Estadual número 2.615 de 24/02/1962 e instituída pelo Decreto
número 8.245 de 06/04/1964, sendo posteriormente denominada Fundação Norte Mineira de
Ensino Superior”.

O curso de Licenciatura Plena em Geografia foi criado no ano de 1964 na Faculdade
de Filosofia da antiga FUNM. No ano de 1995 a FUNM foi transformada em Universidade
Estadual de Montes Claros-Unimontes. Ao longo de aproximadamente 50 anos o Curso de
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Geografia contribuiu para a formação
de um grande número de professores de Geografia bem como de outras disciplinas da
licenciatura.

No Norte de Minas, a cidade de Montes Claros com a oferta de cursos
de graduação, desde meados de 1960, se vê ao longo da última década
do século XX, expandir esse tipo de serviços em função das mudanças
promovidas pela globalização, bem como das inovações referentes à
educação nacional propostas com base na Nova LDB. (LEITE, 2003,
p.7).

Neste contexto considerando o crescimento do curso de Geografia, das pesquisas e
mesmo da Unimontes teve-se a necessidade de vivenciar a indissociabilidade presente dentro
de tripé universitário com a criação de infraestrutura física e produção de conhecimentos
científicos específicos no intuito de uma melhor eficácia no ensino superior oferecido na
universidade.

Os cursos mesmo de licenciatura procuraram investir na qualificação dos professores
elevando ao stritu sensu com mestrados e doutorados e assim fortalecer o Ensino, a Pesquisa e
a Extensão dentro da Unimontes. No curso de Geografia não foi diferente, à medida que os
professores foram qualificando foram criando laboratórios de pesquisa dentro as linhas de
pesquisa dos professores e assim foi criado o Laboratório de Educação Geográfica-Laedegeo,
com o objetivo de fortalecer a Linha de Ensino de Geografia e Práticas Pedagógicas.

O Projeto Práticas Pedagógicas Reflexão e Ação da Licenciatura em Geografia

O Projeto de Extensão: Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da Licenciatura em
Geografia na Unimontes foi elaborado e colocado em apreciação no departamento de
Geociências da Unimontes no ano de 2010, em seguida passou-se pelo tramite legal para a
institucionalização sendo aprovado pelo Comitê de Ética: Processo N° 2060 – 07/06/2010 e
conforme a Resolução Nº 242 - CEPEx/2011. A cada ano após adequações no corpo do
projeto e avaliação da Pró – Reitoria de Extensão através da Câmara de Extensão foi
concedido à continuação do mesmo e aprovado conforme Resoluções do CEPEX, a saber:
Resolução Nº 248 - CEPEx/2012; Resolução Nº 138 - CEPEx/2015; Resolução Nº 198 -
CEPEx/2016; Resolução Nº 199 - CEPEx/2017 até o dia 13-12-2018.

Nos anos de 2017 e 2018 um total de oito acadêmicos foram absorvidos no projeto na
condição de estagiários bolsistas remunerados onde três iniciaram suas atividades no ano de
2016 conforme pode ser analisado no Quadro 01.

Quadro 01: Relação nominal dos acadêmicos bolsistas e períodos correspondentes

Ano/
Início

Nome Modalidade
da bolsa

Período

2016 Amanda Fernandes Pereira Estagiária Agosto/2016 a Outubro/ 2017
2016 Inácio Ferreira Nascimento Estagiário Agosto/2016 a Abril/2018
2016 Maria Paula Cardoso Ribeiro Estagiária Agosto/2016 a Julho/2017
2017 Gabriel Castro Aguiar Estagiário Outubro/2017 a Dezembro/2017
2017 Luciene Pereira Rodrigues Estagiaria Outubro/2017a Dezembro/ 2018
2018 Marcela Alves Fonseca Estagiaria Janeiro/2018a Fevereiro/ 2018
2018 Dardielle Cardoso de Oliveira Estagiária Março/2018 a Dezembro/2018
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2018 Junia Matilde Lopes Freitas Estagiária Abril/2018 a Dezembro/2018
Fonte: Relatórios Mensais do Projeto 2016 a 2018, arquivo do Laedgeo.

Conforme análise do quadro é possível inferir que oito acadêmicos foram absorvidos
como bolsistas remunerados. No entanto a maioria dos acadêmicos que atuaram no projeto no
recorte temporal deste trabalho realizaram as atividades de maneira voluntária, totalizando 19
acadêmicos. O projeto Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da Licenciatura em Geografia
na Unimontes teve por objetivo geral no início de sua aprovação, gerar práticas pedagógicas
inovadoras a serem utilizadas nas aulas de regência de Geografia. Após adequações sugeridas
nas avaliações da Pró-Reitoria de Extensão o objetivo geral passou a ter uma nova redação
ficando alterado para: Desenvolver ações de Extensão através de atividades geográficas com
acadêmicos do curso de Geografia e professores que atuam na educação básica na disciplina
de Geografia gerando técnicas inovadoras a serem usadas nas aulas de regência de Geografia.

O Laboratório de Educação Geográfica-Laedgeo

O Laboratório de Educação Geográfica – Laedgeo, está localizado dentro das
dependências da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes no prédio 02 no
Centro de Ciência Humanas – CHH, no 3° piso sala 98, ocupa uma área aproximada de 27 m².
O Laedgeo possui de acervo material: 03 Computadores de Mesa (com monitores, CPUs e
estabilizadores); 03 Pontos de Internet; 03 Prateleiras de Livros; 01 Impressora; 01
Bebedouro; 06 Mesas (sendo duas de computadores); 01 Armário de Metal; 09 Cadeiras; 01
Telefone Fixo; 01 Ar Condicionado; 01 Quadro Branco; 02 Ventiladores (sendo um de teto e
outro de parede); 02 retroprojetores; 01 coleção de Mostras Fotográficas “Águas de Minas:
potencial, aproveitamento degradação e poluição”; 01 coleção de Mostras Fotográficas
“Conhecendo a Grande Belo Horizonte: o Aeroporto de Confins, o Museu de Arte e Ofício e
a Cidade Administrativa”. Diversos Mapas Geográficos; Materiais diversos de papelaria, tais
como: pastas, envelopes, portfólios, canetas, réguas, fitas, lápis de cor, giz, apagador, etc.

Compõe o acervo didático também cartilhas de educação ambiental resultante de projeto
de Pesquisa/Ensino da Professora Maria Ivete Sores de Almeida junto aos acadêmicos do 4°
ano do curso de nos anos de 1989 a 1998 com temáticas ligadas principalmente com a
Educação Ambiental com diferentes abordagens considerando conceitos geográficos de
espaço, lugar, natureza, paisagem, sociedade, região e cultura com os seguintes títulos:
Cavernas, você precisa conhecer uma; Montes Claros patrimônios naturais; Turismo
Ecológico; Cidade Verde; Queimadas; Reciclagem; Economia e Criatividade; Velho Chico;
Você também é responsável “por uma vida melhor”; Se você cuida, você tema fauna nas
trilhas e no céu do cerrado; Carvoejamento; Meio ambiente uma abordagem cotidiana;
Alimentação alternativa; Apresentando o cerrado; Água? Proteja-a; Preserve o meio
ambiente; Conservação de solo; El niño; Lixo Urbano; Plantas Medicinais; Um retrato de
favela; H2O vida; Limpeza urbana; Cerrado conheça-o; Para preservar o cerrado.

Também há revistas que são utilizadas para leitura e recortes (como Veja Nova Escola,
Carta Capital, Carta na Escola, Estado de Minas, Mundo Jovem, Caminhos, Isto é). O
Laedgeo possui também um acervo de livros sendo: 131 Exemplares do Ensino Médio; 143
Exemplares do Ensino Fundamental; 129 Exemplares de Livros sobre Geografia e Ensino.

A Foto 1 mostra aspectos do Laboratório de Educação Geográfica-Laedgeo que é dividido
em dois ambientes separados por uma divisória.
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Foto 1- Laboratório de Educação Geográfica -
LAEDGEO

Fonte: Acervo do Laboratório de Educação Geográfica – LAEDGEO, 2019.

Transformando as intervenções didáticas através de projeto de Extensão em produções
científicas com apresentações de trabalhos em eventos e publicações

Para a realização das ações extensionistas de intervenção didática os professores
responsáveis pelo projeto Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da Licenciatura em
Geografia na Unimontes envia no primeiro mês do ano letivo ofício às escolas de Educação
Básica oferendo atividades relacionadas com práticas e ensino de Geografia onde algumas são
sugeridas e também se colocando a disposição da escola para atender conforme as
necessidades da mesma. Assim que chegam as demandas a equipe passa a buscar parcerias
dentro do próprio curso seja no levantamento de acadêmicos voluntários e/ou professores
parceiros. Feito isso é definido o tipo de ação de intervenção e então passa para produção de
materiais, capacitação da equipe envolvida e busca de apoio para transportes e reprodução de
matérias junto à Pró-reitoria de Extensão. Em data definida pela escola a equipe se desloca e
faz a ação de maneira conjunta.

No Quadro 02 estão relacionadas às escolas de Montes Claros que foram atendidas
nos anos de 2017 e 2018 pelo projeto bem como o número de público atendido.

Quadro 2- Escolas da Educação Básica atendidas pelo projeto no período de 2017 e 2018 através de ações
de intervenções

Ano Nome da Escola Total de
vezes

Total de
atendimentos

2017 Escola Estadual Antônio Figueira 01 13
2017 Escola Estadual Antônio Canela 02 103
2017 Escola Estadual Hamilton Lopes 03 141
2017 E.E Francisco Peres/Comunidade de Stª Bárbara 01 70
2017 E.E Francisco Peres /Bairro São Geraldo 01 389
2018 E.E. Gonçalves Chaves 01 60
2018 E.E. Prof.ª Dulce Sarmento 01 02
2018 Escola Municipal Sônia Quadros 01 30
2018 Escola Estadual Hamilton Lopes 01 220
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2018 Escola Estadual Antônio Canela 03 122
2018 Escola Estadual Antônio Figueira 03 156
2018 Escola Estadual Maria da Conceição Avelar 01 300

Total de escolas-12 - 1606
Fonte: Relatórios Mensais do Projeto 2017 e 2018. Arquivo do Laedgeo.

A Foto 2 mostra acadêmicos atendendo estudantes durante ações extensionistas do
projeto no ano de 2018 através de mostras fotográficas numa tenda no dia Mundial da Água
montada em uma praça na de Montes e na Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro.

Foto 2 – Acadêmicos atendendo estudantes durante ações.

Fonte: Acervo do Laboratório de Educação Geográfica – LAEDGEO, 2018.

Os diversos tipos de ações de intervenções nas escolas nos anos de 2017 e 2018
podem ser identificas no Quadro 03.

Quadro 03: Ações de intervenções do projeto em escolas nos anos de 2017 e 2018

Nome da Ação Escola atendida Ano
Mini-Curso/Oficina “Um olhar Geográfico
sobre Regiões Metropolitanas no Brasil”

Escola Estadual Antônio
Figueira e Escola Estadual
Hamilton Lopes.

2017

Exposição mostra fotográfica: Mostra de
Ensino: “Conhecendo a Grande Belo
Horizonte: Aeroporto Internacional de
Confins, a Cidade Administrativa e o Museu
de Artes e Ofícios”.

Escola Estadual Antônio
Canela e Escola Estadual
Hamilton Lopes

2017

Mostra Fotográfica de Ensino “Águas de
Minas: Potencial, Aproveitamento,
Degradação e Poluição”

E.E. Francisco Peres: Anexo na
Comunidade Santa Bárbara e
E.E. Francisco Peres no Bairro
São Geraldo II

2017

Mostra Fotográfica de Ensino “Águas de
Minas: Potencial, Aproveitamento,
Degradação e Poluição”

E.E. Gonçalves Chaves, E.E.
Hamilton Lopes, E.E. Prof.ª
Dulce Sarmento, E.M. Sônia
Quadros, Escola Estadual
Antônio Canela e Escola
Estadual Antônio Figueira

2018
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Mostra Fotográfica Escolar “Rio Vieira” E.E. Professor Plínio Ribeiro. 2018

Exposição Mostra fotográfica: “Conhecendo
a Grande BH: o Aeroporto Internacional de
Confins, a Cidade Administrativa e o Museu
de Artes e Oficio”

E.E. Professor Plínio Ribeiro. 2018

Palestra: “Um olhar geográfico sobre as
Regiões Metropolitanas no Brasil”

Escola Estadual Antônio
Canela,

2018

-Mini-Curso/Oficina: “Caraça: O que é
isso?”

Estadual Antônio Canela
Escola Estadual Antônio
Figueira

2018

Fonte: Relatórios Mensais do Projeto 2017 e 2018, arquivo do Laedgeo.

Assim que é executada ação de intervenção os acadêmicos e professores buscam
dentro das programações de eventos específicos de Geografia ou de Educação ou de
periódicos onde podem publicar e passam a produzir resumos e artigos relatando a ação ou
pesquisas bibliográficas a serem submetidos para aprovação conforme pode se verificar os
resultados no Quadro 04.

Quadro 04:Apresentações de trabalhos em eventos e publicações

Modalidade
da Produção

Evento Publicação Ano

02 Resumos
simples

X Encontro Regional de
Geografia

Anais 2017

01 resumo
expandido

X Encontro Regional de
Geografia

Anais 2017

03 resumos
simples

11º FEPEG Anais 2017

04 resumos
expandidos

11º FEPEG Anais 2017

02 resumos
simples

X ENFFOPECS Anais 2017

06 resumos
simples

I CIED Anais 2018

03 Artigos
Completos

XIX Encontro Nacional
dos Geógrafos

Anais 2018

06 Resumos
Simples

12º FEPEG Anais 2018

03 Resumos
Simples

15º BIOTEMAS Anais 2018

Fonte: Relatórios Mensais do Projeto 2017 e 2018, arquivo do Laedgeo.

Quanto às publicações em periódicos podem ser identificadas no Quadro 05.

Quadro 05: Publicações em periódicos on line

Modalidade da
Produção

Título Periódico on
line

Ano

Artigo completo Extensão e suas práticas :Crise Revista 2017
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Hídrica, Sensibilização da
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Geofronter 2018

Fonte: Relatórios Mensais do Projeto 2017 e 2018, arquivo do Laedgeo.

Os acadêmicos do Curso de Geografia que durante a graduação tiveram a
oportunidade de se envolverem em projetos oferecidos por professores e que foram
contemplados como bolsistas e mesmo como voluntários tiveram um aproveitamento melhor
durante do seu tempo na academia.

Considerações Finais

De maneira especial os acadêmicos que desenvolveras intervenções didáticas em
escolas através das ações Extensionistas no projeto Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da
Licenciatura em Geografia vivenciaram atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Há de se
destacar também a importância de se ter um espaço específico na academia onde professores e
acadêmicos podem refletir, planejar, produzir suas atividades. O Laboratório de Educação
Geográfica –Laedgeo tem sido um espaço de discussão e produção do fazer geográfico na
Unimontes que favorece em muitos aspectos a formação docente centrada nas atividades do
Ensino, Pesquisa e Extensão. Enfim entendemos que o projeto juntamente com o Laedgeo
contribui significativamente para a formação de professor de Geografia na Unimontes
inteirados da importância da integração do Ensino, Pesquisa e Extensão na Universidade, seja
para o profissional que está buscando ingressar no mercado de trabalho ou daquele que tem
como objetivo a continuação da sua formação após a conclusão da graduação. Há de se
evidenciar também o sucesso das atividades com intervenção em escolas tendo visto a que
mesma escola foi diversas vezes atendida pelo projeto fortalecendo as relações entre a
universidade e a Educação Básica.
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Eixo do trabalho: Métodos e projetos de intervenção didática 

      
Resumo: 

Trata-se este relato de experiências de relatar como ocorreu um minicurso oferecido através 

de um Projeto de Extensão denominado Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da 

Licenciatura em Geografia na Unimontes. O minicurso denominado “Um olhar Geográfico 

sobre as Regiões Metropolitanas no Brasil”, que teve como objetivos discutir os conceitos 

básicos relacionados à metropolização e urbanização, relatar a origem e caracterização das 

regiões metropolitanas no Brasil e destacar a Grande Belo Horizonte como a região 

metropolitana. O caminho metodológico se deu- se com uma revisão bibliográfica da temática 

referida, o uso de recursos midiáticos (DVD, data show e slides), registros icnográficos e a 

realização da minicurso e exposição das fotos. A execução do minicurso e exposição 

ocorreram com envolvimentos dos acadêmicos e bolsistas e voluntários do 7º e 8º períodos do 
curso de Geografia licenciatura da Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES, 

dentro das ações planejadas no já mencionado projeto e dentro do espaço do Laboratório de 

Educação Geográfica- LAEDGEO. 

 

      
Palavras-Chave: Região Metropolitana; Minicurso; Projeto de Extensão.  
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Introdução 
 

Diante do contexto da urbanização e metropolização brasileira que teve inicio no século XX, 

com os processos de industrialização e êxodo rural, no qual se trata do deslocamento das 

pessoas do rural para urbano o que se percebeu no Brasil foi um processo acelerado do 

crescimento das cidades. Quando se discute urbanização brasileira, deve-se considerar de 

modo geral, que a partir do final do século XIX que ocorreu maior intensificação deste 

processo, mas “foi necessário ainda mais de um século para adquirir as características com 

quais conhecemos hoje”. (SANTOS, 2005, p. 22). 

No entanto podemos dizer que, o processo de urbanização e metropolização do Brasil estão 

atrelados, com a relação da industrialização e o esvaziamento do meio rural, na segunda 

metade do século XX. Com isso Cano, (1989) assevera que: 

O avanço da industrialização, a partir da década de 60, ampliaria sobre-

modo seu poder modernizador sobre a agricultura. Contudo, esse poder 

foi parcial, tanto no sentido de que o progresso técnico atingiu 

majoritariamente alguns setores agrícolas e algumas regiões, como pelo 

fato de que o êxodo rural – tanto o gerado pelo progresso quanto o 

gerado pelo atraso – só foi em parte produtivamente absorvido pela 

economia urbana. (CANO, 1989, p. 67). 

Evidenciando o processo de urbanização atrelado ao crescimento industrial dos países Silva 

(2014 p. 21) destaca que: 

Durante o século XX, o processo de urbanização se generalizou, 

espalhando-se por toda a superfície do planeta. Vale lembrar que ate 

meados deste século o fenômeno da urbanização era lento e circunscrito 

aos países que primeiro se industrializaram, os chamados países 

desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, a urbanização se 

intensificou a partir de 1950, graças ao crescimento da industrialização. 

Entretanto, podemos destacar que o processo de urbanização esta relacionado com o intenso 

deslocamento da população rural para as cidades, em curto espaço de tempo, diante disso 

temos os crescimentos das cidades para receber essa população advinda do campo. Por isso, 

com intenso crescimento populacional, temos uma grande ampliação das cidades como 

aplicação de novas avenidas, ruas e quadras, além das infraestura para receber os citadinos. 

Na Figura 1, podemos visualizar a quantidade em porcentagem das populações rural e urbana 

durante os anos 1940 a 2010 no Brasil. A qual mostra a taxa de urbanização brasileira, 

dividida entre população rural e urbana.  
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Figura 1: Evolução da População Rural-Urbana entre 1940 e 2010 

 
Fonte: IBGE. Anuário estatístico do Brasil, 1986, 1990, 1993 e 1997; Censo demográfico, 2000. 

 

Diante da tabela podemos observar o crescimento da população urbana no período que 

compreende desde a década de 1970 até 2010, podendo também observar que nas décadas de 

1940 até 1960 a população era notoriamente rural. Com essa intensificação da população 

urbana as cidades passam a ter adensamento populacional de grande porte. 

Levando em consideração o crescimento das cidades e sua urbanização acelerada visto nos 

dados acima da tabela, entende-se que ocorreu expansão do comercio e serviços. A partir 

dessas condições que favoreceram a atração da população que busca uma melhor qualidade de 

vida para determinadas cidades. Com este aumento da população, as cidades necessitam de se 

expandirem seus limites, podendo gerar o processo de conurbação
1
, a partir das metrópoles 

que contem as principais áreas industriais e concentração populacional, além do comércio e 

prestação de serviços. 

O processo de crescimento das cidades, além dos seus benefícios origina vários problemas 

urbanos, com isso, a população enfrenta diversos problemas de ordem social e ambiental. 

Sendo elas: falta de moradia para as populações de baixo poder aquisitivo, falta de 

infraestrutura na construção e desenvolvimento das cidades, problemas de mobilidade urbana, 

aumento de problemas de saúde devido à poluição do espaço urbano, aumento de 

                                                           
1
 Conurbação: Conurbação (do lat. urbis, cidade) é a unificação da malha urbana de duas ou mais cidades, em 

consequência de seu crescimento geográfico. Geralmente esse processo dá origem à formação de regiões 

metropolitanas. Contudo, o surgimento de uma região metropolitana não é necessariamente vinculado ao 

processo de conurbação. 
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temperatura, entre vários outros 

problemas que afetam a qualidade de vida do ser humano em que ali vive.  

No Brasil, inicialmente foram considerada conforme o IBGE dez regiões metropolitanas: São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador. Contudo 

novas metodologias foram aplicadas nos estudos da Geografia Urbana no Brasil, o levando o 

IBGE (2012, p. 147) reconhecer 14 Regiões Metropolitanas no Brasil desde 2010. O 

minicurso relatado neste trabalho focalizou discussões sobre a região metropolitana de Belo 

Horizonte, por ser tratar da Capital do estado em que estamos localizados.  

De acordo ainda com o IBGE (2012) região metropolitana de Belo Horizonte desde 2010 

compreende também um colar metropolitano identificado por entorno metropolitano e área de 

expansão. Belo Horizonte encontra-se localizada na região central de Minas Gerais, sendo a 

mesma o ponto de maior desenvolvimento tecnológico, industrial, comercial, educacional e da 

área da saúde em relação a todo o Estado, que se dá pelo simples fato de ser caraterizada 

como a Capital mineira. A mesma é formada por diversas formas de relevo, já que a região 

faz parte da área de ramificações da Cordilheira do Espinhaço e por isso, nela se encontra 

presente varias serras entre elas a Serra do Curral, que cerca grande parte da região.   

Nesse sentido, este relato de experiência busca discutir a concepção de alunos do ensino 

fundamental e médio de escola publica da cidade de Montes Claros, juntamente com 

acadêmicos do ensino superior, sobre o assunto e as questões que envolvem as regiões 

metropolitanas no contexto brasileiro através do minicurso/oficina “Um Olhar Geográfico 

sobre as Regiões Metropolitanas no Brasil” e da exposição fotográfica “Mostra de Ensino 

Conhecendo a Grande BH: o Aeroporto Internacional de Confins, a Cidade Administrativa e o 

Museu de Artes e Ofícios”. 

 

 

Metodologia 

O caminho metodológico se deu com uma revisão bibliográfica da temática referida, o uso de 

recursos midiáticos (DVD, data show e slides), registros icnográficos e a realização de 

minicurso e exposição das fotos. Tendo-se que este minicurso foi desenvolvido por bolsistas e 

voluntários do Laboratório de Educação Geográfica - LAEDGEO, realizado em quatro 

momentos para aplicação do mesmo. O primeiro momento foi destinado à revisão 

bibliográfica sobre o assunto destinado ao minicurso, onde os integrantes da equipe montaram 
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os slides tendo como base o 

conhecimento adquirido durante aulas ministradas na disciplina de Geografia Urbana, 

ofertada pelo Curso de licenciatura em Geografia. Já o segundo momento, se deu pela a 

apresentação do minicurso em escolas de Educação básica da Cidade de Montes Claros, 

juntamente com o projeto BIOTEMAS, durante a sua décima quarta edição. O terceiro 

momento, tendo como forma de analise da oficina, foi trabalhada com os alunos uma 

atividade de bricolagem de forma lúdica, no qual buscamos avaliar o conhecimento adquirido 

pelos mesmos, a partir de desenvolvimento do minicurso/oficina. Por ultimo, no quarto 

momento organizamos uma exposição de amostra fotográfica, a qual demonstra em formato 

de painéis alguns pontos da região metropolitana de Belo Horizonte (BH), destacando o 

Aeroporto Internacional de Confins, Cidade Administrativa, Museu de artes e Ofícios, além 

de alguns pontos da Grande BH. 

Uma proposta de analise durante o minicurso apresentado 

Diante da proposta apresentada nos objetivos do resumo em discutir os conceitos básicos 

relacionados à metropolização e urbanização, relatar a origem, caracterização das regiões 

metropolitanas no Brasil e destacar a Grande Belo Horizonte como a região metropolitana de 

Minas Gerais. A análise durante a aplicação do minicurso foi trabalhar esses tópicos com os 

alunos através dos slides e explicação durante o minicurso/oficina (Foto 1), propondo uma 

reflexão dos mesmos, sobre o que caracteriza uma região metropolitana, abordando os seus 

aspectos de origem e desenvolvimento, como os processos de êxodo rural, urbanização, 

industrialização, entre outros, chegando por fim ao processo maior de metropolização.  
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Foto 1: Momento de aplicação do minicurso em sala de aula.  

 
Fonte: Acervo do laboratório de Educação Geográfica – LAEDGEO, 2017. 

O minicurso, portanto, trazia em sua abordagem, toda analise do contexto do processo de 

metropolização, levando ao publico alvo conceitos, termos e características, propostas com o 

intuito de trazer aos mesmos um conhecimento mais aprofundado do assunto.  

Logo após da apresentação do minicurso, os alunos tiveram a oportunidade de relacionar a 

teoria com a prática, conhecendo mais a fundo sobre o assunto através da exposição de 

fotografias (Foto 2), produzidas por acadêmicos do curso de licenciatura em Geografia da 

Unimontes, durante alguns trabalhos de campo desenvolvidos pela universidade na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, representado por alguns pontos turísticos. 
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Foto 2: Exposição fotográfica sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte  

  
Fonte: Acervo do laboratório de Educação Geográfica – LAEDGEO, 2017. 

 

Considerações finais 

Conclui-se que o minicurso/oficina juntamente com exposição fotográfica proporcionou aos 

alunos um conhecimento geral sobre a região metropolitana de BH, bem como uma 

associação da teoria e da pratica vivenciada durante o minicurso/oficina e a exposição. Diante 

isso, a participação do projeto no Biotemas foi de grande relevância, pois favoreceu os 

acadêmicos uma experiência de conhecimentos com a realidade escolar, e o proposito de 

trabalhar em equipe, além de discutir e vivenciar o âmbito da universidade que tem a principal 

função do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão.   
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Eixo Temático: Métodos e projetos de intervenção didática 

 

Resumo: Geralmente nos limites das placas tectônicas ocorrem a maior concentração de 

atividade sísmica. O Brasil se localiza praticamente no interior da placa Sul-Americana, numa 

zona intraplaca onde os sismos são mais raros. Em Montes Claros, Norte de Minas nos 

últimos anos os sismos aumentaram e culminaram com um tremor mais forte em 19 de maio 

de 2012, de magnitude 4,0 na escala Richter. Após a ocorrência desse sismo foram instaladas 

uma rede de estações sismográficas provisórias em Montes Claros com o objetivo de 

compreender a origem dos sismos. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo 

apresentar os trabalhos referentes ao tema sismos em Montes Claros desenvolvidos no Fórum 

de Biotemas na Educação Básica por acadêmicos do Curso de Geografia da Unimontes. O 

caminho metodológico consistiu em levantamento bibliográfico e documental. O estudo 

revelou que o Fórum de Biotemas é um espaço de divulgação e difusão de um tema 

amplamente divulgado nos meios de comunicação, demonstrando a necessidade de se 

conhecer mais detalhadamente os mecanismos de ocorrência de tais fenômenos.  

 

 

Palavras-Chave: Sismos; Montes Claros; Fórum de Biotemas.  
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Introdução 
 

Geralmente nos limites das placas tectônicas ocorrem a maior concentração de atividade 

sísmica. O Brasil se localiza praticamente no interior da placa Sul-Americana, área 

continental estável que apresenta uma sismicidade bem inferior àquela observada nos limites 

das placas. Nessa direção, no Norte de Minas, foi registrado sismo de magnitude 4,6, em 

dezembro de 2007, na região de Itacarambi/MG, causando a primeira vítima fatal por abalo 

sísmico no Brasil. Em Montes Claros, nos últimos anos os sismos aumentaram e culminaram 

com um tremor mais forte em 19 de maio de 2012, de magnitude 4,0 na escala Richter. Após 

a ocorrência desse sismo foram instaladas uma rede de estações sismográficas provisórias em 

Montes Claros com o objetivo de compreender a origem dos sismos.  

 

Os primeiros relatos de sismo na região de Montes Claros foram detectados em 1978. 

Contudo, essas informações passaram a ser elaborados por meio de registros instrumentais a 

partir de 1995. Em 2011, os tremores aumentaram e culminaram com um tremor mais forte 

em 19 de maio de 2012, de magnitude 4,0 na escala Richter, deixando a população de Montes 

Claros assustada. 

 

Após a ocorrência desse sismo de maior magnitude, as Universidades de Brasília (UnB) e de 

São Paulo (USP) instalaram uma rede de nove estações sismográficas provisórias em Montes 

Claros, sendo cinco sob a responsabilidade do Observatório Sismológico da UnB (SIS-UnB), 

e quatro, do Departamento de Geofísica da Universidade de São Paulo – IAG/USP com o 

objetivo de compreender a origem dos sismos em Montes Claros.  

 

Conforme o relatório técnico elaborado por Assumpção (2013) e Agurto-Detzel et al. (2014) 

após a instalação das estações sismográficas provisórias os tremores de 2012 e 2013 se 

originaram a aproximadamente 1 Km de profundidade em uma falha inversa. Esse tipo de 

falhamento é comum nessa parte do Brasil. Em 2014 ocorreu ativação de um novo segmento 

da falha em Montes Claros; onde ainda não havia sido observada sismicidade. Os epicentros 

migraram para Noroeste, em direção oposta à cidade, se distanciando da área urbana 

(BARROS, 2014). 

 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar os trabalhos referentes ao 

tema Sismos em Montes Claros desenvolvidos no Fórum de Biotemas na Educação Básica 

por acadêmicos do Curso de Geografia da Unimontes, com apoio do Laboratório de Educação 

Geográfica – LAEDGEO, pelo Projeto de Extensão: Reflexão e Ação da Licenciatura em 

Geografia na Unimontes. O caminho metodológico consistiu em levantamento bibliográfico e 

documental. O estudo revelou que o Fórum de Biotemas é um espaço de divulgação e difusão 

de um tema amplamente divulgado nos meios de comunicação, demonstrando a necessidade 

de se conhecer mais detalhadamente os mecanismos de ocorrência de tais fenômenos. 

 

Considerações sobre sismos, ondas sísmicas, escalas e sismos intraplacas  
 

De acordo com Molina e Ribeiro (2015) a sismologia pode ser definida como a ciência dos 

terremotos e dos fenômenos a eles associados. O surgimento da sismologia como ciência é 

relativamente recente e se deu, paralelamente ao desenvolvimento da Geologia. Um dos 

primeiros terremotos a ser analisado cientificamente foi o terremoto de Lisboa, em novembro 

de 1755. O primeiro grande avanço da sismologia como ciência ocorreu em 1880, com o 

desenvolvimento dos primeiros sismógrafos. 
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Quando ocorre uma ruptura na litosfera, surgem vibrações que irão se propagar em várias 

direções e vários sentidos. Essas vibrações denominam-se ondas sísmicas. Essas ondas 

deslocar-se-ão a partir do hipocentro através da Terra e posteriormente chegarão ao 

sismógrafo. Assim, o local abaixo da crosta onde o abalo sísmico ocorre denomina-se foco ou 

hipocentro e o ponto sobre a superfície, vertical ao foco, é o epicentro.  

 

Existem três principais grupos de ondas, ondas primárias ou P, ondas secundárias ou S e 

ondas superficiais. Ondas P são ondas primárias, longitudinais (vibram no sentido da 

propagação), com velocidade que variam de 5,5 e 13,8 Km/s e sua velocidade aumenta com a 

profundidade. São as mais rápidas e propagam-se em meios líquidos e sólidos. Ondas S são 

ondas secundárias, transversais (vibram com a luz), cuja velocidade varia de 3,2 a 7,3 km/s, 

são mais lentas do que as P e não se propagam em meios fluidos. Ondas superficiais só se 

propagam sobre a superfície; têm alto poder destrutivo. As ondas P e S é que são importantes 

para o estudo do interior da Terra (WICANDER e MONROE, 2014) 

 

Conforme Teixeira, et al (2003) a velocidade das ondas sísmicas está intimamente ligada a 

com a densidade e composição em profundidade nos quais elas se propagam. Geralmente 

quanto maior a densidade de uma rocha, maior a velocidade das ondas sísmicas. Sendo então 

esta propriedade de grande importância, por permite usar das ondas sísmicas para obter 

informações sobre a estrutura e a composição em grandes profundidades.  

 

Normalmente se usam duas medidas da força de um sismo. Uma é a intensidade, é uma 

classificação dos efeitos que as ondas sísmicas provocam em determinado lugar. A 

intensidade depende da acuidade do observador e é, em princípio, subjetiva. Existem algumas 

escalas de intensidade sísmica, hoje a mais utilizada, é a desenvolvida por Mercalli em 1902 

e, que foi posteriormente modifica, em 1931, denominada Escala de Mercalli Modificada 

(MM). Outra medida é a magnitude, e está relacionada com a energia liberada no foco do 

abalo sísmico. Em 1935, o sismólogo Richter, formulou um método para determinar a força 

de um abalo sísmico. A escala Richter, que é uma escala de magnitude mais utilizada, é 

expressa em escala logarítmica.  

 

Embora em nenhum lugar na Terra esteja imune à ocorrência de sismos, a maioria dos autores 

comenta que o padrão de ocorrência de atividade sísmica mundial está concentrada nos 

limites das placas tectônicas. Nos limites convergentes observa-se um número de abalos 

sísmicos maior que nos outros limites.  Nos limites divergentes eles se concentram mais nas 

dorsais meso-oceânicas e nos limites conservativos eles se concentram ao longo das falhas 

transformantes. Há também os abalos sísmicos intraplaca. Esses são mais raros e maioria 

ocorre nos continentes.  

 

A região intraplaca da Placa Sul Americana é caracterizada por apresenta uma sismicidade 

baixa, típica de interior continental estável. Os maiores eventos sísmicos registrado no Brasil 

foram dois: um na Serra do Tombador, em Mato Grosso, em 31 de janeiro de 1955 de 

magnitude 6,2 na escala Richter e outro de magnitude 6,3 no litoral do Espírito Santo, em 28 

de fevereiro 1955.  

 

Sismos de magnitude 5 ou maior ocorrem em média um vez a cada 4 anos em todo o país. Os 

com magnitude 4 como o que ocorreu no dia 19/05/2012 ocorrem em média , duas vezes por 

ano no Brasil. Assim, o tremor de 19 de maio de 2012 foi um sismo relativamente freqüente 

no país de acordo com o relatório técnico elaborado por Assumpção (2013). No ano de 2013 
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ocorreu uma diminuição do número de sismos, 

mas em 2014 o número aumentou voltando a assustar a população e em 2015 a quantidade de 

tremores diminuiu de acordo com Barros et al. (2014) citado por Ferreira (2016).  

 

No que se refere ao Projeto Biotemas, esse tem como finalidade também a promoção de 

minicursos, oficinas, palestras, exposições e visitas técnicas ministrados por acadêmicos, 

professores universitários e professores da educação básica, assim como de outros 

profissionais interessados em contribuir com a melhoria da educação básica. Articulando 

assim as atividades de ensino, pesquisa e extensão, proporcionado à democratização do 

conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade no contexto da Universidade.  

 

O Fórum de Biotemas é um meio de divulgação e difusão dos conhecimentos acadêmicos, 

científicos e culturais, no caso específico sobre os sismos em escala global, regional e local.O 

Fórum favorece uma atuação efetiva dos acadêmicos do Curso de Geografia da Unimontes 

uma vez que constitui um espaço importante para a socialização e divulgação das atividades 

desenvolvidas na Prática de Ensino, no Estágio Curricular Supervisionado e até mesmo às 

atividades acadêmicas, científicas e culturais que devem ser desenvolvidas pelos acadêmicos 

durante sua formação. 

 

Material e métodos 

 

O caminho metodológico utilizado nesse trabalho consistiu de pesquisa qualitativa e como 

instrumento de coleta de dados foi utilizado análise documental, por meio dos Anais do 

evento relativo aos anos de 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015, onde percebe-se que as atividades 

desenvolvidas no Fórum de Biotemas relacionadas ao tema Sismos em Montes Claros. 

Recorreu-se também em revisão bibliográfica de teses, dissertações, livros bem como artigos 

e relatórios publicados sobre o tema. 

 

 

Resultados e discussões  

 

A ocorrência de atividades sísmicas em Montes Claros tem gerado preocupação a população 

em geral. Mesmo que não tenha ocorrido nenhum dano material grave e nenhuma vítima fatal 

como ocorreu no Distrito de Caraíbas. Nesse sentido, deve-se ressaltar a importância do 

Fórum de Biotemas na Educação Básica como espaço de divulgação e difusão dos 

conhecimentos acadêmicos, científicos e culturais, no caso específico o tema Sismos em 

Montes Claros. Na Tabela 1 verifica-se o resultado do levantamento feito junto aos Anais do 

evento relativo aos anos de 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015.   

 
Tabela 1: Atividades desenvolvidas sobre o tema Sismos em Montes Claros no Fórum de Biotemas na Educação 

Básica 

Ano / 

Fórum 

Título de resumos, minicursos, oficinas, exposições e 

pôsteres. 

2010 

7º Fórum 

Viajando no interior da Terra 

2011 

8º Fórum 

Compreendendo os abalos sísmicos 

2012 

9º Fórum 

Abalos sísmicos, o que é isso? 

2014 “Terremoc”: uma análise da abordagem midiática dos 
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II 

Congresso 

Biotemas 

na 

Educação 

Básica e  

11º Fórum 

tremores de terra em Montes Claros.  

Convivendo com os tremores em Montes Claros. 

Treme, treme Montes Claros. 

Engenharia e os riscos sísmicos: se tremer a casa cai? 

2015 

III 

Congresso 

Biotemas 

na 

Educação 

Básica e  

12º Fórum 

Nepal, Chile e Montes Claros: qual treme mais? 

Fonte: Anais do Biotemas Org.: Autora, 2017. 

 

 

No 7º Fórum o minicurso “Viajando no interior da Terra” teve o objetivo promover um 

ambiente de diálogo e interação, motivando os estudantes a conhecer e refletir sobre as 

atividades que ocorrem no interior da Terra. Ressaltando a importância das informações 

indiretas fornecidas pelas ondas sísmicas como meio de se conhecer o interior da Terra, pois o 

mesmo é impossível de se observar diretamente. No 8º Fórum o minicurso “Compreendendo 

os abalos sísmicos” teve como objetivo demonstrar aos estudantes do ensino fundamental 

uma visão mais ampla dos abalos sísmicos ocorridos em escala local e global, visto que esse 

tema se encontrava fortemente disseminado nos meios de comunicação. Nesse minicurso 

verificou-se uma participação efetiva dos estudantes já que os meios de comunicação e a 

população se encontrava preocupada com os tremores em Montes Claros, uma vez que nesse 

ano de 2011 as atividades sísmicas tinham aumentado.  

 

Em 2012 no 9º Fórum o minicurso “Abalos sísmicos, o que é isso?” contou com a 

participação de aproximadamente 100 estudantes do ensino fundamental. Vale ressaltar que 

nesse ano ocorreu o maior tremor em Montes Claros, de magnitude 4,0 na escala Richter, 

gerando muita preocupação a população em geral. Outro fato interessante foi que na manhã 

anterior ao minicurso ocorreu um tremor em Montes Claros, o que fez com que muitos 

estudantes se interessassem ainda mais com o tema, proporcionando assim momento 

privilegiado de reflexão sobre os tremores. 

 

No 11º Fórum verifica-se número maior de minicursos. O minicurso “Terremoc: uma análise 

da abordagem midiática dos tremores de terra em Montes Claros” permitiu aos estudantes um 

entendimento mais amplo sobre o tema sismos, enfocando que muitas vezes os meios de 

comunicação nem sempre abordam o tema da maneira correta e fidedigna. Ressaltou no 

minicurso “Convivendo com os tremores em Montes Claros” que como não se pode prever 

nem evitar a ocorrência de um sismo, o melhor é se prevenir. A freqüência de sismos em 

determinada região e os dados de intensidade relacionados a esses sismos podem ser 

importantes para a construção de mapas de risco sísmico. No decorrer do minicurso “Treme, 

treme Montes Claros” percebeu-se um grande interesse nas discussões levantadas referentes 

aos sismos de Montes Claros. Além de informar, o minicurso instigou a curiosidade dos 

estudantes, que realizaram diversas perguntas sobre os abalos sísmicos no mundo, no Brasil e 

em Montes Claros. O minicurso “Engenharia e os riscos sísmicos: se tremer a casa cai?” teve 
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como objetivo promover o conhecimento à 

classe estudantil sobre os tremores e proteção das construções contra os riscos sísmicos.  

 

No 12º Fórum o minicurso “Nepal, Chile e Montes Claros: qual treme mais?” possibilitou aos 

estudantes uma compreensão e instrução sobre os abalos sísmicos, uma vez que o tema estava 

sendo anunciado pelos meios de comunicação de maneira intensa, devido aos tremores que 

haviam ocorrido tanto no Nepal, como Chile e em Montes Claros (Figura1 e 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Cartazes sobre Sismos  

 

 
 

Autora: OLIVEIRA, D. C. de, 2015.  
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Figura 2: Debate com os alunos sobre o tema  

 

 
Autora: OLIVEIRA, D. C. de, 2015. 

 

 

Considerações finais 

 

Verifica-se que por meio do Fórum de Biotemas os estudantes tiveram a oportunidade de 

vivenciar a aprendizagem de forma eficaz referentes ao tema sismos. Fica claro que Fórum de 

Biotemas na Educação Básica é um momento privilegiado de aprimoramento e/ou aquisição 

de novos conhecimentos. Constituiu-se, realmente um espaço do diálogo entre Universidade e 

a Educação Básica, pois divulga e difunde os conhecimentos científicos, tecnológicos entre 

outros, contribuindo então para o desenvolvimento da consciência social e política dos 

cidadãos. 
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Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: Originando-se do desinteresse pela disciplina de geografia, o artigo em questão tem por objetivo
relatar a experiência da horta escolar na Escola Estadual Padre João Tomes, localizada na cidade de Três Lagoas
– MS e, sobretudo, os resultados no cotidiano dos alunos e demais participantes do projeto.  Com está
problemática observada pelos professores e estagiários de Geografia, a finalidade da horta escolar é explorar e
absorver os conteúdos de geografia de forma lúdica, ou seja, relacionando-os com as práticas cotidianas
vivenciadas nas atividades realizadas no projeto. O cunho interdisciplinar que a horta dispõe, traz consigo
diversas abordagens, não somente dialogando com a geografia, mas com diversas áreas das ciências ambientais
que possibilitaram o aprendizado diversificado, objetivando a formação cidadã e a reflexão acerca da
sustentabilidade, sempre voltando os olhares para a garantia de um futuro com cidadãos que desempenhem
relações harmônicas com a natureza.

Palavras-chave: sustentabilidade; interdisciplinaridade; educação ambiental.

Introdução

O presente artigo é fruto da Disciplina de Estágio do Curso de Licenciatura em
Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, realizado na Escola Estadual
Padre João Tomes localizada na cidade de Três Lagoas, MS. A escola em questão é pública e
faz parte da Secretaria de Ensino de Mato Grosso do Sul, localiza-se na periferia da cidade e
segue o sistema de ensino integral. As escolas periféricas de ensino integral, como a Padre
João Tomes, têm a dificuldade de preencher os horários dos alunos com atividades de cunho
reflexivo e interativo, sobretudo, voltadas para a questão ambiental. Por meio dessa análise as
professoras de Geografia e História resolveram organizar um projeto de horta orgânica para
que os alunos e professores pudessem interagir e cultivar seus próprios alimentos – usados na
merenda escolar.
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Imagem 1: Localização da Escola Estadual Padre João Tomes, Três Lagoas/MS

Desde os primórdios das civilizações, o homem se apropria do espaço e manifesta suas
relações para garantia de sua reprodução e permanência como espécie. Ao longo do tempo,
intensas foram tais manifestações humanas a ponto de consumir gradativamente aquilo que
denominamos de natureza.

Articulando com Jacobi (2003), “A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto
marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma
necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental”.

As relações do homem com a natureza podem ser caracterizadas como cada vez mais
desarmônicas diante de uma sociedade marcada pelo consumo, exploração e busca pelo
capital e lucro. A gradativa extinção de biomas, como o Cerrado, Mata Atlântica e a
Amazônia, são exemplos do quão importante os debates a respeito da degradação ambiental
devem ser implementados no contexto escolar.

A educação, como um instrumento fundamental para a transformação social, tem o
papel de fomentar o debate crítico acerca da relação homem e natureza, tendo como principal
finalidade desenvolver ações práticas, desde a base escolar fundamental, para possibilitar a
construção de um conhecimento capaz de conscientizar as futuras gerações no que diz
respeito aos limites da natureza e a importância que ela possui para a garantia de vida de
nossas e das demais espécies existentes no planeta Terra.

[...] a produção de conhecimento deve necessariamente contemplar as inter-relações
do meio natural com o social, incluindo a análise dos determinantes do processo, o
papel dos diversos atores envolvidos e as formas de organização social que
aumentam o poder das ações alternativas de um novo desenvolvimento, numa
perspectiva que priorize novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na
sustentabilidade socioambiental. (JACOBI, 2003. p.190)
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A partir da breve reflexão, uma das iniciativas que busca desenvolver práticas
sustentáveis no ambiente educacional, a fim de sensibilizar e conscientizar a comunidade
escolar, é a criação do projeto intitulado “HORTA NA ESCOLA”.

Aliado à preocupação do debate ambiental e o desinteresse pela disciplina de
geografia - a ciência do estudo do espaço – o projeto visa desenvolver discussões polêmicas,
como alimentações saudáveis e nutrição, ecologia, impactos ambientais e diversos temas
relacionados com a natureza e o meio ambiente. Ademais, juntamente com os debates, o
projeto aproxima os participantes da realidade, propiciando-lhes a interação com métodos
sustentáveis a fim de sensibilizá-los ao desenvolvimento de hábitos coletivos e o consumo de
alimentos saudáveis, sempre conscientizando sobre os limites e as relações que devem se
manterem harmônicas para a garantia de nossas vidas e de um futuro sustentável.

Desenvolvimento

Tendo sua gênese em abordagens bibliográficas sobre questões ambientais
importantes e o desinteresse dos alunos diante a disciplina de geografia, o projeto “HORTA
NA ESCOLA” surge com o objetivo de conduzir a comunidade escolar à um aprendizado
diferenciado, aliado a educação ambiental e práticas sustentáveis, sobretudo, apresentando-
lhes uma nova forma de conhecer, explorar e absorver os conteúdos de geografia e demais
áreas do conhecimento.

Além da Geografia, outras ciências foram fundamentais para o fortalecimento do
projeto, exemplo disso foi a interface e apoio dos professores das disciplinas de Biologia,
Ciências e também o apoio da comunidade acadêmica, os alunos do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência, e os estagiários de Geografia da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas.

Desde a implementação do projeto até o ano de 2018, com o apoio da direção,
professores envolvidos e, sobretudo, participação ativa dos alunos do Ensino Fundamental
Integral, os estudantes, em questão, realizam tarefas durante a semana referentes ao plantio,
cultivo e colheita das culturas cultivadas na horta escolar. Todas as atividades são realizadas
com a supervisão de um professor responsável pelo projeto, ao qual lhe cabe a atribuição de
instruir e orientar os estudantes envolvidos durante a execução do projeto.
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Mosaico 01: Participação estudantil na horta, 2018.

Além da participação na produção dos alimentos, os alunos recebem um diário de
bordo, a ser preenchido durante o bimestre, para descrever as experiências vivenciadas nas
atividades da horta. Essa iniciativa busca incentivar os estudantes a construir e relatar o
próprio conhecimento a partir das práticas aliadas aos debates teóricos. O diário de bordo não
possui finalidade avaliativa, mas um diagnóstico dos resultados adquiridos com a
implementação da horta dentro do ambiente escolar.

Outro ponto a ser levantado é a reflexão sobre a alimentação dos estudantes. Sabe-se
que as crianças possuem uma certa resistência ao consumo de alimentos considerados
nutricionalmente balanceados e nutritivos, como, por exemplo, verduras, leguminosas etc. O
acompanhamento da produção e todo o processo de crescimento de suas culturas cultivadas,
despertou o interesse pelos alimentos e os incentivou a consumi-los na merenda escolar, que
contém as colheitas advindas da horta.

De característica orgânica, a horta não possui o uso de agrotóxicos nos alimentos
cultivados. Por serem extremamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, a não utilização
também possibilita a conscientização sobre o seu uso e mostra aos alunos como a relação de
produção pode ser harmônica sem prejudicar a saúde e o meio ambiente.
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Mosaico 02: Alunos na colheita e preparação dos alimentos

Como alternativa a utilização de agrotóxicos, é empregado o uso de materiais
orgânicos (cascas de alimentos, esterco, talos de hortaliças, etc.) que são importantes para a
sustentação e a nutrição do solo, sem riscos comparados à química proveniente dos
agrotóxicos.

Retomando às bibliografias, toda essa dinâmica realizada no projeto tem relação direta
com a educação ambiental.

A Educação Ambiental requer conhecimento de caráter social como: valores
culturais, morais, justiça, saúde, a noção de cidadania, entre outros aspectos que
conformam a totalidade social. Deve ser tratada a partir de uma matriz que conceba
a educação como elemento de transformação social apoiada no diálogo e no
exercício da cidadania. (CRIBB, 2010. p.47)

Todo o conhecimento e as experiências adquiridas durante esse movimento de
transformação social possibilitado pela educação, sobretudo, a educação ambiental, retorna
aos professores e participantes do projeto com resultados satisfatórios, não somente quanto ao
conhecimento dos alunos, mas como a colaboração na formação de cidadãos conscientes.

Em depoimento, um dos participantes do projeto relata:

“Oi, meu nome é Guilherme e na minha escola, chamada João
Tomes, todo dia de quarta feira tem horta na matéria de geografia e
também na sexta feira no período matutino. Tivemos que fazer vários
esforços, tivemos que que plantar, cuidar bem da horta e no final de
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todos nossos esforços tivemos as recompensas. Nossas hortaliças
nasceram grandes, fortes e firmes e lindas, até fiz a minha horta na
minha casa. Eu vou levar esses momentos da horta para sempre e
quem me ensinou tudo isso foi a minha professora Zenaide e não foi
só isso não. Teve momentos de alegria e muita diversão. Isso é o que
tenho pra falar sobre a horta”

É perceptível a importância da educação ambiental para os estudantes, sobretudo, a
importância de novas práticas pedagógicas que busquem atrair e incentivar os alunos no
despertar do conhecimento. A horta, como atividade complementar aliada ao ensino dos
estudantes, mostra como as práticas sustentáveis, baseadas nas discussões ambientais, são
fundamentais para construir os passos para um futuro melhor quanto às relações do homem
com a natureza disposta sobre o planeta Terra.

Conclusão

O projeto “HORTA NA ESCOLA” realizado na Escola Estadual João Tomes buscou
incentivar a participação dos alunos para as atividades extraclasse, trazendo temáticas
ambientais e práticas sustentáveis com o objetivo de identificar e reconhecer como a relação
do homem com a natureza pode ser feita de forma harmônica e sustentável.

Tais resultados podem ser vistos através da relação dos alunos com o projeto e a
escola. Eles criaram uma relação de elo e cuidado com o meio ambiente, ademais,
melhoraram sua alimentação, e também se tornaram pessoas ativas para a transformação do
planeta Terra. Os resultados descritos são importantes, pois apresentam o quanto essas ações
são fundamentais para a construção cidadã, formação e desenvolvimento de um pensamento
crítico e a capacidade de mudança diante a um histórico de relações desarmônicas no que diz
respeito ao homem e a natureza. A contribuição feita pela Escola Estadual Padre João Tomes
é um exemplo de como as práticas pedagógicas, a educação e os participantes engajados numa
proposta de ensino de qualidade podem transformar o cotidiano e a vida de seus estudantes.
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Eixo do trabalho

Resumo:

O presente texto apresenta o relato de uma sequencia didática, pensada e aplicada por 2
educadores em duas turmas de  sétimos anos, durante as aulas de Geografia do 2º bimestre
desse ano, 2019. O tema trabalhado foi  “Formação Territorial do Brasil”, mais
especificamente a questão indígena, intencionando a desmistificação do ideário do
“descobrimento do Brasil”, a imagem criada pela denominação “índio” como um sujeito de
subcultura camponesa iletrada e ainda rediscutir brevemente a diferenciação entre a
construção territorial de Pindorama e Brasil. Tal missão tem o apoio teórico das teorias
decoloniais, visando descolonizar nossa pratica, procurando na medida do possível se
desvincilhar dos dispositivos da colonialidade presentes dentro do ambiente escolar. Porem
sempre atentos que a colonialidade esta presente no ser, no saber e no poder, e empreender
uma resistência a ela é uma tarefa árdua e longa.

Palavras-Chave:

Colonialidade; Decolonial; Pindorama; Povos Indígenas; Dispositivos da Colonialidade.
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Introdução

Muito se discute sobre dificuldades contidas nas estruturas do sistema de ensino em
nosso pais quando um professor se propõe a levar uma formação critica para o ambiente da
sala de aula, muitas das limitações são ligadas ao engessamento de métodos e currículos, falta
de coesão entre a administração e o corpo docente, entre tantos outras possíveis de se
vivenciar no ambiente escolar. Entretanto, como é possível desenvolver praticas e
experiencias concretas, nas quais se pode identificar dispositivos da colonialidade¹ presentes
nos meios educacionais e ainda desenvolver projetos que visem desconstruir tais dispositivos?
Valter do Carmo Cruz nos relembra que:

Descolonizar impõe o desafio da invenção, da criação de novas
metodologias de investigação, bem como o desafio de trabalhar com
novas formas de linguagem. Não bastam conceitos e teorias
descoloniais, precisamos da construção de metodologias outras que
permitam o dialogo entre distintos saberes e diferentes matrizes de
racionalidade. (CRUZ E OLIVEIRA, 2017, Pag. 31)

Sendo assim é necessário que compreendamos a importância dos Relatos de
Experiencia como documentos que propiciam a exposição de outras construções
metodológicas, nos espaços de ensino aprendizagem, trazendo a possibilidade de encontrar
“metodologias, linguagens e formas de expressão que possam traduzir as experiencias e os
saberes de grupos subalternizados em um registro descolonial”(CRUZ E OLIVEIRA, 2017,
Pag. 31).  Pensando desta forma, nos propormos a registrar nossa pratica enquanto professores
de geografia  com o intuito  de discutir uma geografia descolonial, no recorte temático da
Formação Territorial do Brasil com ênfase na questão indígena, pois vemos a necessidade de
reconhecimento desses povos como os originários desta terra, desmistificando o
descobrimento do Brasil para não fortalecer as ideologias que inferiorizam o modo de vida
dos indígenas.

Para isso o relado foi dividido em seis partes sendo elas: “O nosso desafio: ensinar
uma Geografia decolonial”, no qual procuramos demonstrar bases orientadoras de nossa
sequencia didática, salientando a necessidade da busca por uma geografia decolonial dentro
das escolas e locais de produção de conhecimento; “Na formação do território, a presença de
vários povos”, onde é apresentado as reflexões que nos levaram a aprofundarmo-nos em tal
temática do conteúdo, e também como os matérias oferecidos ela escola foram de grande
ajuda para o desenvolvimento da proposta de desconstruir a geografia colonizada presente no
aprendizado dos alunos; “Uma História de Amor e Fúria”, contendo este, a descrição e breve
apresentação do filme utilizado em sala, enquanto dispositivo didático de suma importância
para a internalizarão e significação do contexto não pacifico da colonização; “Índio não,
indígenas sim”,no qual levantamos a discussão sobre como foi pensar modos de compreender
o que os alunos traziam consigo sobre o significado do nome índio, e ainda desconstruir
estereótipos, preconceitos e homogeneizações criados pela perversa ideologia da
colonialidade  sempre presente nas expressões previas dos alunos sobre o tema; “Pindorama:
de Palavra Cantada ao rap de Fábio Brazza” nesse momentos discorreremos a cerca das
musicas utilizadas para trazer a tona o debate sobre a diferença entre a construção territorial
que se tinha em Pindorama e as diferenças drásticas que  a colonização nos trouxe
transformando este com a construção territorial do Brasil. E por fim as “Considerações
Finais” onde trazemos algumas reflexões e debates a cerca da pratica decolonial no ensino de
geografia.

324



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

O nosso desafio: ensinar uma Geografia decolonial

Nossa experiência ocorreu com os 7º anos (C, D e E), ensino fundamental anos
finais, de uma escola estadual do interior paulista. Essa situação aconteceu recentemente, nas
aulas de Geografia do 2º bimestre desse ano, 2019. Nesse período pedagógico, ministramos os
nossos conteúdos, a partir das seguintes habilidades curriculares:

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos
povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos,
de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros
grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas
comunidades.
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira,
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e
asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.

Atualmente, essas habilidades fazem parte do currículo oficial da Secretaria Estadual
de Educação de São Paulo (SEE-SP), que está adequando seu sistema de ensino à nova BNCC
(2017) – Base Nacional Comum Curricular. Esta, que estabelece parte dos conteúdos
obrigatórios a serem ensinados em todos sistemas de ensinos do país, público ou privado.

Desde o primeiro momento que nos deparamos com a tarefa de ensinar sobre as
territorialidades dos povos originários e estudar a diversidade étnico-cultural da população
brasileira, nos sentimos muito envolvidos para fazer um trabalho especial, com atividades
significativas à nossa formação e sobretudo para a formação dos nossos alunos. Nas nossas
atividades de estudos e preparação das aulas, sentimos a necessidade de dispor atenção
especial à questão indígena.

Entendemos, que os povos indígenas brasileiros devem ser verdadeiramente
reconhecidos como os povos originários. Para isso, propomos com a nossa prática resgatar o
devido papel do ensino de geografia, especialmente no que tange à formação territorial do
Brasil, em conceituar essas territorialidades e desmitificar as ideias que se referem ao falso
“descobrimento do Brasil”. O ensino de Geografia compromissado com a ética, devidamente
fundamentado em uma perspectiva metodológica historicista, admite a urgência de não
reproduzir um discurso que fortaleça a perversa ideologia da colonialidade europeia, que
impregnou na formação territorial brasileira uma ideologia que reproduz uma falsa
inferioridade no modo de vida indígena.

Essa ideologia foi construída pelas elites europeias (nobreza e clero sob domínio da
Igreja católica) no século XVI, para justificar o domínio e invasão das terras pertencentes a
diversos povos que viviam no espaço geográfico conhecido, atualmente, por Brasil. Este, é
uma construção histórica, produto de invasões coloniais, dominação e escravidão de pessoas,
desmatamentos florestais, aculturamentos impostos por uma perversa colonialidade europeia.

A colonialidade é um padrão de poder que articula diversas dimensões da
existência social. Trabalho, subjetividade, autoridade, sexualidade, cultura,
identidade, entre outras, são todas dimensões constituintes das
experiências sociais de indivíduos e grupos, e são constitutivas de um
pacote de múltiplas relações de poder que, imbricadas, constituem a
“colonialidade”. Esta se vale, portanto, de hierarquias sexuais, políticas,
epistêmicas, econômicas, espirituais, linguísticas e raciais de dominação,
operando em diversas escalas, desde a global até as interações entre dois
indivíduos (SANTOS, 2017, p. 60)
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Diante do exposto, nos deparamos com o desafio de montar um conjunto de
atividades que dialoguem com a profundeza dessas questões e com o aprendizado dos alunos
ainda muito jovens, com média de idade entre 11 e 13 anos. Para realização dessa importante
tarefa, foram enriquecedoras a nossos envolvimentos com o Movimento Negro da cidade de
Rio Claro-SP e as leituras das obras “Geografia e Giro Descolonial: experiências, ideias e
horizontes de renovação do pensamento crítico” organizada por Valter do Carmo Cruz e
Denílson Araújo de Oliveira (2017) e “Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: o negro
na Geografia do Brasil” organizado por Renato Emerson dos Santos.

Nossa participação no Coletivo Mãe África de Rio Claro-SP, nos proporciona
experiências importantes na luta contra o racismo. Através de atividades culturais e
educativas, desde 2015, propomos reflexões que contribuem no combate ao racismo e no
fortalecimento da identidade e consciência negra, atuamos em diversas escolas (públicas ou
privadas), universidades (públicas ou privadas), ONGs, espaços tradicionais da comunidade
negra rio-clarense (em especial nos clubes negros A.B.C.R. Tamoyo e no José do Patrocínio –
atual sede da escola de samba GRASIFS “A Voz do Morro”) e no FECONEZU – Festival
Comunitário Negro Zumbi. As experiências nesses espaços, fortaleceu ainda mais nossas
formações acadêmica, porque esta também é política. Os encontros com diversas pessoas
compromissadas na luta contra o racismo e fiéis na busca por justiça aos povos que
historicamente sofrem opressões raciais, nos apurou o olhar sobre o papel político da
educação, especialmente de nossa parte, enquanto professores de Geografia, para
construirmos uma prática de ensino articulada com essa luta antirracista e contra tudo que
fundamente aquela perversa colonialidade. O estudo acadêmico nos fundamenta para ocupar
de forma crítica o espaço escolar, sabendo selecionar devidamente cada material didático e
argumentar da forma mais sincera com os alunos, que demandam aprender sobre a Geografia
e construir suas territorialidades.

Na formação do território, a presença de vários povos

Foram longas e proveitosas conversas e discussões para traçarmos nossas
intenções, nossos objetivos e selecionarmos os temas, conteúdos e matérias didáticos para
nossas aulas. Essas, que ocorreram no mês de maio, do dia 2 ao 30, nas terças e quintas-feiras
desse período. Cada 7° ano têm quatro aulas de Geografia na semana. De início tínhamos uma
dupla sensação, sabíamos que não haveria o tempo que gostaríamos para aprofundar o tema a
ser construído a partir das habilidades requeridas pelo currículo oficial, e, ao mesmo tempo,
delimitamos esse período para não desgastar o assunto, numa repetição de aulas que possam
afastar o interesse dos alunos sobre a importância do tema e nossos objetivos enquanto
professores de Geografia.

Apesar de sermos duas cabeças pensantes e atuantes nessa experiência, nossas
intenções eram as mesmas: desconstruir a geografia colonizada presente no aprendizado dos
alunos; presente até mesmo em nossos aprendizados, pois, apesar de professores, também
somos sujeitos em construção, parte dessa realidade histórica, que formou o mesmo território
que vivem todos os brasileiros. Nossos objetivos foram pensados a partir dos limites postos
pela estrutura e condições que dispúnhamos: nossas experiências e o espaço da escola pública.
Em nossas experiências encontramos a vontade de ensinar sobre uma Geografia de
resistências por parte dos povos indígenas. Mostrar aos alunos que o indígena é um sujeito
histórico, que toda a sociedade brasileira deve justiça para cada povo, pois foram os primeiros
a sofrem com a colonização que deu início à formação territorial do Brasil. Entendemos que
não foi justa para os indígenas a colonização europeia, porque invadiram as suas terras e
forçaram uma falsa ideia de descobrimento em 22 de abril de 1500. A Geografia está
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inteiramente relacionada a essa questão, uma vez que trata-se de história e da
ideologia que estrutura a formação do território brasileiro. Os alunos entenderem que não
ocorreu descobrimento do Brasil, pois haviam povos que viviam livremente nessas terras, é
um passo fundamental para o reconhecimento das territorialidades dos povos originários.

Decidimos procurar nos matérias didáticos oferecidos pela escola para compor
nossos conteúdos. Nossa primeira opção foi o atual livro didático de Geografia da escola. O
livro atendia as habilidades curriculares que precisávamos, na nossa leitura, vimos potencial
no capítulo 2: “Na formação do território, a presença de vários povos”.  Em sua segunda
edição, por Claudio Giadino, Ligia Ortega, Rosaly Braga Chianca e Virna Carvalho (2015), o
livro didático “Geografia nos dias de hoje, 7º ano”, da “coleção nos dias de hoje”, foi um
material de apoio muito importante para nossas aulas. A oportunidade de ter na escola ao
menos um livro para cada aluno, oferece uma ótima condição para aula, aliado e garantindo
isso, o livro em questão foi elaborado com muito esforço crítico pelos seus autores. Numa
linguagem simples e objetiva, aborda as questões dos povos indígenas, com referências
textuais que reforçam as teorias que fato não ocorreu o “descobrimento” do Brasil, pois, na
formação do território havia a presença vários povos nativos. Com textos e imagens, o livro
foi importante para mostrar aos alunos que a colonização portuguesa no Brasil é mistificada
por uma ideia de conquista e descobrimento pacífico. Os alunos puderam ler em materiais
oferecidos pela própria escola, que nossa população é marcada pela presença indígena,
africana e europeia, e essas marcas deixaram diversas características biológicas no povo
brasileiro e profundas desigualdades sociais e regionais.

O capítulo que usamos está presente da página 26 até a página 44 e estruturado da
seguinte maneira: Introdução do assunto com uma sequência de quatro fotografias (p. 26 e p.
27):  1ª “Foto de indígenas Kayapó da Aldeia Moykarakô em São Félix do Xingu, Pará,
2015”; 2ª “Foto de apresentação da Branda Didá no Pelourinho, em Salvador, Bahia, 2010”;
3ª “Foto aérea do Forte Coimbra em Corumbá, Mato Grosso, 2014”; 4ª “Fotomontagem com
imagens de diversas pessoas, 2010”. Na página 28 e 29 o texto “Os primeiros habitantes do
território brasileiro”, que faz importantes referências sobre sítios arqueológicos e os povos do
Sambaqui em Laguna, Santa Catarina, 2014. Na leitura e análise desse texto, foi muito
importante para nós, o interesse dos alunos sobre a história do fóssil da Luzia, encontrada em
um sítio arqueológico de Lagoa Santa-MG. Nessa oportunidade podemos “viajar no tempo”
imaginando como era a vida nessa época e compreender as diferenças geográficas com os dias
de hoje. Os ancestrais que eram nativos nesse território, deixaram marcas que comprovam a
sua existência por milhares de anos, e isto nem sempre é estudado na escola. Na sequência,
páginas 30 e 31, estudamos o texto “Os povos indígenas e a chegada dos colonizadores
europeus”. Nesses estudos lemos sobre a diversidade dos povos indígenas, que eram em
muitas pessoas e grupos diversificados e refletimos sobre o genocídio causado pela perversa
colonização europeia. O capítulo aborda o conceito de genocídio: “extermínio, parcial ou
total, de uma comunidade ou grupo” (p. 31), e também se referência na obra “O Povo
Brasileiro” de Darcy Ribeiro. É admirável a maneira como os autores abordam tais temas,
pois, de forma simples e adequada, despertou na leitura dos alunos importantes
questionamentos sobre o mito do descobrimento do Brasil, uma vez que a colonização
europeia exterminou milhares de indígenas. O capítulo segue com atividades nas páginas 32 e
33; os textos “Ocupação e exploração do território brasileiro” (p. 34 e p. 35); “Africanos no
território brasileiro” (p. 35); Mapa: “África: áreas de onde saíram os escravos (séculos XVI a
XVIII) na página 35; em seguida traz os textos “Destruição e reconstrução das identidade”;
“Mestre Didi” (nas páginas 36 e 37); “A ocupação do território entre os séculos XVII e XX”
nas páginas 38 e 39 – texto acompanhado
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dos mapas “Brasil: ciclos econômicos e ocupação do território (séc. XVIII) e “Estrada Real:
cidades coloniais (séc. XVIII)” e diversas fotografias de cidades brasileiras em diferentes
épocas – da página 38 até a página 41; na seção final do capítulo têm uma sequência de
atividades, da página 42 até a página 44.

No período de atividades sobre a questão indígena, usamos o livro didático da escola
até o texto “Os povos indígenas e a chegada dos colonizadores europeus”. Pois, foram as
partes que tratavam sobre as habilidades que precisámos aos nossos conteúdos.
Complementamos e damos sequência ao nosso trabalho com o filme “Uma História de Amor
e Fúria”, lançado em 2013, do diretor Luiz Bolognesi.

Uma História de Amor e Fúria

Um longa-metragem, na forma de animação, que retrata a história do Brasil a partir
das aventuras de um homem que viveu por mais de 600 anos. Apesar de ser uma ficção, o
filme é inspirado em quatro momentos da história do Brasil, sendo três verdadeiros (duas
fases da colonização brasileira, 1º a guerra entre Tupinambás e Portugueses (século XVI); 2°
a Revolta da Balaiada  (Maranhão - 1838-1841); o 3° momento do filme passa-se entre 1968-
1985 na época da Ditadura Militar (inspirada na vida do Professor Carl)  e o 4° e último se
passa no ano de 2096, numa suposta guerra cível por falta de água, momento que apesar de
fictício, traz à reflexão o quanto é possível de realmente acontecer. A personagem principal,
protagoniza a vida de um herói que tem a missão de guiar o povo brasileiro na luta contra
Anhangá (referência da mitologia dos Tupis, presente no filme de Bolognesi), assim, vive
muitas aventuras lutando contra as opressões importas sobre o povo naqueles períodos difíceis
da história brasileira.

Entendemos que o filme dialoga de modo muito especial com nossa abordagem para
ensinar nossos conteúdos. O fato de ser uma animação com muitas aventuras, atrai por demais
a atenção dos alunos. Aliado a isso o filme têm 70 minutos (uma hora e dez minutos), sendo
muito possível de ser exibido em uma sequência de duas aulas de 50 minutos.

O resultado foi incrível, os alunos adoraram o filme e souberam estabelecer relações
com as nossas discussões nas aulas anteriores, quando estudamos os textos do livro didático.
Eles perceberam que não foi justa para os indígenas e população negra brasileira, a
colonização europeia, além disso, aprenderam que nossa história é marcada por muitas lutas e
resistência sociais, através de importantes levantes populares.

O filme “Uma História de Amor e Fúria” foi assistido e fizemos uma roda de
conversa sobre sua história. Na aula do dia seguinte, muitos alunos vieram nos contar que
assistiram com seus familiares, em especial atenção de irmãos e mães, que elogiaram a
produção do longa e seu uso em sala de aula.

Índio não, indígenas sim

O termo índio é carregado de um conceito que deslegitima a identidade do sujeito
que é atribuída essa marca. Criado pelo colonizador europeu, o nome “índio” expressa uma
forma de homogeneizar os sujeitos, descaracteriza e desrespeita suas identidades, desde o
mais básico do seu nome próprio, até as formas mais profundas deslegitima a sua
territorialidade.

O europeu que designava o termo “índio”, impunha uma hierarquia racial sobre o
sujeito que ele pretendia dominar para colonizar. Além disso, entendemos, que as intenções
dos europeus eram de arrancar a identidade do sujeito, para também arrancar suas terras e
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riquezas. A mais perversa das
dominações, porque é, sobretudo, um tipo de exploração racista, uma vez que, seu objetivo
mais profundo, era impor sua identidade como superior.

Fazendo assim, o seu modo de vida dominante, portanto, poderia justificar suas
invasões territoriais como formas de ocupações ou colonização.

No preparo de nossas aulas debatemos profundamente essas questões. Nos
desafiamos a entender o que os alunos aprenderam sobre o que é índio, se faziam alguma
reflexão crítica sobre esse termo, que carrega uma forte ideologia. Numa aula que fizemos o
questionamento na lousa “O que é índio”, surgiram diversas falas que confirmavam a intenção
perversa do colonizador europeu, pois, retratavam uma visão estereotipada dos indígenas. Um
exemplo é que não os viam como povos, não compreendiam a diversidade das diversas
nações que aqui viviam antes da chegada dos europeus. Quando pedimos para os alunos
descreverem as características do ser “índio”, todas as respostas descreveram um mesmo
sujeito, com as mesmas vestimentas (que são poucas) e o arco-flecha.

Nesse momento, trabalhamos o texto de Kaká Werá Jecupé, “O que é índio”,
presente no livro didático “Geografia para o ensino médio: geografia geral e do Brasil:
volume único / João Carlos Moreira, Eustáquio de Sene (2002). Encontramos esse texto na
página 13 do livro. Numa linguagem muito direta e simples, podemos trabalhar ele com os
alunos, e o autor, que é indígena, nos ensinou que o nome “índio” veio trazido pelos europeus
no século XVI, que o nativo daqui, não se chama e nem se chamava assim. No texto, também
concordamos com a definição de Colonização, que segundo o autor “Eles chamavam de
colonização o ato de se estabelecer em terras estrangeiras como se fosse deles...”. Esta
definição dialogou com as cenas do filme “Uma História de Amor e Fúria”, os alunos
apontaram que a guerra de resistência dos Tupinambás era justa, porque os europeus estavam
invadindo suas terras e lhe roubando tudo, inclusive o próprio nome.

Passamos o texto na lousa, os alunos copiaram e depois fizemos juntos a leitura e
análise. Discutimos cada expressão e conceito que o autor nos fez refletir, e o fato dele ser um
indígena que escreveu livros, reformou ainda mais nosso objetivo de provar que os indígenas
não são inferiores, também não são selvagens, como muitos imaginam.

Para encerrar essa discussão, passamos dois vídeos sobre o tema. O primeiro, que
encontramos no site Youtube, com o título “Melhor resposta ao preconceito cultural contra os
indígenas”, que mostra uma fala muito interessante de um homem indígena, respondendo
sobre o termo “índio” e todo preconceito cultural que eles sofrem importa pela colonialidade
vivida no Brasil. O segundo vídeo, no gênero de um humor de viés crítico, também
encontrado no mesmo site, é de uma produção do canal “Portas dos Fundos” com o título
“COLONIZADO”. Este, retrata a chegada de Pedro Álvares Cabral e seu primeiro diálogo
com um nativo.

As reações sobre o primeiro vídeo foram um tanto parecidas com a análise do texto
do Kaká Werá Jecupé. Os alunos ficaram surpresos ao ver um indígena respondendo de forma
bastante formal e conceitual. Eles perceberam que o indígena que registrou a fala no vídeo,
tinha bastante formação e propriedade no que falava. Ressaltamos, a importância dos estudos
e que a educação é um dos direitos humanos universais, todos tem esse direito fundamental.

O segundo vídeo causou reações e comentários diversos, de risos a críticas sobre as
posturas das personagens. Conversamos com as turmas que apresentamos o tal vídeo, que
temos que tomar cuidado com o humor, especialmente quando envolve um assunto sério.

O nosso cuidado deve-se fazer justamente com a mensagem que queremos passar,
que deve condizer com o caráter do assunto. O grupo Porta dos Fundos, fez um vídeo que
buscou atingir esse propósito. Os alunos, que acompanharam nossa sequência de aulas e
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discussões compreenderam a crítica
pretendida pelo vídeo Colonizado, publicado no dia 19 de abril de 2016.

Na sequência, partimos para dialogar sobre Pindorama. Mais uma questão que nos
remete para uma Geografia decolonial. Se Brasil é uma construção territorial do colonizador,
porque haviam diversos povos que viviam nesse espaço geográfico antes da chegada dos
europeus. Além disso, para aqueles povos, a palavra Brasil era apenas o nome de uma árvore,
de milhares existentes, no seu território original. Como os nativos chamavam suas terras? A
partir desses questionamentos, partimos para os estudos sobre “Pindorama”.

Pindorama: de Palavra Cantada ao rap de Fábio Brazza

Duas músicas foram trabalhadas em sala, “Pindorama” do grupo musical Palavra
Cantada, e “Pindorama” do M.C. Fabio Brazza. Ambas que trabalham um mesmo tema,
porem em ritmos e maturidades diferentes, discutindo de maneira critica a aceitação à
denominação Brasil analisada como construção territorial do colonizador e o apagamento
histórico que Pindorama recebe mesmo sendo a o território construído pelos povos originários
destas terras. A musica do grupo Palavra Cantada contem ainda um vídeo clipe que ilustra a
letra a partir de um teatro de bonecos trazendo a tona um entendimento do contexto da
colonização, entretanto ainda vimos a necessidade de os alunos copiarem as letras para que
fizéssemos uma leitura coletiva correlacionando enxertos textuais do texto com as estrofes das
músicas.

O tempo das musicas somados é de 7 minutos e 45 segundo, sendo muito possível de
passar algumas vezes para os alunos, quando aliado ao fato de terem a letra da música em
mão que, isso tem importância crucial na compreensão dos conteúdos. Tal compreensão ficou
expressa no fato de todos os alunos terem começado a cantar juntos a música do grupo
Palavra Cantada, enquanto esta estava sendo reproduzida, atitude que  também ocorreu com a
musica do M.C. Fabio Brazza, entretanto com maior ênfase no refrão, esse acontecimento foi
de grande importância para a continuidade do conteúdo, pois muitos alunos comentavam
ouvir as musicas em seu cotidiano e por lembrarem a música, era comum durante a aula ele
utilizarem parte das musica para saber se estava sendo retratado na letra  o mesmo que estava
sendo passado no conteúdo do filme e também com os textos do livro didático.

A aproximação construída pelo aluno com as músicas, demonstra exatamente a
potencialidade e importância de desconstruir as estruturas colônias contidas nos conteúdos
presentes nos livros didáticos em principal nas omissões destes-, ampliando as linguagens
utilizadas com musicas e filmes é possível que os alunos levem a experiência de relação com
a temática trabalhada, a uma percepção não apenas audiovisual, mas também para
significação dos conhecimentos a partir de sentimentos e relações com sua própria vida. A
exemplo de tal afirmação, houve um momento em meio a reprodução da musica do M.C.
Fabio Brazza que um dos alunos chorou dizendo estar emocionado com a letra do RAP.

As musicas foram trabalhadas a fim de que os alunos compreendessem estas não
apenas como uma descontração no momento da aula, mas sim como um texto carregado de
conteúdos sobre a “Formação Territorial do Brasil” assim como os presentes nos livro
didático, sendo assim, com certeza estas estavam presentes nos momentos de atividade
avaliativa, e os resultados das mesmas nos demonstra uma internalização dos conteúdos pelo
alunos de maneira critica e com a presença da de uma perspectiva de valorização e respeito as
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culturas dos indígenas de Pindorama
no Brasil atual, enxergando uma a colonização enquanto a ruptura do desenvolvimento das
sociedades que habitavam este território.

Considerações finais

Toda a construção e vivência dessa sequência didática, foi de muito valor pra nossa
formação, mas também com as atividades avaliativas pudemos perceber uma assimilação de
muitos conceitos trabalhados por parte dos alunos. Propomos a pratica de duas atividades de
avaliação, sendo uma a construção de uma tirinha, para entrega em aula seguinte, onde eles
deveriam ilustrar seu imaginário dos povos indígenas brasileiros em seu cotidiano em
Pindorama. A segunda avaliação foi em sala, consistia em uma prova escrita sem consulta,
com 8 questões alternativas e duas dissertativas.

Percebemos estar muito presente nas avaliações, em principal nas perguntas
dissertativas, que os conceitos trabalhados no conteúdo foram assimilados variavelmente de
acordo com o caso, entretanto não podemos deixar de afirmar que grande parte dos alunos
conseguiram internalizar a critica ao descobrimento o brasil, e também compreenderam que a
colonização foi uma ruptura no desenvolvimentos das sociedades indígenas. Entretanto, as
ideias produzidas pelos alunos acerca da temática da construção territorial do Brasil, como
sendo algo fruto da invasão e exploração do território dos nativos, que já viviam (povos
indígenas) Pindorama, usando estes como mão de obra escrava, teve uma maior e mais facil
adesão. Acreditamos que isso de deu devido as musicas, em principal a musica do grupo
Palavra Cantada, pois com o clipe e também dado a simplicidade da letra os alunos
desenvolveram o costume de cantar ou associar a melodia em seu cotidiano.

Ambas as avaliações foram de grande importância para compreendermos que quando
partimos da ideia de ressignificar o ensino sobre a formação territorial e constituição da
população brasileira a partir de seus povos  originários, mostrando a colonização como uma
ruptura no processo de desenvolvimento das sociedades que habitavam essas terras, isso cria
uma crise nas “estruturas cognitivas, afetivas e significativas” do aluno e também do
professor, pois a colonialidade é atuante nos “padrões de produzir conhecimento e
significação no mundo”.(CRUZ E OLIVEIRA, 2017, Pag. 16,17)

Cada conversa com os alunos a partir do contato com os conteúdos que se
desenvolveram no ambiente da sala de aula, foi extremamente enriquecedora para nossa
atuação e formação enquanto professores de geografia. Mas para além disso, nos motivou em
nossa pratica e conhecimento dentro do meio educacional, fortificando nossas convicções em
que, assim como Valter Carmo Cruz explicita:

Não é possível pensar um esforço de descolonização que não passe pela
construção de novas praticas de descolonização epistêmicas, mas também,
pedagógicas, que esteja expressa nos currículos, nas metodologias de
ensino, nas avaliações, etc. A universidade e a escola precisam se
descolonizar, nós professores precisamos pensar em pedagogias outras, em
pedagogias descoloniais. (CRUZ E OLIVEIRA, 2017, Pag. 32)

331



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Logo, entendemos que existe a necessidade de sistematização e registro das
experiencias vivenciadas por nós, mas também das produções e expressões feitas pelos alunos
durante esse processo. Para que assim possamos disseminar tais experiencias e condutas entre
os educadores que se preocupam com a luta antirracista e decolonial dentro da educação e
academia.

NOTAS:

1 - “... o fim do colonialismo na América Latina, como relação econômica e política de
dominação na segunda metade do século XIX, não significou o fim da colonialidade
como relação social, cultural e intelectual.”(QUIJANO, 2005)
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Eixo do trabalho 1

Resumo: O texto a seguir traz um relato sobre o curso de extensão “Leituras das Cidades: mapas como
instrumento de análise na formação de professores e educadores populares”, realizado no Instituto das Cidades
(Unifesp/Campus Zona Leste). Com o intuito de realizar leituras e escritas da cidade, o curso contou com: a
reflexão sobre os lugares e espaços públicos nos entornos das escolas; a discussão sobre os conceitos de lugar,
paisagem e espaço público; apresentação de elementos da cartografia e compreensão do mapa como
representações de poder; discussão e reflexão sobre as formas de mapeamento social; e planejamento e execução
de trabalhos de campo. As aulas aconteceram baseadas em uma relação dialógica, nas quais professores e
coordenadores da rede pública de ensino básico, educadores populares, estudantes de graduação de cursos de
licenciatura, alunos de ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares populares, instigados por suas vivências e
leituras, refletiram e debateram sobre esses temas.

Palavras-Chave:. Cidades; Escolas; Espaço público; Cartografia social

Introdução

O presente trabalho relata uma experiência desenvolvida por meio do curso de
extensão “Leituras das Cidades: mapas como instrumento de análise na formação de
professores e educadores populares”, ainda em desenvolvimento, no Instituto das Cidades no
Campus, em construção, localizado na Zona Leste da cidade de São Paulo. Esse Campus
apresenta um Projeto Político Pedagógico assentado nas ponderações do educador Paulo
Freire. Preconiza o tema gerador Cidades e tem como base das práticas pedagógicas
transformadoras os encaminhamentos centrados no aprendizado por problemas a partir do
reconhecimento de dinâmicas e dos conflitos urbanos concretos. Busca dimensionar o
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entendimento das cidades
considerando o planejamento (identificando, para quem, por qual razão e como) e a
investigação territorial.

Nesse contexto o curso de extensão “Leituras das Cidades: mapas como instrumento
de análise na formação de professores e educadores populares”, proposto para ser
desenvolvido com professores e coordenadores da escola básica, educadores populares,
funcionários públicos que atuam nas diversas políticas urbanas, lideranças comunitárias e de
movimentos sociais, integrantes de coletivos, estudantes de graduação de cursos de
licenciatura, alunos do ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares populares entre outros,
tem como objetivo realizar leituras da cidade por meio de diversas formas de mapeamento
para refletir sobre os lugares e espaços públicos nos entornos das escolas. Para tal, contempla
discussões a respeito de alguns elementos básicos da cartografia, do entendimento do mapa como
representações de poder, das formas de mapeamento social e usos de novas tecnologias como
Google Earth.

Instituto das Cidades, Campus Zona Leste - Unifesp: Projeto Político Pedagógico e o
curso de extensão “Leituras da Cidade”

O Campus Zona Leste é resultado da expansão universitária mais recente da Unifesp,
que nasce em 1933 como Escola Paulista de Medicina e se transforma em 1994 na
Universidade Federal de São Paulo. É resultado, igualmente, da mobilização de movimentos
sociais para a instalação de universidades públicas que atendessem a uma população que hoje
supera quatro milhões de pessoas.

O Projeto Político-Pedagógico do Campus Zona Leste foi formulado em diálogo com
os movimentos sociais e influenciado pelas jornadas de junho de 2013, que colocaram em
evidência os problemas urbanos e o direito a serviços públicos mais eficientes e a cidades
mais justas e democráticas. A partir das audiências e debates realizados, a comissão indicada
pelo Conselho Universitário (Consu) elegeu o tema Cidades como pertinente, oportuno e
relevante para articular os cursos do futuro campus – os quais não eram oferecidos pela
instituição nos outros campi em funcionamento. Assim, ao final de 2013, a comissão definiu
por consenso que o Campus Zona Leste deveria abrigar o futuro Instituto das Cidades.

Em 2014, o projeto do Instituto foi apresentado e debatido com especialistas e
representantes de movimentos sociais, que confirmaram sua importância e caráter inovador. A
criação do Instituto foi a seguir aprovada por unanimidade na reunião ordinária do Conselho
de Graduação no mesmo ano. Ainda em 2014, o Ministério da Educação manifestou-se
favoravelmente ao projeto político-pedagógico dessa unidade universitária, ratificando a
pertinência do tema e do modelo de ensino interdisciplinar proposto.

Em 2015, foram desenvolvidos os projetos político-pedagógicos de cada um dos seis
primeiros cursos (Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental e
Sanitária, Engenharia Civil, Geografia - Bacharelado e Licenciatura). A partir de dezembro de
2017 foram realizados 13 concursos públicos e duas vagas de redistribuição, com perfil
docente interdisciplinar.

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unifesp para o quinquênio 2016-
2020 entende ser estratégico para a universidade “ser reconhecida como relevante na
condução ou formulação dos grandes temas nacionais, regionais e locais” (PDI, p. 2, 2016).
Para tanto, prevê entre suas metas e diretrizes instituintes a ampliação da relação entre
universidade, sociedade e políticas públicas (Diretriz Instituinte nº 6) e, no seio desta,
“estimular e consolidar ações convergentes de ensino, extensão e pesquisa em temas de
relevância social e estratégica e em programas de graduação e pós-graduação, com a
utilização de metodologia baseada na resolução de problemas, novas tecnologias, interlocução
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com a sociedade e foco em políticas
públicas”, bem como “ampliar e fortalecer programas de especialização em temas de
relevância social e estratégica para o país” (PDI, 2016).

Seguindo os mesmos princípios e propósitos do PDI, observa-se que cabe ao Projeto
Político-Pedagógico (PPP) do Instituto das Cidades (IC) “favorecer contextos e práticas de
ensino e aprendizagem, além da pesquisa e extensão, baseados em conhecimento convergente
no tema, para enfrentar situações desafiadoras e resolver problemas complexos e
multidimensionais, de modo a conceber, transformar, preservar e construir cidades melhores,
mais justas e sustentáveis, em que novos modelos de desenvolvimento, modos de vida, bem-
estar coletivo e uma ecologia integral sejam colocados em questão” (PPP, 2015).

O Campus Zona Leste começou suas atividades em 2013 com iniciativas no âmbito
da Extensão Universitária. Cabe destaque ao Observatório de Políticas Públicas, ao Centro de
Memória da Zona Leste, à Escola de Cidadania e ao Núcleo de Formação Sociocultural da
Zona Leste. Outras iniciativas em fase de planejamento e que já existem em outros campi da
Unifesp são o Cursinho Popular e a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI (PPP, 2015).
Em meados de 2017, um grupo de professores de vários campi da Unifesp1, que participaram
da elaboração do PPP do IC e, com base neste, propuseram um curso de extensão “Conflitos
Urbanos e Direito à Cidade”, que visou identificar situações-problema relacionados aos
conflitos urbanos e direito à cidade, referenciados nas experiências dos participantes
(integrantes de movimentos sociais, moradores da zona leste, docentes e estudantes),
mapeando o território e agentes em conflitos, em suas várias dimensões, políticas públicas,
ações de resistência e mobilização. Esta proposta resultado em uma aproximação do campus
Zona Leste com as comunidades do entorno, em especial, com as lideranças do Jardim
Helian. Com a chegada dos professores(as) concursados(as) a partir de dezembro de 2017, os
cursos de extensão foram se ampliando em quantidade, mas mantendo suas abordagens
baseadas no PPP.

Até o final de 2018 não havia sido construída nenhuma proposta de um curso de
extensão voltado, particularmente, aos professores da rede pública e educadores populares.
Assim, um grupo de docentes da Unifesp começou a aventar a possibilidade de construção da
proposta de um curso de extensão com essa natureza. Os professores da Unifesp, em conjunto
com professores externos2, discutiram de forma coletiva a proposta, os objetivos, o roteiro, o
público a que se destina, processo formativo dos discentes, cronograma, estratégias de
divulgação e a sequência didática, aula a aula.

No início de 2019, foi feito contato com possíveis parceiros, como a Diretoria de
Ensino Leste 3, Diretoria Regional de Educação (DRE/Itaquera), Escola Estadual José de
Oliveira Orlandi e o Sesc Itaquera3

O curso de extensão “Leituras das Cidades”, iniciado na primeira semana de abril,
ficou estruturado com dez encontros semanais, com aulas dialogadas, oficinas em laboratório
de informática e trabalhos de campo, um deles realizado em um sábado. Com 50 vagas,
voltadas para professores e coordenadores da rede pública de ensino básico, educadores
populares, estudantes de licenciatura, alunos de ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares

1 Cledson Akio Sakurai, Ioshiaqui Shimbo, Jorge Luiz Barcellos da Silva, Pedro Fiori Arantes e Zysman Neiman
2 O curso foi realizado pelos professores Jorge Barcellos (Unifesp, Campus Guarulhos), Patrícia Laczynski
(Unifesp, Campus Zona Leste), Ricardo Barbosa da Silva (Unifesp, Campus Zona Leste), Sílvia Lopes
Raimundo (Unifesp, Campus Zona Leste), Wellington Fernandes (professor da rede municipal de São Paulo e
membro do projeto “Quebrada Maps” e Valter de Almeida Costa (professor e supervisor da rede municipal de
São Paulo). Sua elaboração também contou com as contribuições dos professores Egeu Gómez Esteves (Unifesp,
Campus Zona Leste) e Marcos Antonio de Moraes Xavier (Unifesp, Campus Zona Leste).
3 O Sesc Itaquera acabou não se tornando parceiro do curso, devido à necessidade de mais tempo para inserir o
projeto em seu cronograma.
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populares, o curso teve 135 inscritos, -
um número expressivo para um curso proposto para as quartas-feiras no período vespertino. O
processo seletivo foi realizado com base no público alvo e na escrita de uma carta na qual os
candidatos deveriam expor suas intenções em relação ao conteúdo proposto pelo curso.

Os participantes do curso, os conteúdos programáticos e os percursos metodológicos

A maior parte dos participantes do curso é morador da Zona Leste de São Paulo e
tem relação direta com educação. São professores e coordenadores pedagógicos das redes
públicas municipal e estadual, educadores em movimentos sociais, historiadores, biólogos,
geógrafos, advogados, assistentes sociais e alfabetizadores em cursinho de educação popular.
No primeiro encontro, todos relataram o interesse em mobilizar e articular diversos
conhecimentos e saberes que pudessem contribuir para o entendimento sobre a cidade de São
Paulo.

Os percursos metodológicos do curso se desenvolveram a partir de aulas baseadas em
uma relação dialógica entre os participantes, na apresentação de alguns elementos da cartografia
básica, na realização de trabalhos de campo e em leituras. Nos encontros, os processos de
conhecimento territorial e sistematização dos mesmos aconteceram por meio da apresentação de
algumas ferramentas, como o Google Earth e cartografia social, e dados estatísticos do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre outras fontes. Além das atividades com
essas ferramentas, foram realizados dois trabalhos de campo, um primeiro em uma escola pública
de ensino fundamental e médio, localizada próxima ao Campus Zona Leste da Unifesp, e
outro no entorno da mesma escola. Esses diferentes momentos também foram fundamentados a
partir de leitura, reflexão e debate de textos acadêmicos, trechos de obras literários, poemas e
letras de músicas sobre cidades, lugares, espaços públicos e outros conceitos e categorias
pertinentes aos objetivos do curso.

O curso contou com: a reflexão sobre os lugares e espaços públicos nos entornos das
escolas; a discussão sobre os conceitos de lugar, paisagem e espaço público; apresentação de
elementos da cartografia e compreensão do mapa como representações de poder; discussão e
reflexão sobre as formas de mapeamento social; e planejamento e execução de trabalhos de
campo. A seguir apresentamos sua estrutura, aula a aula.

O processo formativo no curso de extensão “Leituras da Cidade”

No primeiro encontro, intitulado “Cidades, Escolas e Espaço Público: Onde
estamos? Quem somos?”, após uma breve apresentação do curso e dos professores, os
participantes foram orientados a refletir de maneira dialógica a relação entre as cidades e as
escolas. As narrativas dos alunos foram baseadas em sua relação com as paisagens da cidade,
no que se refere aos seus lugares de vivência e trajetos cotidianos. Em um “varal cultural”
foram disponibilizados, textos literários, poemas, letras de música e materiais de jornais
retratando a cidade nas suas formas de vivências urbanas. A partir da leitura dos textos, os
alunos comentaram suas impressões. As falas de maneira sintética foram registradas em
cartolinas. Desse processo foi proposta uma discussão conceitual sobre cidade e urbano,
buscando fundamentar a compreensão dos processos que envolvem os reconhecimentos de
crise do espaço público na sociedade contemporânea, especialmente, nos seus aspectos
políticos da participação popular. Ao final do encontro, as alunas e os alunos voltaram a
pregar no “varal cultural” suas experiências urbanas em relação ao material que tinham
selecionado previamente.
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Figura 1. Roda de conversa Figura 2. Varal Cultural

O encontro “Lugar e espaço público: da imagem ao mapa falado” começou a
partir do uso de diferentes imagens representativas da crise do espaço público nos lugares
onde os alunos vivem. A partir dessas imagens e diálogos de reconhecimentos das diferentes
paisagens da cidade foi proposta a construção de um “mapa falado”. O mapa falado é
diagrama visual e interativo que pode representar aspectos de certa realidade de frações do
espaço geográfico. Construído coletivamente a partir de processos de diálogo e reflexão,
funciona como um instrumento de abstração, voltado para levantamento, análise de
informações e diagnóstico local, mediação de diálogos e conflitos, tanto para o planejamento
ambiental e territorial, como parte de processos de educação formal e popular. O mapa
normalmente desenhado no chão, a partir das falas dos participantes que com objetos móveis,
pedaços de papel, canetas, borrachas, barbantes e fitas coloridas, ou até mesmo o que existir
na natureza, como pequenas rochas, gravetos e folhas caídas no chão, possibilita uma visão
espacial do lugar a ser analisado. O mapa falado, para além da construção material da
representação do espaço, revela também através do diálogo e da reflexão uma riqueza de
informações que devem ser valorizadas no processo.
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Figura 3. Mapa falado Figura 4. Narrativas e Mapa Falado

Nessa direção, os alunos foram, inicialmente, organizados e incentivados a
produzirem um mapa mental coletivo, momento no qual cada aluno foi convidado a falar um
pouco sobre o porquê trouxe aquela determinada imagem e, posteriormente, a localizar no
chão [no mapa mental em construção] seus lugares de vivência, como escola(s), casas,
parques e trajetos cotidianos, entre outros. A cada contribuição o mapa movimentava-se. E
com um ajuste para lá, outro para cá, pontos, distâncias e limites mudavam de lugar. Aos
poucos com as imagens e outros materiais ali dispostos [pedaços de papel, etiquetas adesivas
e canetas coloridas), lugares de afeto e de medo, caminhos, espaços de luta e resistência foram
localizados. As falas durante a movimentação das imagens destaca histórias das pessoas e dos
lugares, problemas, conflitos entre interesses e utopias e planos para o futuro.

No terceiro encontro, denominado “Cartografia básica e mapa como
representação de poder” foi exibido o curta-metragem “Correio”, capítulo da série Cidade
dos Homens, com roteiro e direção de Kátia Lund e Paulo Lins. A partir dessa exibição, os
alunos foram instigados a identificar as relações entre a cartografia oficial, formas de
representações e poder. Na sequência foram apresentadas algumas representações
cartográficas para dar continuidade ao reconhecimento dessas relações. Após esses
movimentos de identificação, problematizações e proposições os alunos foram convidados a
localizarem e registrarem no mapa os lugares e trajetos relatados na aula anterior, usando
diferentes cores para caracterizar o grupo e para a produzir legendas. Essas proposições por
sua vez oportunizaram as discussões sobre a importância do estabelecimento das orientações,
legenda, escala e projeções.

Na aula “Mapeamento social e espaços públicos”, a partir do reconhecimento de
conceitos e práticas relacionadas com o mapeamento social e cartografia da ação social, os
participantes do curso de extensão foram convidados a organizar uma intervenção (um
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trabalho de campo) com os alunos do
8º ano do ensino fundamental da escola citada anteriormente. A proposta buscou revelar como
os adolescentes percebem a cidade e se relacionam com os espaços públicos. Nesse sentido os
participantes do curso de extensão foram incentivados, também, a pensar nos temas que
poderiam ser trabalhados com os alunos da escola, visando o estabelecimento de narrativas
que pudessem ser organizadas a respeito dos lugares, suas localizações e legendamentos no
mapa base que acompanhou cada grupo de participantes do curso de extensão durante a ida à
escola pública. Os temas identificados foram inicialmente arte, cultura, lazer, esportes, praças,
parques e áreas verdes, equipamentos de saúde, templos, associações, sede/ações de
Sociedades Amigos do Bairro, equipamentos de segurança e educação.

Figura 5. Debate sobre cartografia social Figura 6. Praticando cartografia social

No quinto encontro, intitulado “Trabalho de campo na escola”, realizamos uma
atividade de mapeamento social do entorno da unidade escolar a partir do conhecimento que
os adolescentes tinham sobre o território. A atividade foi realizada com alunos de três turmas
do 8º ano do ensino fundamental II, a partir de temas como saúde, áreas de riscos
socioambientais, lazer e cultura. Assim, os alunos do curso de extensão puderam desenvolver
a metodologia de mapeamento social nos espaços públicos do entorno da referida escola.

Figura 7. Cartografia Social com os alunos             Figura 8. Cartografia social na escola

No sexto encontro houve a Apresentação dos trabalhos realizados na Escola
Estadual José de Oliveira Orlandi. Para a socialização das experiências e dos mapas
construídos pelos adolescentes da escola, na sala com as cadeiras sempre organizadas em
círculo, as alunas e alunos descreveram como cada grupo encaminhou e orientou sua
atividade. Falaram sobre como foram recebidos e o primeiro momento de apresentação e
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sensibilização deles em relação a
nossa presença na escola. Ao final do encontro cada um dos seis grupos registraram em papel
suas experiências relativas ao mapeamento social.

No encontro sobre Conceitos e oficina Google Earth os alunos foram orientados
sobre como baixar a versão Pro, que é gratuita e possui maiores funcionalidades. Foram
trabalhadas as funcionalidades básicas do programa, desde os recursos disponíveis no mouse
para a sua operação, como também, os principais recursos na barra de ferramentas e barra
lateral, especialmente, as possibilidades de trabalhar com as camadas. Com essa primeira
aproximação, as alunas e os alunos começaram a realizar o exercício de localização da escola
José de O. Orlandi e seu entorno. Na sequência aprenderam a inserir na imagem de satélite
pontos, linhas e polígonos, além das possibilidades de inserirem nestes também textos e fotos.
A ideia era que essa atividade tivesse a função preparatória para a transposição para o Google
Earth as informações colhidas pelos alunos na atividade de cartografia social realizada com os
alunos da Escola Orlandi. Neste encontro, os alunos ainda puderam praticar as
funcionalidades de definir um título para o mapa, criar uma legenda e salvar os arquivos em
PDF, que é uma cristalização de um momento, com também, na extensão do Google Earth
“KMZ” como possibilidade de continuar a inserir representações no mapa.

Figura 9. Oficina de Google Earth                            Figura 109. Google Earth para mapeamento do entorno

Na sequência realizamos uma continuação da Oficina do Google Earth e com base
no primeiro encontro as alunas e os alunos iniciaram a transposição das informações coletadas
com os adolescentes da escola Orlandi inserindo-as na imagem de satélite. Para tanto, cada
grupo sentou em máquinas próximas e colocou na parede de modo que pudesse visualizar as
representações. Cada um dos componentes dos grupos dividiu a tarefa e depois juntaram os
arquivos em KMZ em um único. Ao final cada grupo utilizou as ferramentas de linhas, pontos
e polígonos, colocaram os mesmos títulos definidos pelos alunos da escola Orlandi, inseriram
a legenda e salvaram em PDF. Um detalhe interessante é que ao questionarmos se todas as
informações inseridas por eles no Google Earth deveriam ficar no mapa, houve um pequeno
debate, pois alguns grupos citaram informações que permanecendo no mapa, implicariam na
possibilidade de conflito com parte da comunidade. Tal problema surgiu quando um grupo ao
trabalhar com a questão dos riscos, que em princípio deveria destacar os aspectos ambientais,
salientou mais temas relacionados à violência e ao tráfico de drogas.

Na segunda parte do encontro, houve a Preparação para o Trabalho de Campo,
momento no qual cada grupo foi para um determinado lugar de acordo com os temas que
foram trabalhados com os alunos da escola Orlandi, por exemplo, dois grupos com o Parque
do Carmo, um grupo com o Sesc Itaquera, um grupo com o Aquário, um grupo com a
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jd. Helian e um grupo com o córrego Tone no Jd. Helian.
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Como o curso de extensão
“Leituras das cidades: mapas como instrumento de análise na formação de professores e
educadores populares”, ainda estava em desenvolvimento quando escrevemos esse relato, os
encontros denominados Trabalho de campo no entorno da escola e Socialização dos
trabalhos e mapas ainda não tinham sido realizados.

Assim, no penúltimo encontro, os seis grupos de trabalho, definidos pelos temas que
tratados na atividade de mapeamento social na escola Orlandi, farão observações na paisagem
e coletas de imagens por fotografia e entrevistas abertas através do uso de celulares
smatphones, como também, anotações em mapas e cadernos de campo. Nesse dia poderão
visitar diferentes lugares do entorno da escola onde ocorreu o primeiro trabalho de campo,
muitos apontados pelos adolescentes, mas nesta etapa enfatizando as observações dos alunos
do curso de extensão e as perspectivas dos entrevistados. No próximo e último encontro na
primeira parte, reunidos no laboratório de informática irão inserir parte selecionadas das
entrevistas transcritas e as fotografias da paisagem no Google Earth. Ao final, espera-se que
cada grupo tenha concluído um mapa temático da área analisada e coletado diferentes
materiais e informações, subsídios para a finalização dos trabalhos e para a organização de um
mapa multimídia. Na segunda parte da última aula será um momento dedicado à apresentação
dos trabalhos, o relato do trabalho de campo e a avaliação do curso.

Por fim, salientamos que ao final do percurso formativo, pretendemos organizar os
mapas feitos pelos alunos em um Atlas da área estudada, em conjunto com alguns textos
escritos por eles e pelos professores.
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RESUMO  

 

Neste relato de experiência, pretendemos apresentar como a cidade pode contribuir 

para o ensino de Geografia e sua relevância para a aprendizagem geográfica. Entendemos a 

cidade como o resultado do trabalho humano, ou seja, como sendo a materialização da 

complexidade das relações humanas no espaço geográfico, neste caso o espaço urbano. Por 

isso, para aprendizagem geográfica é importante considerar a experiência do indivíduo com a 

cidade, no entanto, é preciso avançar para além do espaço vivido. O aluno precisa relacionar 

alguns conceitos como tempo e espaço, local e global, assim como ter ideias próprias para a 

resolução de problemas, desenvolver sua autonomia e se posicionar de forma crítica, isto é, 

desenvolver novas habilidades para a compreensão e aplicação dos conceitos científicos. Por 

conta dessa complexidade, a cidade poderá se tornar uma aliada no processo de ensino e 

aprendizagem da Geografia, ressignificando a relação do indivíduo com a cidade e tornando 

sua experiência pessoal com este espaço uma experiência educativa positiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cidade é algo que vem ganhando uma dimensão cada vez maior na discussão sobre 

novas metodologias para o ensino de Geografia. Isso acontece não só porque a maior parte 

dos alunos vive em cidades e estão inseridos nesta lógica urbana, mas porque esse espaço 

possibilita o entendimento da complexidade das relações humanas e como este se materializa, 

podendo assim estabelecer relações em diferentes escalas, como a relação entre sociedade e 

natureza e a dimensão do uso e da produção desse espaço. Diante disso, propomos neste texto, 

refletir sobre a cidade e sobre o processo de ensino e aprendizagem da Geografia em sala de 

aula e fora dela.  

Mantivemos contínua atenção para que a cidade fosse tomada como fio condutor neste 

processo, o que implicou em entendermos este espaço para além do visível, entendendo sua 

subjetividade, o implícito. Chamamos de subjetivo e implícito os processos que resultam na 

materialidade da cidade e que, na maioria das vezes, na correria do cotidiano, não são 

percebidos.  

            Embora cada aluno, cada indivíduo, tenha sua experiência pessoal e particular 

com a cidade, existe uma lógica para sua materialização e funcionamento (CARLOS, 2007). 

Essa lógica muitas vezes não é entendida pelos indivíduos que vivem na cidade. Portanto, 

compreender seu funcionamento e sua dinâmica pode contribuir para a aprendizagem 

geográfica e para avançarmos na construção e aplicação de conceitos próprios da Geografia, 

que tem o espaço como seu objeto de estudo e análise.  

          No caso do espaço urbano a materialização das relações sociais é muito mais 

visível, perceptível e contraditória. A Geografia (uma ciência social) concebe o espaço 

enquanto um produto social, fruto da materialização das diversas e contraditórias relações 

entre os seres humanos, no qual o espaço social só se realiza quando de fato é apropriado. O 

indivíduo não pode ser considerado apenas um simples usuário, mas um agente transformador 

pertencente a um espaço social. 

          Para a Geografia, a noção de cidadania está relacionada com o sentido que se 

tem do lugar e do espaço onde as relações se estabelecem e se materializam de diversas 

formas. Assim, ela busca contribuir para que o indivíduo conheça a rede de relações à qual 

está sujeito e da qual é sujeito. O indivíduo precisa se apropriar do lugar onde vive e se sentir 

parte do processo de constituição do espaço. Ele precisa desenvolver determinadas 

habilidades que lhe permitirão questionar de forma crítica a produção do espaço da cidade e 

deixar de perceber este espaço apenas como geométrico, um recorte qualquer, onde as 

relações sociais se tornam frágeis, um espaço simples e usual. Entendemos que a partir dessa 

retomada de consciência o indivíduo se sentirá parte desse processo.  

           No entanto, na escola, chamar a atenção dos alunos para o que está acontecendo 

no seu entorno e ainda fazer com que esse aluno tenha uma visão crítica de tais processos tem 

se tornado cada vez mais difícil. Por isso, é urgente pensarmos no uso de metodologias ativas 

com a participação direta dos alunos sobre o que vão aprender e como vão aprender. A escola 

é o ambiente ideal para essa participação e formação desse indivíduo crítico, participativo e 

menos passivo às mudanças atuais da sociedade.  

          É justamente pela complexidade na formação deste aluno, na qual ele precisa 

relacionar tempo e espaço, local e global, ter ideias próprias para a resolução de problemas, 
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desenvolver sua autonomia e se 

posicionar de forma crítica, que a cidade se torna uma importante aliada no processo de 

ensino e aprendizagem. 

            Considerando o conceito de experiência abordado por John Dewey (2011), 

entendemos que é possível partir do cotidiano do aluno com a cidade. A cidade pode ser 

compreendida não apenas como um conteúdo da disciplina, mas um objeto de vivência 

pessoal e de ensino. Por isso, estudar Geografia utilizando a cidade como ponto de partida 

facilita e socializa o processo de aprendizagem, porque os alunos articulam os conceitos 

científicos em redes de significados que não lhe são estranhos (CASTELLAR, 2010).  

          Dewey (2011), ao escrever sobre o conceito de experiência, não descarta a 

experiência do indivíduo no mundo, de sua vida cotidiana, de suas relações com outras 

pessoas. Ele aponta, inclusive, que essas experiências são importantes, colocando-o em 

contato com novas vivências e situações experimentadas ao longo de sua vida. E também que 

isso contribui para o seu processo de formação, por estar suscetível a passar por inúmeras 

formas de experiências ao longo da vida.  

Ainda segundo Dewey (2011), todas as redes de relações que o indivíduo estabelece 

ao longo de sua trajetória de vida proporcionam o contato com diversos tipos de experiência. 

Porém, este autor nos traz uma reflexão sobre a experiência e a educação, chamando-nos a 

atenção para um processo que ocorre a partir da aprendizagem, indicando que a boa 

experiência educativa traz avanços para a aprendizagem, dando sentido ao que se ensina e ao 

que se aprende.  

Esse autor defende, também, que a experiência se torna educativa a partir do momento 

em que ela tem uma continuidade, ou seja, a escola tem o papel fundamental de dar sentido ao 

conhecimento adquirido, modificando atitudes e habilidades dos alunos. A partir de 

experiências anteriores no processo educativo, o aluno poderá adquirir novos conhecimentos 

transformando sua vivência escolar numa experiência educativa positiva para a sua vida.  

          Do ponto de vista do ensino de Geografia, o conceito de cidade demanda, na 

relação professor/aluno, uma abstração que pode convergir no entendimento do urbano e suas 

contradições, visto que, na atual lógica da sociedade, o espaço precisa ser visto como uma 

produção social. Deve-se considerar a dinâmica da produção desse espaço, inclusive ajudando 

o aluno a estabelecer relações entre sociedade e natureza, dando sentido do por que se estudar 

Geografia e seu objeto de análise, o espaço. A relação do indivíduo e sua experiência com a 

cidade é importante por permitir ao professor construir junto com os alunos o conceito de 

cidade, norteado por uma escolha teórico-metodológica. 

          Entretanto, é preciso pensar como avançar na construção e aplicação desse 

conceito, entendendo a cidade como resultado de diferentes processos a partir da 

materialização dos fluxos presentes no espaço, sempre considerando sua dinâmica, 

complexidade e contradições. Transpondo a experiência comum com a cidade para uma 

experiência educativa positiva a partir da cidade. 

          O professor precisa ter domínio dos conteúdos próprios da disciplina, 

permitindo que os relacione com outros conceitos da Geografia, trazendo, assim, o estudo da 

cidade como uma metodologia para ensinar e aprender Geografia.  

          Há momentos na relação ensino-aprendizagem em que a análise do espaço 

urbano enquanto produção social se evidencia, direcionando o estudo da cidade na perspectiva 

da produção do espaço. Esta é uma forma de pensar a Geografia, que necessariamente não 

exclui outras. É apenas um dos caminhos possíveis (CARLOS, 2013). 
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É importante registrar que 

estamos nos referindo ao conceito de experiência educativa, elaborado por John Dewey.  

Segundo esse autor, a experiência educativa não é só o processo de experiência do 

indivíduo com o mundo e com outras pessoas no seu cotidiano, mas é a partir delas, ou seja, 

transformando essas experiências em experiências educativas positivas. A concepção ampla 

de experiência a que estamos nos referindo não é por si só educativa, mas como podemos 

transformá-la.  

Dewey (2011) defende que a experiência se torna educativa a partir do momento em 

que ela tem uma continuidade, ou seja, a escola tem o papel fundamental de dar sentido ao 

conhecimento adquirido, modificando atitudes e habilidades dos alunos. A partir de 

experiências anteriores no processo educativo, o aluno poderá adquirir novos conhecimentos 

transformando sua vivência escolar numa experiência educativa positiva para a sua vida.  

É importante mencionar que antes de planejar as atividades, o professor deverá ter em 

mente em qual referência teórica/epistemológica está baseado o seu trabalho, para que, assim, 

suas atividades organizadas conduzam para sua intencionalidade pensada anteriormente, 

superando o senso comum, produzindo conhecimento junto com os alunos, aplicando 

conceitos antes vistos em sala de aula, proporcionando, assim, uma experiência educativa 

positiva. 

 

EXPERIÊNCIA EDUCATIVA 

 

Segundo Dewey, a experiência educativa é essa experiência inteligente, em que 

participa o pensamento, através do qual se vêm a perceber relações e continuidades antes não 

percebidas.  

Todas as vezes que a experiência for assim reflexiva, isto é, que atentarmos no antes e 

no depois do seu processo, a aquisição de novos conhecimentos mais extensos do que antes 

será um dos seus resultados naturais.  

A experiência alarga, deste modo, os conhecimentos, enriquece o nosso espírito e dá, 

dia a dia, significação mais profunda à vida. E é nisso que consiste a educação. Educar-se é 

crescer, não já no sentido puramente fisiológico, mas no sentido espiritual, no sentido 

humano, no sentido de uma vida cada vez mais larga, mais rica e mais bela, em um mundo 

cada vez mais adaptado e mais propício para o homem. (TEIXEIRA e WESTBROOK, 2010, 

p. 37). 

Para Dewey, a educação tradicional não precisava se preocupar com as questões 

extraclasse para o desenvolvimento do seu processo educativo. Seu foco era a sala de aula e as 

condições de ensino por parte do professor. Por outro lado, uma proposta de educação 

baseada na experiência, precisa considerar as condições físicas, históricas, econômicas, 

ocupacionais da comunidade local, para poder utilizá-las como recursos educativos. É um 

processo holístico. Tudo pode ser considerado como auxílio no processo de aprendizagem do 

aluno. (ROCHA, 2015, p.62). 

 

 

 

  

345



 

 

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)! 
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019. 

A prática do(a) Professor(a) à margem 
 Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 

APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

As atividades foram organizadas para que o aluno pudesse construir ideias numa outra 

perspectiva, não desconsiderando o que o aluno já sabe, ou seja, do seu conhecimento prévio, 

objetivando oferecer um novo olhar para a cidade e para os conteúdos geográficos, 

possibilitando o avanço na compreensão e aplicação dos conceitos científicos. Existem 

diversas formas de olhar para a cidade e compreendê-la. Por conta disso, optamos na 

sequência de atividades num recorte espacial específico: a Avenida Paulista e o bairro do 

Bixiga a partir do cotidiano, da morfologia e da paisagem. 

As atividades foram aplicadas com alunos dos 9º anos da Escola Estadual Rodrigues 

Alves, localizada na Avenida Paulista. A primeira atividade CARTA, o aluno deveria 

escrever um texto contando sobre a cidade para uma pessoa que mora em outro lugar e não 

conhece a cidade de São Paulo. A segunda atividade MAQUETE os alunos em grupos 

deveriam confeccionar uma maquete do mirante do MASP (Museu de Arte de São Paulo) a 

partir de moldes do mapa topográfico da região da Avenida Paulista, representados com curva 

de nível. A terceira atividade é o RELATÓRIO DE CAMPO confeccionado pelos alunos a 

partir do Trabalho de Campo realizado na região da Avenida Paulista e no bairro do Bixiga. 

Neste relatório, analisamos de que forma os alunos se apropriaram do conceito de cidade, a 

partir da produção do espaço e o desenho da cidade a partir do desenvolvimento da cidade e o 

meio físico. 

A seguir trechos dos relatórios de campo escritos em grupos pelos alunos que 

consideramos evidenciar a superação de um discurso baseado no senso comum, ou seja, há 

um início de reelaboração do conceito de cidade para a compreensão dos processos que 

evidenciam a produção do espaço.  

“Algo a ser comentado com ênfase é a diferença entre classes sociais presentes entre 

os bairros. Muitas vezes ela não era física ou aparente, mas era possível percebê-la no modo 

de andar, falar e se comportar dos moradores de determinado lugar; e nos surpreendíamos 

ainda mais quando víamos o contraste e a repentina mudança enquanto caminhávamos e 

conversávamos” (GRUPO A) 

“Neste trabalho pudemos conhecer melhor a cidade de São Paulo e suas 

contradições, a história de alguns bairros de São Paulo (Bixiga e Bela Vista), as 

modificações da Avenida Paulista e da 9 de Julho e como a população se comporta nessas 

regiões, as avenidas feitas nos fundos de vales, e a clara evolução social e das edificações em 

direção a Av. Paulista”. (GRUPO B)  

“Nós do grupo, percebemos que o relevo é bastante inclinado em algumas regiões, 

isso ocorre porque a cidade São Paulo foi crescendo e se desenvolvendo numa região entre 

rios. Sendo assim, muitas ruas e avenidas foram construídas em fundos de vale. Com a 

maquete feita em sala de aula entendemos melhor o conceito de fundo de vale”. (GRUPO C)  

A partir dos trechos dos relatórios de campo, acreditamos que a organização e 

sistematização das atividades, ajudaram os alunos a organizarem o raciocínio espacial 

compreendendo melhor o conceito de cidade. É importante que os alunos não confundam a 

cidade de que fala o professor, com a cidade onde vivem. Até certo ponto é a mesma cidade, 

mas o relacionamento com ela, nos dois casos não é o mesmo. A cidade onde vivem é um 

lugar de experiência. A cidade como exemplo, é um “objeto de pensamento” um “conceito”. 

(YOUNG, 2011). Sendo assim, consideramos a cidade como uma experiência educativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, podemos dizer que a cidade é percebida como tema ou como 

conteúdo para as aulas de Geografia, mas mais do que isso, ela dever ser vista como 

possibilidade de melhoria da qualidade das experiências educativas dos alunos. As atividades 

conectam essas experiências a partir dos princípios de continuidade e interação de Dewey. 

 A cidade se torna uma experiência educativa positiva a partir do momento em que ela 

é vista como o resultado de diferentes processos que se inter-relacionam, a cidade é o 

resultado do trabalho humano em suas diferentes relações políticas, econômicas e sociais. 

Estabelecendo uma continuidade entre esses diferentes fenômenos que envolvem o espaço 

urbano, se tornando assim uma experiência educativa positiva.  

A cidade como experiência educativa pode contribuir para o desenvolvimento do 

aluno na direção de uma emancipação crítica e a escola tem fundamental participação nesse 

processo. 
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IMAGENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Confecção de Maquete. Mirante do MASP 

Figura 3: Confecção de Maquete. Mirante do MASP 

Figura 1: Carta sobre a cidade de São Paulo. Aluna 9º Ano 
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Figura 4: Trabalho de Campo 

Figura 5: Maquete pronta. MASP vista para Av. 9 de Julho 
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Figura 6: Trabalho de Campo. 

Figura 7: Exposição das atividades para a comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Trabalho de Campo. 
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Figura 9: Exposição das atividades para a comunidade escolar. 

Figura 10: Exposição das atividades para a comunidade escolar. 
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Eixo do Trabalho: Métodos e projetos de intervenção didática 

 
Resumo: 

O trabalho aqui proposto trata-se de um relato de experiência, sua relevância se fundamenta no uso crescente das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), como computadores, projetores multimídia e de modo mais 

prático os smartphones e outros dispositivos móveis integrando como métodos e didáticas a serem utilizados nas 

aulas de Geografia. Após fazer uma breve introdução sobre o tema e apoiando-se do que tratam as matrizes 

curriculares e legislação, mais precisamente os Parâmetros Curriculares (PCNs) e a proposta da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) são descritas as duas experiências: uso de caixa interativa de realidade aumentada e 

do aplicativo Landascape-AR em momentos distintos e com diferentes finalidades. As experiências buscaram 

possibilitar um envolvimento dos estudantes, bem como, da comunidade escolar e ressignificar essas ferramentas 

como possibilidades para o ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Tecnologias; Realidade aumentada; Curvas de Nível. 

 

Introdução 

 

Os adolescentes e jovens deste século, também conhecidos como geração Z, fazem 

parte dos nativos digitais, no entanto, por vezes não utilizam ferramentas em favor do ensino-

aprendizagem e da ressignificação da escola. Neste sentido, verifica-se a importância dos 

professores-pesquisadores e demais envolvidos enquanto mediadores e atuantes na educação 

formal para fomentar o processo ensino- aprendizagem, trazendo para as suas práticas as 

ferramentas que aproximem o uso das tecnologias em favor do ensino. 

Diante do exposto, pretende-se uma melhor compreensão das possibilidades assim 

como dos limites, das novas Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC e suas 

ferramentas quando aplicadas como forma de propiciar o ensino-aprendizagem e a formação 

de jovens. Dessas ferramentas, busca-se abordar o uso da realidade aumentada como 

aplicação prática nos estudos geográficos, em específico dos estudos de relevo tratando de 

temas como curvas de níveis, altimetria, dentre outras possibilidades.  

Na estruturação do trabalho, faz-se uma revisão dos marcos legais, principalmente 

Parâmetros Curriculares (PCNs) e Diretrizes curriculares (DCN) e da Base Nacional 

Curricular (BNCC) e algumas abordagens de autores que tratam do uso de TICs e 

ferramentais digitais.  
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Após essa primeira parte serão 

relatados o uso de caixa de areia com realidade aumentada e do aplicativo landscape-ar no 

estudo de altimetria, das curvas de nível e os resultados obtidos na aplicação das ferramentas 

para os estudantes do 1º ano do ensino médio, bem como, das dificuldades encontradas.  

 

Uso das TICs nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Nacional Comum 

Curricular (BNCC) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) reconhecem as mudanças no ensino 

médio no Brasil, visto que, vivenciamos um Estado democrático consolidado em que as novas 

tecnologias e as mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos demandam que a 

escola crie possibilidades para que aos estudantes se integrem ao mundo contemporâneo nas 

dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho. (BRASIL, 2000). 

Na organização do currículo das escolas a tecnologia enquanto tema, aplicação, 

produto ou processo pode constituir um excelente recurso para o tratamento contextualizado 

com as diversas áreas do conhecimento.  

É necessário, no entanto, que os estudantes utilizem recursos na construção do 

conhecimento, como forma de pesquisa e troca de informações mediadas pelos professores 

que devem procurar uma significação aos meios utilizados uma vez que: “A incorporação de 

computadores no ensino não deve ser apenas a informatização dos processos de ensino já 

existentes, pois não se trata de aula com „efeitos especiais‟.” (BRASIL, 1998, p. 147) 

No que tange a outras bases legais, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

apontam as TIC como parte de tecnologias que podem oferecer apoio e enriquecimento das 

aprendizagens e ferramentas de interatividade virtual 

 
  As tecnologias da informação e comunicação constituem uma parte de um contínuo 

desenvolvimento de tecnologias a começar pelo giz e os livros, todos podendo 

apoiar e enriquecer as aprendizagens. Como qualquer ferramenta devem ser usadas e 

adaptadas para servir a fins educacionais e como tecnologia assistiva (sic); 

desenvolvidas de forma a possibilitar que a interatividade virtual se desenvolva de 

modo mais intenso, inclusive na produção de linguagens. (BRASIL, 2013, p. 25.)  

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) propõem uma articulação entre a base 

comum nacional e a parte diversificada, que organizadas e geridas as Tecnologias da 

Informação e Comunicação perpassam transversalmente a proposta curricular desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio. (BRASIL, 2013) 

 Neste contexto se inclui o papel da escola além de cuidar e educar, propiciar uma 

formação planetária. Para tanto, a escola deve seguir alguns princípios, segundo as DCN‟s, 

entre eles: 
compreender os efeitos da “infoera”, sabendo que estes atuam, cada vez mais, na 

vida  das crianças, dos adolescentes e adultos, para que se reconheçam, de um lado, 

os estudantes, de outro, os profissionais da educação e a família, mas reconhecendo 

que os recursos midiáticos devem permear todas as atividades de aprendizagem. 
(BRASIL, 2013, p. 33):  

 

A reflexão dos conteúdos veiculados nem sempre é uma tarefa fácil, no entanto, 

combinar transversalidade e interdisciplinaridade é um caminho para propiciarmos conteúdos 

com vivência e globalidade meios de se concretizar a formação integral dos estudantes e 

agregar as TIC. 

Em contrapartida, são evidentes os entraves encontrados por professores, estudantes e 

técnicos. Muitas vezes, tantos são os entraves que dificultam o uso das TICS e suas 
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ferramentas como linguagens nas 

aulas, assim, preciosas ferramentas deixam de inseridas no processo ensino- aprendizagem. 

Como afirma Maia (2010, p.7) 

 
Diante da igualdade socioeconômica no Brasil e, por conseguinte no acesso a 

tecnologia, é importante ater-se as medidas didáticas para inserção dessas, no 

ambiente de convívio dos alunos, no caso, a escola. Para isso, o uso das tecnologias 

no ensino ainda encontra uma serie de dificuldades: que perpassa pela falta de 

infraestrutura adequada até a precariedade da capacitação por parte dos docentes em 

dominar técnicas computacionais que auxilie na prática de ensino. 

 

Para além de usufruir dos diversos recursos das TIC para preparação elas podem ser 

linguagens ainda mais efetivas na construção dos conhecimentos. Nos estudos geográficos 

podem ser utilizadas ferramentas para estudos do espaço e do meio físico. 

Cabe orientar e facilitar os estudantes no processo de descobertas e aprendizagens, 

bem como, facilitar do desenvolvimento da sociedade e das relações com o meio físico para 

que, enquanto cidadãos possam oferecer contribuições para a organização de uma sociedade 

ainda mais conscientizada. (FERREIRA; CUNHA, 2010) 

Essa dimensão ética, significativa e crítica está prevista na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ainda em discussão. Está expressa na competência de nº 5- Cultura 

digital: “O que: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, 

significativa e ética. Para: Comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria” (BRASIL, 2018, p. 3).  

Apesar de não especificar como as diferentes áreas do conhecimento podem usar das 

TICs, essa competência prevê na subdimensão “utilização de ferramentas digitais” que no 

ensino médio as ferramentas digitais sejam utilizadas para a aprendizagem. 

 

Aplicando as TICs na escola: Uso da Caixa de Areia e Aplicativo Landscape-Ar  

 

 Considerando o que está expresso nos marcos legais e para apresentar materiais 

concretos nas aulas de Geografia,  buscou-se utilizar ferramentas que estejam próximas à 

realidade dos estudantes do ensino médio, que pudessem ressignificar o conhecimento 

formam realizados duas propostas: o uso da caixa interativa com realidade aumentada e do 

aplicativo LandscapeAR. 

 Os projetos foram aplicados para turmas do 1º ano do ensino médio na Educação 

Básica articulada com a Educação Profissional (EBEP), em anos e formatos distintos, ambos 

da Escola Aloísio Ribeiro de Almeida uma unidade SESI/SENAI localizada na cidade de 

Varginha-MG. 

 Inicialmente o formato do uso da caixa interativa foi apresentada aos estudantes em 

sala de aula com uso de vídeos e imagens como um projeto a ser executado entre os meses de 

setembro a novembro de 2017, a partir de então  formou-se uma equipe de alunos que 

desenvolveu o projeto juntamente à professora e o técnico em informática da escola. Após a 

montagem do material o grupo e professora posteriormente apresentaram o projeto para a 

comunidade escolar durante a Mostra Cultural e Científica da Escola. 

 O projeto foi selecionado para fazer estudos de relevo, aplicando a teoria sobre curvas 

de nível, declividade, topografia dos terrenos, bem como de diferentes formas de relevo, água 

e áreas de proteção permanente (APP). Foi utilizado o projeto “Caixa e Água” desenvolvido 

pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) em conjunto com a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Agência 

Nacional das Águas (ANA). Um dos objetivos do projeto seria desenvolver um material 

didático para uso interdisciplinar. 
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 Foi utilizada a apostila, 

software desenvolvido pelo Centro W. M. Keck de Visualização Ativa das Ciências da Terra 

da Universidade de Davis (KeckCAVES), uma caixa de madeira, suporte de metal, computador 

e da câmera de um Kinect do vídeo-game Xbox Fotografia  1.  

Para o desenvolvimento do projeto não foram encontrados entraves, pois a Escola e a 

equipe técnica disponibilizaram todo o material, porém consideramos que essa não é uma 

realidade de todas as escolas, sobretudo as escolas públicas estaduais ou municipais, muitas 

não dispõem de materiais básicos ou equipe para auxiliar professores e alunos em projetos 

como esse. 

  

Fotografia 1: Caixa de areia interativa mostrando as curvas de nível 

 

 
Fonte: COSTA, M. J, P (novembro de 2017) 

  

No uso da caixa interativa a comunidade escolar pode visitar e conhecer como o 

projeto foi desenvolvido, bem como, interagir com a realidade aumentada e conhecer um 

pouco dos conceitos desenvolvidos em sala, além de manipularem a caixa conhecendo 

diferentes altitudes e formas de relevo (imagem 2). 
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Fotografia 2: Estudante e comunidade interagindo com caixa de areia interativa 

 

 
Fonte: COSTA, M. J, P (novembro de 2017) 

 

 Apesar de ter sido um projeto interessante para os estudantes aplicarem os conceitos 

trabalhados em sala de aula e apresentá-los à comunidade escolar com uso de TICs dada a 

necessidade de todo o aparato tecnológico e técnico em sala de aula, procurou-se outros 

materiais e métodos. 

Após pesquisas e planejamento de aula novamente optou-se por utilizar as ferramentas 

integrando os estudos cartográficos e de relevo em sala de aula na segunda experiência do uso 

de TICs em que foi utilizado o aplicativo LanscapeAR em sala de aula (Fotografia 3), 

experiências que ocorreram no mês de março nos anos de 2018 e novamente aplicados em 

março de 2019. 

Os alunos utilizaram caneta preta e papel sulfite para desenhar as curvas de níveis, 

baixaram o aplicativo LandscapAR nos celulares e depois com o uso de folhas de papel cartão 

preta com suporte para o desenho o aplicativo captura a imagem da folha, scaneia  e modela o 

relevo.  
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Fotografia 3: Estudantes utilizando aplicativo Lanscape-AR em sala de aula 

 

 
Fonte: COSTA, M. J, P (março de 2018) 

 

A atividade teve como objetivo produção de relevos em 3D e realidade aumentada a 

partir de curvas de níveis elaboradas pelos próprios estudantes, para que pudessem visualizar 

os relevos que representaram no plano. Os estudantes puderam obter a imagem em realidade 

aumentada movimentando o celular, escolher luz, sombra e salvar as imagens (fotografia 4). 

 

Fotografia 4: Estudante mostrando relevo em realidade aumentada a partir das curvas de nível 

 

 
Fonte: COSTA, M. J, P (março de 2019) 

 

Para evitar problemas de conexão o aplicativo foi disponibilizado previamente para e 

os estudantes puderam fazer a modelagem dos relevos desenhados por eles em representações 

cartográfica com a captura feita pelo aplicativo, observando as diferenças de declividade e as 

diferentes formas de relevo, os estudantes compararam os modelos e depois fizeram 

exposição dos trabalhos. 

Outros desafios podem ser encontrados como: estudantes que não possuem celulares 

com memória suficiente, estudantes que não trazem celulares, bem como, não estão 

habituados a utilizarem os celulares para fins didáticos e acabam utilizando para outros fins. 
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Para se trabalhar em sala de 

aula, utilizando os celulares durante as aulas, considera-se que o aplicativo foi uma melhor 

opção e bem mais acessível de ser aplicada em outras realidades escolares. Um resultado 

positivo foi que os estudantes se sentiram motivados a experimentar em casa as ferramentas e 

mostraram consolidação do conteúdo por meio do material concreto. 
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O RAP COMO ALIADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA
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Mestranda em Geografia- Universidade Federal de Juiz de Fora

Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O uso da música como recurso pedagógico tornou-se um importante aliado no ensino de geografia e
de outras disciplinas. Diversos estudos apontam a importância da utilização de novas estratégias didáticas como
atrativo para interação dos alunos com os conteúdos escolares, e a música se mostra uma das melhores
alternativas para esse processo. Quando trazemos essas propostas para o ensino de geografia, podemos constatar
que o rap pode tornar-se um verdadeiro aliado para o professor, já que se trata de um ritmo que agrada boa parte
dos alunos, e traz em suas letras discussões importantes acerca de assuntos cotidianos que se aproximam da
geografia escolar, principalmente quando tratamos do processo de urbanização e seus desdobramentos. O
presente trabalho visa retomar o debate acerca da importância da utilização de diferentes recursos didáticos e
narrar algumas experiências positivas da utilização do rap como elo entre professor, aluno, vivências e conteúdo
geográfico.

Palavras-Chave: Ensino; Geografia; Rap; Música; Escola.

Introdução

Diante de uma sociedade cada vez mais conectada e moderna o ato de lecionar tem
se tornado cada vez mais desafiador. Prender a atenção dos alunos, ou fazer com que os
mesmos se interessem pelos conteúdos escolares tornou-se uma missão ainda mais difícil. A
utilização de novos métodos didáticos sempre foi uma estratégia utilizada por professores,
que passaram a utilizar diversos meios para despertar o interesse dos alunos.

Cavalcanti (2010, p.9) conceitua essas estratégias como “linguagens alternativas”, ou
seja, outras formas de linguagem além da verbal, com práticas diferentes daquelas adotadas
pelos métodos didáticos tradicionais.

o filme de ficção, o documentário, a música, a fotografia, a literatura, o texto
jornalístico, o teatro, a charge, a Internet, o jogo virtual, o computador e a Internet.
Essas linguagens exigem abordagem interdisciplinar e articulação entre razão e
sensibilidade, além de favorecer o conhecimento conceitual e a comunicação mais
sintética. (CAVALCANTI, 2010, p.9).

Dentre todas as linguagens alternativas citadas acima a música é uma das que melhor
contempla as demandas propostas pelos professores, já que através dela podemos tratar
assuntos variados de uma maneira lúdica, fazendo com que o aluno desenvolva diferentes
habilidades através de uma única atividade, como concentração, imaginação, e associações
entre o conteúdo e o cotidiano.

Quando tratamos do ensino de geografia em especifico podemos perceber que a
música pode desenvolver um papel primordial para exemplificar conceitos que ainda sejam
muito abstratos e de difícil compreensão para os alunos, tornando a abordagem de conceitos
densos, um pouco mais prazerosa e divertida. Alguns autores defendem que

a música na sala de aula invoca outros aspectos que fogem às práticas pedagógicas
tradicionais, tais como o lúdico, a alegria e o prazer, verificando por fim, que o uso
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da música nas aulas de geografia pode trazer
ao aluno uma postura mais crítica, que culmina com a formação plena do cidadão.
(SANTOS e BRUMES (2008) apud FERREIRA, 2010,p.25).

Um dos principais objetivos da geografia escolar é o de formar cidadãos críticos e
conscientes, que saibam interpretar e analisar de maneira crítica os diferentes fenômenos
sociais, políticos e ambientais. Nesse contexto o uso da música pode ajudar a refinar o olhar
do aluno diante de situações e temas em que não enxergavam a geografia, tornando o aluno
um agente ativo no processo de ensino e aprendizagem, portanto a música torna-se uma
“ponte” entre a realidade e conteúdo proposto.

Correia (2009, p. 66 apud FERREIRA, 2010, p.32), destaca que “o ensino de geografia por
meio da música, favorece maneiras de representar o saber elaborado pela ligação racional e
emocional dos indivíduos e dos grupos humanos ao meio ambiente, oferecendo interação
natureza-sociedade em seu cotidiano”.

Muitos professores optam pelo uso de recursos didáticos clássicos como leitura de
livros didáticos, exercícios pré estruturados e vistos no caderno, por considerar que
“linguagens alternativas” demandam materiais diferenciados, recursos tecnológicos e tempo
extenso de aula. Mas o uso da música nos mostra exatamente o contrário, pois não demanda
elaboração de muitos materiais didáticos e nem do uso de muitos aparatos tecnológicos , além
de tornar a aula mais dinâmica,podendo ser construída a partir das falas dos alunos em torno
de suas interpretações da letra e suas correlações com a realidade e o conteúdo.

O Rap e a Geografia

O rap é um estilo de música que nasceu no final do século XX nos E.U.A, Santos
(2013 apud DOS SANTOS MARQUES, A.C; FONSECA, R.L, 2017, p.5) nos diz que a palavra rap
significa “ritmo e poesia” (do inglês, rhythm and poetry), o ritmo é dado pela base musical e a
melodia por meio do rap.

O rap é considerado um dos pilares do movimento Hip-Hop, que além do rap é
composto por outras formas de expressões como o grafite e o break dance. O movimento Hip-
Hop é composto majoritariamente por jovens, que se sentem acolhidos e enxergam no
movimento hip-hop uma oportunidade de ganharem voz e visibilidade na sociedade,
utilizando principalmente as letras de rap como instrumentos de divulgação e denuncias sobre
conflitos vivenciados pelos jovens em periferias.

O Rap trata de pautas muito recorrentes nas discussões sobre problemas urbanos, o
que faz com que a geografia seja uma disciplina favorável pra utilizá-lo como recurso
didático. Temas como segregação socioespacial, violência, drogas, favelização, conflitos
territoriais e pobreza fazem parte do repertório do rap e são os principais problemas urbanos
apontados pela geografia escolar. Por isso alguns autores defendem que

Por meio do rap é possível trabalhar diversos conceitos geográficos: Muitos
educandos se identificam com o rap, e essas letras trazem uma reflexão sobre a
situação da sociedade e do meio em que esses sujeitos se encontram, sendo possível
desenvolver e aprofundar os conteúdos da disciplina de Geografia, estimulando-os a
refletir e a debater a sua própria realidade (SILVA; PIRES, 2014, p. 2 apud DOS
SANTOS MARQUES, A.C; FONSECA, R.L, 2017, p.6).

Exemplos e Experiências
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Todos os relatos a seguir
aconteceram em aulas direcionadas para o segundo ano do ensino médio da Educação de
Jovens e Adultos – EJA do Colégio de Aplicação João XXIII, levando em consideração o
Conteúdo Básico Comum (CBC) de geografia do Ensino Médio, proposto pelo Governo de
Minas Gerais em 2018. Esse documento aponta o “O Processo de Urbanização
Contemporâneo” como um dos principais temas a ser tratados no Ensino Médio, destacando
como habilidade central desse tema “Compreender as práticas sociais espacializadas na
complexidade da vida na metrópole nos países centrais e periféricos.”

Seguindo essa perspectiva procuramos primeiramente músicas que abordassem
problemas urbanos em geral, e decidimos utilizar duas músicas do grupo brasileiro “Racionais
Mcs”, grupo de rap reconhecido nacionalmente pelas suas letras fortes que denunciam a
destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras.

O objetivo da atividade era que os alunos conseguissem identificar os principais
problemas sociais e urbanos relatados nas letras das músicas “Um homem na estrada”, e “Fim
de semana no parque”, para que posteriormente pudéssemos debater esses problemas e relatar
se em sua cidade esses problemas também estavam presentes. Com a letra da música
“Homem na Estrada” em mãos os alunos grifaram as partes que denunciavam problemas
urbanos que os mesmo consideravam mais graves.

Os problemas urbanos apontados pelos alunos nos trechos da música “Homem na
Estrada” composta por Mano Brown, foram:

 Falta de investimento em infraestrutura nas periferias, como espaços de lazer e
saneamento básico.

Um lugar onde só tinham como atração
O bar e o candomblé pra se tomar a bênção
(...)
Um cheiro horrível de esgoto no quintal
Por cima ou por baixo, se chover será fatal

 Pobreza
Equilibrado num barranco, um cômodo mal acabado e sujo
Porém, seu único lar, seu bem e seu refúgio
(...)
Não acredita no que vê, não daquela maneira
Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo
Seu café da manhã na lateral da feira
Molecada sem futuro, eu já consigo ver
Só vão na escola pra comer, apenas nada mais
Como é que vão aprender sem incentivo de alguém
Sem orgulho e sem respeito, sem saúde e sem paz

 Descaso do poder público

Um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou
Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou
Numerou os barracos, fez uma pá de perguntas
Logo depois esqueceram
(...)
Acharam uma mina morta e estuprada
Deviam estar com muita raiva (Mano, quanta paulada!)
Estava irreconhecível, o rosto desfigurado
Deu meia noite e o corpo ainda estava lá
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Coberto com lençol, ressecado pelo Sol,
jogado
O IML estava só dez horas atrasado
(..)
Faltou água, já é rotina, monotonia
Não tem prazo pra voltar, há! - Já fazem cinco dias

 Tráfico de drogas

Uma semana depois chegou o crack
Gente rica por trás, diretoria
Aqui, periferia, miséria de sobra
Um salário por dia garante a mão-de-obra
A clientela tem grana e compra bem
Tudo em casa, costa quente de sócio
A playboyzada muito louca até os ossos
Vender droga por aqui, grande negócio

 Preconceito
Desempregado então, com má reputação
Viveu na detenção, ninguém confia não
E a vida desse homem para sempre foi danificada
(...)
A Justiça Criminal é implacável
Tiram sua liberdade, família e moral
Mesmo longe do sistema carcerário
Te chamarão para sempre de ex-presidiário

 Violência Policial

Não confio na polícia, raça do caralho!
Se eles me acham baleado na calçada
Chutam minha cara e cospem em mim é
Eu sangraria até a morte (já era, um abraço!)
Por isso a minha segurança eu mesmo faço
(...)
Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém
E o que eles querem: Mais um pretinho na FEBEM

Já a proposta da atividade que envolvia a música “Fim de semana no parque”
composta por Mano Brown e Edy Rock, era a de analisar a letra e abrir um diálogo sobre os
diferentes tipos de lazer ofertados para a população jovem, e através dessa análise constatar
como o acesso ao lazer era desigual, e como os jovens das periferias ficam exclusos de
atividades recreativas.

Os alunos também destacaram alguns trechos que denunciavam essa realidade nas
periferias, os trechos foram:

Olha meu povo nas favelas e vai perceber
Daqui eu vejo uma caranga do ano
Toda equipada e o tiozinho guiando
Com seus filhos ao lado estão indo ao parque
Eufóricos brinquedos eletrônicos
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Automaticamente eu imagino
A molecada lá da área como é que tá
Provavelmente correndo pra lá e pra cá
Jogando bola descalços nas ruas de terra
É, brincam do jeito que dá
Gritando palavrão é o jeito deles
Eles não tem video-game às vezes nem televisão
Mas todos eles têm um dom São Cosme São Damião
A única diversão.
(...)
Eles também gostariam de ter bicicleta
De ver seu pai fazendo cooper tipo atleta
Gostam de ir ao parque e se divertir
E que alguém os ensinasse a dirigir
Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho
(...)
Olha só aquele clube que dahora
Olha aquela quadra, olha aquele campo
Olha, Olha quanta gente
Tem sorveteria, cinema, piscina quente
(...)
É igualzinho o que eu ví ontem na TV
Olha só aquele clube que dahora,
Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora
Nem se lembra do dinheiro que tem que levar
Pro seu pai bem louco gritando dentro do bar
Nem se lembra de ontem de onde o futuro
Ele apenas sonha através do muro...
(...)
Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo
Pra molecada frequentar nenhum incentivo
O investimento no lazer é muito escasso
O centro comunitário é um fracasso
Mas aí se quiser se destruir está no lugar certo
Tem bebida e cocaína sempre por perto
A cada esquina 100, 200 metros.

O diálogo proposto após a análise das duas letras despertou vários tipos de
percepções, a maior parte dos alunos relataram que se sentiram sensibilizados pelas letras, e
por perceberem que existem outras realidades além daquelas que eles vivenciam, e
destacaram que a vida na periferia de um grande centro urbano tem suas particularidades em
relação aos problemas urbanos, que se apresentam mais intensos.

Aproveitando-se do resultado satisfatório da atividade decidimos dar continuidade a
essa temática e tratar de outros problemas urbanos, mas focando naqueles que atingem áreas
periféricas e não periféricas, então aproveitamos um evento interdisciplinar que acontece
anualmente na escola, a Semana de Ciências Humanas que nesse ano em espacial teve o tema
“CIDADES (IN)VISIVEIS”, nesse evento os alunos participaram de várias palestras e
oficinas que tratavam dessa temática e incluímos a análise de algumas músicas para compor o
rol de atividades.

A música escolhida tratavam de problemas urbanos que muitos vezes são
“invisíveis” mas que também trazem muitos danos para o cotidiano das pessoas, Cavalcanti
(2010, p. 12) destaca que tais temas levam em consideração critérios como o de
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“significatividade lógica ou
epistemológica”, “relevância social” e “significatividade psicológica”

Nessa atividade os alunos também apontaram trechos da música e o problema
urbano exemplificado. A música analisada foi “Passarinhos” do rapper brasileiro Emicida,
nesse contexto os alunos apontaram diversos temas que os mesmos conseguiam associar ao
processo de urbanização e no cotidiano cada vez mais caótico dos grandes centros. As
discussões se basearam através de:

 Trechos que apontam problemas como depressão e solidão, que de acordo com os
alunos são problemas que podem ser potencializados pelo modo de vida da população
urbana.

Amuados, reflexivos
E dá-lhe anti-depressivos
Acanhados entre discos e livros
Inofensivos
(...)
Em colapso o planeta gira, tanta mentira
Aumenta a ira de quem sofre mudo
A página vira, o são delira, então a gente pira
E no meio disso tudo
(...)
Cidades são aldeias mortas, desafio nonsense
Competição em vão, que ninguém vence
Pense num formigueiro, vai mal
Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus

 Problemas ambientais causados pelo consumismo exacerbado, também apontado
como reflexo do modo de vida da população urbana.

No pé que as coisas vão, jão
Doidera, daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão
Era neblina, hoje é poluição
Asfalto quente queima os pés no chão
Carros em profusão, confusão
Água em escassez, bem na nossa vez
Assim não resta nem as barata
Injustos fazem leis e o que resta pro ceis?
Escolher qual veneno te mata.

Conclusão

O resultado das atividades narradas acima nos mostrou que a utilização do rap no
ensino de geografia é uma ótima opção para tornar o processo de ensino e aprendizado mais
dinamizado e colaborativo. Os alunos mostraram-se muito interessados e até mesmo
incomodados pelas denuncias que as letras traziam, além de relatarem que o rap é uma porta
para compreenderem realidades que não sejam parecidas com a que eles vivenciam em seu
bairro ou em sua cidade, mas que devem ser analisadas e debatidas.
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Eixo do trabalho: 1 - Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O artigo, produzido por licenciandas/os e uma docente do Curso de Licenciatura em Geografia da
Universidade Federal de Minas Gerais, visa relatar uma experiência de construção e desenvolvimento de parte da
disciplina de “Análise da Prática Pedagógica em Geografia IV”, vinculada ao estágio supervisionado obrigatório.
A disciplina, ministrada no 2º semestre/2018 para uma turma de 20 (vinte) estudantes, na Faculdade de
Educação, consistiu em desenvolver experiências sistemáticas na docência em Geografia na Educação Básica,
com foco no Ensino Médio. Além de discussões sobre planejamento de ensino, currículo, avaliação e materiais
didáticos relacionados à Geografia, foram incluídos estudos de temas sobre Juventudes na Contemporaneidade.
A necessidade de tal discussão emergiu, dentre outros aspectos, de observações, realizadas pelas/os
licenciandas/os, de jovens de diferentes escolas públicas e privadas de Belo Horizonte, Contagem e
Esmeraldas/MG, onde os estágios foram desenvolvidos. Os temas abordados, com base no cadernos temáticos
dos cursos de atualização JUBEMI (Juventude Brasileira e Ensino Médio Inovador) e do JUVIVA (EJA e
Juventude Viva), foram: territórios e culturas juvenis; culturas juvenis e tecnologias; sexualidades e relações de
gênero; diversidade étnico-racial; drogas e enfrentamento ao genocídio da juventude negra; participação política
e luta contra o racismo; indisciplina e regras escolares, projetos de futuro e relação com o trabalho; educação em
rede e enfrentamento do racismo (Corrêa, Alves e Maia, 2014 a e b). Neste relato, apresentamos reflexões a
partir de seminários realizados sobre as temáticas indicadas, com elaboração de propostas de intervenção
didática passíveis de serem desenvolvidas com jovens secundaristas e analisamos narrativas audiovisuais
produzidas pelos grupos de licenciandas/os, que culminaram na Mostra Audiovisual “Temas em Juventudes”,
realizada no Centro de Referência da Juventude (CRJ), em Belo Horizonte, para/pelas/os discentes e pela
docente envolvidas/os na disciplina.

Palavras-chave: Formação Inicial de professores; Docência em Geografia; Temas em Juventudes; Diversidade;
Experiência.
Introdução

A tua presença, a nossa presença
Temos consciência de como nos manifestamos no mundo?
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Sabemos que somos seres constituídos de forma sócio-histórica e cultural?
Quando nos contaram isto? Quando?

Será que estas características são quase como instintivas?
Raça, cor, cultura, religião, amigos, juventude.

Há quem diga ser o auge da vida.
Vai, aproveita, curte, viva! Será?

Quando somos informados e quando somos permitidos?
Quando sabemos que pertencemos a um grupo social?

Ninguém contou, ninguém nunca me contou.
Meu pai tem pele branca, minha mãe, pele parda.

E eu, que cor eu tenho?
Quais são as minhas questões étnico-raciais? Quais são as suas?

Alguém já te falou algo?
Eu ouvi uma vez: “uma pessoa branca desse jeito não pode ter o cabelo assim…”

Pronto! Agora eu não sei mesmo.
E você, sabe? [...]

Fernanda e Gabrielly. Narrativa audiovisual “Juventudes e Diversidades”

Enveredando por incertezas que compõem o excerto em epígrafe, produzido por uma
dupla de jovens licenciandas em Geografia no contexto da experiência que aqui buscamos
relatar, é que iniciamos este texto, produzido coletivamente por licenciandas/os em Geografia
e uma docente da Faculdade de Educação que leciona no Curso de Geografia - Licenciatura
da Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso objetivo consiste em apresentar uma
experiência de construção e desenvolvimento de uma proposta de intervenção didática no
Ensino Superior, referente a parte de uma disciplina denominada “Análise da Prática
Pedagógica em Geografia IV”, vinculada ao estágio supervisionado obrigatório na Educação
Básica. A disciplina foi ministrada no 2º semestre/2018 para uma turma de 20 (vinte)
estudantes. O objetivo geral da disciplina consistiu em desenvolver experiências sistemáticas
dos espaços educativos e da docência na Educação Básica, com foco no Ensino Médio,
através da discussão dos fundamentos teórico-metodológicos da prática de ensino de
Geografia.

No conteúdo programático, além de discussões sobre planejamento de ensino,
currículo, o processo de ensino-aprendizagem e sua avaliação e materiais didáticos
relacionados à Geografia, foram incluídos estudos de temas ligados juventudes na
contemporaneidade, no formato de seminários. A necessidade de tal discussão emergiu,
dentre outros aspectos, de observações, realizadas pelas/os licenciandas/os, das/os jovens
presentes nas escolas nas quais os estágios eram desenvolvidos, em diferentes escolas
públicas e privadas, do centro e de periferias dos municípios de Belo Horizonte, Contagem e
Esmeraldas/Minas Gerais. Os temas abordados foram: territórios e culturas juvenis; culturas
juvenis e tecnologias; sexualidades e relações de gênero; diversidade étnico-racial; drogas e
enfrentamento ao genocídio da juventude negra; indisciplina e regras escolares, projetos de
futuro e relação com o trabalho; participação política e luta contra o racismo; educação em
rede e enfrentamento do racismo. A escolha dos temas esteve vinculada a um conjunto de
materiais produzidos pelo Programa Observatório da Juventude (OJ) da Universidade Federal
de Minas Gerais1 para os cursos de atualização JUBEMI (Juventude Brasileira e Ensino
Médio Inovador) e JUVIVA (Curso de Atualização EJA e Juventude Viva) - (Corrêa, Alves e
Maia, 2014a; Corrêa, Alves e Maia, 2014b), que serão oportunamente apresentados na
primeira parte do texto.

1 O Observatório é um grupo de pesquisa, ensino e extensão vinculado à Faculdade de Educação da UFMG, que
desde 2002, vem realizando pesquisas a fim de compreender as múltiplas realidades juvenis, além de promover
formações com jovens e educadoras/es de jovens em diferentes contextos sociais e refletir sobre essas ações.
Saiba mais em: http://observatoriodajuventude.ufmg.br/, Acesso em 03 jun. 2019
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Neste relato, apresentamos reflexões sobre a experiência em questão a partir de
seminários realizados sobre as temáticas indicadas, com elaboração de projetos de intervenção
didático-metodológica passíveis de serem desenvolvidos COM jovens secundaristas e,
também, analisamos narrativas audiovisuais produzidas pelo grupo, que culminaram na
Mostra Audiovisual “Temas em Juventudes”, realizada no Centro de Referência da
Juventude2 (CRJ), em Belo Horizonte para/pelos/as discentes e pela docente envolvidos na
disciplina.

O texto está dividido em 03 (três) partes. Na primeira parte, contextualizamos a
disciplina de “Análise da Prática Pedagógica em Geografia IV” - 2018/2, com destaque para a
proposta vinculada especificamente ao trabalho com os temas em juventudes, apontando a
justificativa de sua realização no cenário da Educação Contemporânea, sobretudo no Brasil.
Na segunda parte, apresentamos e discutimos a proposta do Seminário sobre o assunto em
questão, que consistia em diálogos teóricos sobre os assuntos abordados e, também, a
formulação de intervenções didático-metodológicas que se relacionassem com a temática
tendo as juventudes como eixo transversal, sendo que cada grupo se propôs a analisar
diferentes temáticas que compõem o mosaico que é a juventude brasileira. Na terceira parte,
analisamos os vídeos produzidos pelos grupos de licenciandas/os acerca das temáticas
discutidas no Seminário, que culminou num encontro extra-classe no espaço do CRJ.
Destacamos a importância desse momento final de compartilhamento entre os grupos, pois
possibilitou que pensássemos coletivamente em ações futuras, tal como a sistematização deste
artigo.

Contextualizando a proposta da disciplina de “Análise da Prática Pedagógica em
Geografia IV” - 2018/2

No curso de Licenciatura em Geografia da UFMG, em sua versão curricular do ano de
2013, os quatro momentos de estágios supervisionados em ambiente escolar - que
correspondem a 645 horas de atividades -, e as quatro disciplinas teóricas destinadas ao
acompanhamento dos mesmos - com carga horária teórica de 60 horas/aula cada disciplina -,
estão situados nos dois últimos anos do curso, nos quatro últimos períodos. As disciplinas de
“Análise da Prática Pedagógica em Geografia I e II” são ministradas no Instituto de
Geociências, associadas a 150 horas de estágio, e as disciplinas de “Análise da Prática
Pedagógica em Geografia III e IV”, por sua vez, são ministradas na Faculdade de Educação,
associadas a 360 horas de estágio. Na Faculdade de Educação, as disciplinas são organizadas
de modo que um dos estágios seja realizado nos anos finais do Ensino Fundamental e o outro
estágio seja realizado no Ensino Médio, a fim de dialogarmos sobre especificidades destas
diferentes modalidades de ensino. Cada licencianda/o tem a liberdade de escolher a escola na
qual irá atuar. Os critérios de escolha das/os estudantes são os mais variados, como
proximidade da casa ou do trabalho ou mesmo as relações afetivas que demonstram por
escolas que já frequentaram durante o Ensino Fundamental ou Médio, entre outros.

De modo específico, quanto à ementa da disciplina de “Análise da Prática Pedagógica
em Geografia IV”, a mesma consiste na “Produção/apropriação do conhecimento geral e
geográfico. A relação entre teoria e a prática. A escola básica e suas práticas. A/O estudante
graduanda/o em situações de regência. As articulações da prática concreta desenvolvida
pela/o graduanda/o com a produção do conhecimento e suas práticas.” Relativo ao objetivo
geral da disciplina, o mesmo consiste em “desenvolver experiências sistemáticas dos espaços
educativos e da docência em ensino básico, com foco no Ensino Médio, através da discussão
dos fundamentos teórico-metodológicos da prática de ensino de Geografia”. O conteúdo

2 Para mais informações sobre o CRJ: https://www.facebook.com/crjbh/, Acesso em 03 jun. 2019
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programático é articulado em torno de 04 (quatro) eixos, quais sejam: a) a experiência
sistematizada da regência; b) a prática de ensino de Geografia: reflexões sobre a formação
da/o professora/professor; c) as práticas espaciais cotidianas, o espaço de vivência como
possibilidade de construção de metodologia do ensino da Geografia e, por fim, d) Ensino
Médio e Juventudes no Brasil: desafios e possibilidades - que emergiu no contexto de
reformulação da proposta da disciplina na Faculdade de Educação e a partir de demandas dos
estudantes ao longo dos últimos anos.

Sobre o último eixo, salientamos que o trabalho com a noção de juventudes, no plural,
dialoga com a discussão feita por Dayrell (2003), que compreende ser necessário reconhecer e
enfatizar a diversidade de modos de ser jovens hoje existentes; aspecto ainda pouco discutido
no campo da formação de professoras/es no país. Há que se considerar, por exemplo, que não
há um único modo de ser jovem nas camadas populares, uma vez que a juventude faz parte de
“um processo mais amplo de constituição de sujeitos, mas que tem especificidades que
marcam a vida de cada um”. Por outro lado, “a juventude constitui um momento determinado,
mas não se reduz a uma passagem; ela assume uma importância em si mesma” (op.cit.,p.42).
Nas escolas, para além de alunas/os, as/os estudantes também precisam ser compreendidos
como jovens que, cada vez mais, demandam serem reconhecidos como tal, com suas
experiências sociais, espaciais e temporais específicas e situadas.

Quanto à justificativa para abordagem de questões particulares relativas às Juventudes
na formação inicial de professoras/es de Geografia e, de modo mais amplo, às questões
concernentes aos diálogos sobre Diversidade e Currículo, por um lado, reiteramos que a
necessidade de tal discussão emergiu de observações, realizadas pelas/os licenciandas/os, de
jovens de diferentes escolas públicas e privadas de Belo Horizonte, Contagem e
Esmeraldas/MG, onde os estágios foram desenvolvidos. Tal necessidade se tornou ainda mais
evidente quando as/os estudantes foram convidados a pensar que muitas/os delas/es também
eram jovens que, naquele momento, estavam vivenciando dimensões relativas ao complexo
trânsito entre a vida juvenil e a vida adulta, tais como a formatura no ensino superior, que se
aproximava, e a entrada no mercado de trabalho; o que os obrigava - uns mais, outros menos -
, a revisitarem seus projetos de futuro (Leal, 2017). Por outro lado, durante a referida
disciplina, também realizamos uma visita a uma escola situada em um acampamento do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Região Metropolitana de Belo Horizonte;
promovemos uma roda de conversa sobre a temática da Inclusão em escolas públicas da Rede
Municipal de Ensino de Belo Horizonte com profissionais vinculados à Secretaria de
Educação Municipal, e, ainda, construímos uma experiência de trocas de cartas com relatos
sobre o aprendizado da docência; atividades que nos colocaram diante de questões acerca da
diversidade.

A este respeito, Gomes (2007, p.17) destaca que a diversidade pode ser “entendida
como a construção histórica, cultural e social das diferenças”. A autora nos convida a
questionar, por exemplo, “como a questão da diversidade tem sido pensada nos diferentes
espaços sociais, principalmente, nos movimentos sociais?”, “como podemos lidar
pedagogicamente com a diversidade?” e “como a diversidade entra (ou não) no currículo das
mais variadas modalidades de ensino?”. Em suas palavras, esses e outros questionamentos
estão colocados, hoje, pelos educadores e educadoras nas escolas, em suas formações nas
universidades e, também, nos encontros promovidos pela categoria. A autora sugere que,

Ao realizarmos essa discussão, a nossa primeira tarefa poderá ser o
questionamento sobre a presença ou não dessas indagações na nossa prática
docente, nos projetos pedagógicos e nas propostas educacionais. Será que existe
sensibilidade para a diversidade na educação infantil, especial, na EJA, no ensino
fundamental, médio e profissional? Seria interessante diagnosticar se a
diversidade é apenas uma preocupação de um grupo de professores(as), de alguns
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coletivos de profissionais no interior das escolas e secretarias de educação ou se
já alcançou um lugar de destaque nas preocupações pedagógicas e nos currículos.
Ao analisarmos o cotidiano da escola, qual é o lugar ocupado pela diversidade?
Ela figura como tema que transversaliza o currículo? Faz parte do núcleo
comum? Ou encontra espaço somente na parte diversificada? (Gomes, 2007, p.
17)

Durante a disciplina e dialogando com a autora, passamos a nos indagar sobre a
presença ou não destas questões nas escolas de Educação Básica e, também, na formação
inicial de professoras/es, particularmente nos momentos de aprendizado do exercício da
docência, sobretudo na Geografia. Além de analisarmos o cotidiano das escolas em que os
estágios estavam sendo desenvolvidos, no sentido de compreender qual é o lugar ocupado
pela diversidade, lançamos mão de estratégias para lidar com estas questões na disciplina em
análise, por meio da metodologia denominada “Ver, ouvir e registrar” (Maia e Corrêa, 2014,
p.17). Inspirada no campo da Antropologia e utilizada nos cursos do JUBEMI e JUVIVA, tal
metodologia visava auxiliar na construção de um “mosaico das juventudes”, convidando a/o
professor/a a “desnaturalizar o olhar sobre o próprio fazer pedagógico, sobre a escola e sobre
os jovens que nela estudam”, a construir um “distanciamento disciplinado” de sua realidade e
a assumir uma “postura investigativa”, com especial atenção para as questões relacionadas às
juventudes brasileiras contemporâneas. A partir daí, decidimos, coletivamente, atuar em duas
frentes: no desenvolvimento de Seminários, associados à elaboração de projetos de
intervenção didática COM jovens secundaristas e, também, na produção de narrativas
audiovisuais de curta duração, a seguir descritas e analisadas.

Seminários sobre “Temas em Juventudes” e propostas de projetos de intervenção
didática COM jovens secundaristas

A partir das observações das/os discentes e das reflexões provocadas pela docente nas
aulas de “Análise da Prática Pedagógica em Geografia IV”, constatamos a invisibilidade de
temáticas que levassem em conta a diversidade das/os sujeitas/os jovens no cotidiano escolar.
Em muitos dos relatos compartilhados durante os encontros da disciplina, as/os discentes
destacaram que as/os professoras/es de Geografia observados nos estágios se mantinham
“presos” a temas instituídos em um determinado currículo de Geografia por elas/es praticados,
materializado na abordagem fragmentada em geografia humana e física, por exemplo, o que
impossibilitava um diálogo com as especificidades e demandas da vida juvenil, marcada por
transformações psicológicas, biológicas, sociais que emergiam nas salas de aula, em outros
espaços da escola e em territórios para além dela, no campo e na cidade.

Compreendendo a necessidade de enveredar por estas discussões, a docente propôs o
seminário sobre “Temas em Juventudes” para que as/os discentes pudessem pensar em
possibilidades de planejamento de intervenções didáticas nas aulas de Geografia, tendo em
vista a perspectiva que orienta as ações educativas de formadoras/es que trabalham com
públicos juvenis do Observatório da Juventude, grupo do qual participa desde 2014, qual seja:
a mobilização das metodologias de trabalho COM jovens (e não PARA jovens), bem como as
conexões possíveis com os temas do currículo de Geografia.

Os seminários aconteceram durante as aulas da disciplina, em que cada dupla tinha
como referência cadernos temáticos do JUBEMI e JUVIVA, que abordavam as seguintes
temáticas: territórios e culturas juvenis; culturas juvenis e tecnologias; sexualidades e relações
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política e luta contra o racismo; educação em Rede e enfrentamento do racismo.
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Os cadernos3 do JUBEMI e JUVIVA, as principais referências para o seminário,
foram elaborados para servir como referencial didático-metodológico para cursos de formação
continuada (atualização), ministrados a distância, durante os anos de 2012 a 2014, para
professoras/es das redes estaduais de ensino participantes do Programa Ensino Médio
Inovador e Plano Juventude Viva, respectivamente. O primeiro curso foi constituído como
ação do projeto “Diálogos com o Ensino Médio”, desenvolvido pelo OJ e pelo Observatório
Jovem da Universidade Federal Fluminense – UFF e o segundo curso foi elaborado no âmbito
do Plano Juventude Viva, dos ambos em parceria com o Ministério da Educação.

Durante os seminários, foi proposta a discussão de temáticas presentes nos cadernos
por meio apresentação e de rodas de conversa. Foi solicitado que cada dupla produzisse uma
síntese a ser entregue para a turma, podendo ser feita em formato livre, conforme exemplo
abaixo, elaborado por uma das duplas (Figura 01):

Figura 01 - Material-base para discussão sobre o tema “Educação em rede e enfrentamento do racismo”
Fonte: Produzido pelas estudantes Elisa Lara e Luiza Dias

Também foi sugerido que cada dupla elaborasse uma atividade que pudesse ser
desenvolvida COM os sujeitos jovens presentes nas escolas4, levando em conta as conexões
com o conteúdo curricular da Geografia. Aqui, cabe reiterar que, para o planejamento desta
atividade em formato de oficinas, as/os discentes foram orientadas/os pelas propostas de
organização da prática pedagógica no Livro “Por uma Pedagogia das Juventudes”, em que:

“A organização do trabalho pedagógico vivenciada com base nessa perspectiva
influencia diretamente o processo educativo desenvolvido, pois favorece a
realização de uma experiência de formação efetivamente pensada e construída
com os sujeitos que a compõem, no nosso caso específico, xs educadorxs e
jovens educandxs.” (Dayrell et. all, 2017, pp. 295-296, grifos nossos).

3 Os cadernos podem ser acessados por meio dos links: http://observatoriodajuventude.ufmg.br/producao/producao-
cientifica/ e http://observatoriodajuventude.ufmg.br/juviva-conteudo/, Acesso em 04 jun. 2019
4 Não foi possível desenvolver as propostas durante a disciplina de estágio, especialmente em função do período
do semestre em que decidimos investir nesta elaboração.
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Após a socialização dos planejamentos de intervenção didático-metodológica, a
docente  instigou a turma com perguntas como: quais aproximações e distanciamentos das
temáticas abordadas no Seminário em relação ao currículos praticados pelos professores
observados nos estágios? A temática discutida por sua dupla aparece no cotidiano da escola
e nas aulas de Geografia observadas? Se sim, como aparece? Se não, porque isto acontece?
Você visualiza possibilidades de desenvolvimento da atividade de intervenção didática
planejada na escola em que realizada o estágio? E em outros espaços educativos? Por quê?

Esse foi um importante exercício de aproximação com o Ensino de Geografia e temas
que estão distantes dos currículos, mas que, na realidade e no cotidiano escolar, emergem
durante todo o tempo. Como exemplo, tivemos o compartilhamento de uma discente que
planejou uma proposta de oficina sobre “Juventudes, sexualidades e relações de gênero”, a
partir de uma situação que presenciou em sala com uma turma do 1º ano do Ensino Médio.
Durante a exposição da professora supervisora de estágio sobre o microclima de Belo
Horizonte e a diferença de temperatura em áreas com maior e menor quantidade de árvores,
uma jovem estudante comentou que, nesses espaços com maior arborização situado no bairro
vizinho, há muitos estupradores. Um outro jovem fez uma intervenção perguntando: “mas o
que isso tem a ver com o tema da aula?”. Neste momento, a professora não demonstrou
disponibilidade para discutir tal colocação e se colocou indiferente em relação ao assunto.
Observamos que, diante de tal colocação, a professora poderia ter feito, seja naquele ou em
outros momentos posteriores, intervenções sobre a temática em questão, abordando, por
exemplo, os altos índices de violência sexual no Brasil, principalmente contra crianças,
adolescentes e mulheres, destacando o aumento dos índices de feminicídio no país.

Diante de tal situação, recorrente em aulas de Geografia observadas pela turma, a
proposta de planejamento de intervenções foi uma forma que a docente encontrou de fazer
com que as/os discentes pudessem se apropriar com mais subsídio das temáticas que
perpassam cotidianamente o ambiente escolar e, também, pudessem se sensibilizar para
pensarem e agirem a partir das demandas das/os sujeitas/os jovens presentes nas escolas.
Desta maneira, por exemplo, seria possível que passassem a considerar a possibilidade de
trabalhar diferenças e desigualdades projetadas no espaço, categorias tão caras ao ensino de
Geografia.

Quanto às limitações relativas ao desenvolvimento das propostas de intervenção
planejada pelas/os discentes, um desafio comum apresentado pela maioria consistiu nas
tentativas de cerceamento da autonomia docente diante de propostas como o projeto de lei
“Escola sem Partido”, que vem ganhando força em diversos grupos no país por meio do
discurso de combate à uma dita “doutrinação ideológica” nas escolas e de defesa de uma
suposta “neutralidade no ensino”(Silva et. all, 2018, p.01). Salientamos que as discussões
relativas ao Seminário foram desenvolvidas entre os meses de setembro e outubro de 2018,
período de realização das eleições presidenciais no Brasil daquele ano, o que tornou ainda
mais candentes os debates sobre as temáticas em questão e seus reflexos nas escolas. Neste
contexto, muito falamos e refletimos sobre o que Silva (et. all, 2018, p.01) chamam a atenção,
acerca da “responsabilidade política e ética do professor e da escola na formação de sujeitos
com pensamento crítico, autônomos, capazes de compreender fatos políticos e científicos
contemporâneos em análise aos fatos [...] dispostos nos livros, nas memórias e nos discursos”,
sobretudo no campo da Geografia. A este respeito, um relato chamou a atenção de todas/os.
Uma discente negra apontou ter começado a se reconhecer em sua identidade negra apenas
após sua entrada na Universidade. Em sua trajetória escolar, um ato racista de um colega na
quinta-série a marcou: fora chamada de macaca e a professora, à época, não falou nada, “ficou
muda, parada como um robô”, como nos contou. Neste sentido, um dos Seminários foi
marcado pela seguinte pergunta: enquanto professoras/es, vamos seguir sem fazer nada? Até
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quando as “pedagogias e geografias do deixar fazer e do deixar passar seguirão presentes nas
escolas?” - completou a docente, dando prosseguimento às discussões.

De modo geral, os Seminários significaram tempos e espaços de resistências e
discussões sobre nossas possíveis (re)existências com as/os sujeitas/os jovens, com a
diversidade, com outras geografias possíveis. Podemos dizer que esse seminário suscitou em
nós, discentes, a necessidade de incluir, com mais clareza e de maneira transversal, essas
temáticas nos processos educativos de adolescentes e jovens, especialmente nos anos finais do
ensino fundamental e no ensino médio, modalidades nas quais poderemos atuar como
professores de Geografia.

Sobre a Mostra Audiovisual “Temas em juventudes”: algumas reflexões

Para Santos (2000), a democratização do acesso às ferramentas de comunicação em
massa pode engendrar profundas transformações sociais. Conforme o autor, a história do
homem “vai de par com a história das técnicas”. Embora haja desigualdade de acesso a tais
ferramentas entre diferentes grupos sociais, vivemos num tempo em que, pela primeira vez na
história da humanidade, um conjunto de técnicas, a tecnologia disponível por meio de
computador, pequenas câmeras de vídeos e celulares, por exemplo, se faz sentir de modo
generalizado no mundo. Em outras palavras, atualmente, em função da popularização de
aparatos tecnológicos, qualquer pessoa com uma curiosidade mais aguçada, como aponta o
autor, acaba percebendo e registrando como a realidade se constitui para além da fábula que a
mídia, por exemplo, insiste em nos contar. Isto representa a conquista da liberdade intelectual
do indivíduo e a libertação da alienação por parte dos povos mais isolados, que têm acesso à
informação e podem produzi-la e publicá-la sem passar por intermediação. “Pela primeira vez
podemos conviver com o futuro possível” (Encontro, 2006, Parte 05; Santos, 2000). Deste
modo, o uso das tecnologias por grupos economicamente menos favorecidos pode propiciar
uma organização social menos injusta e desigual. A técnica, assim apropriada, pode se
configurar como uma plataforma para a liberdade, havendo a possibilidade de ser
paulatinamente destituída do lugar de instrumento de dominação. Okamoto (2011, p.01)
aponta que, “assim, quando as ferramentas de comunicação se tornam acessíveis ao cidadão
comum, abre-se espaço para a multiplicidade de pontos de vista. Não só: abre uma
possibilidade de comunicação entre pessoas. A informação não mais como intermediação,
mas como potencial de relação humanista.”

Pensando nestas e em outras questões, tais como a possibilidade da mobilização das
tecnologias no processo de ensino-aprendizagem junto às juventudes, a turma de
licenciandas/os decidiu aceitar o convite da professora para produção de narrativas
audiovisuais de curta duração, de até 05 (cinco) minutos; mesmo sem contar com formação
específica para tal. Assim, enquanto os Seminários eram realizados, os grupos desenhavam
seus roteiros e elaboravam suas produções, que tanto poderiam estar diretamente relacionadas
às escolas e às/aos jovens com as/os quais tinham contato ao longo do estágio como poderiam
situar-se para além destes espaços, com outros sujeitos.

A primeira narrativa audiovisual, sobre a temática “Juventudes e territórios/
Territórios e culturas juvenis”, consistiu em uma entrevista com dois grupos distintos de
alunos, oriundos de escolas situadas no campo e na cidade, acerca dos espaços que
frequentam no dia a dia. A discussão se deu em torno da padronização de consumo pelos
alunos. Ambos os grupos responderam às perguntas feitas de forma similar, negando uma
visão dicotômica entre o campo e a cidade. Apesar de viverem em territórios físicos
diferentes, frequentam espaços virtuais semelhantes, por exemplo, as redes sociais. Dayrell
afirma que “as dimensões da condição juvenil, que viemos tratando até então, sofrem
interferências de alguma forma do espaço onde é construída.” (DAYRELL, 2016). Trazendo
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essa afirmação à experiência narrativa audiovisual, pode-se observar que o espaço virtual
interfere na construção condição juvenil, pois esse é marcado por sentidos próprios,
transformando-se em lugar para as juventudes.

A segunda temática, “Culturas juvenis e a tecnologia”, consistia em uma conjugação
de um vídeo gravado em um bar, durante um assalto, em que um dos clientes não distancia a
atenção do celular (Figura 02); seguido de entrevistas com jovens sobre o tempo e a finalidade
de uso do celular.

Figura 02 - Captura de tela da narrativa audiovisual “Juventudes e culturas digitais”
Fonte: Vídeo produzido por Filipe A. de S. Vieira e Ana Clara W. Muniz

O debate entre os discentes abordou as formas de linguagens presentes no espaço
virtual, conhecido como “Internetês”, e como alguns estudantes utilizam essa linguagem em
escritas escolares, além de relatos do uso de tecnologias em salas de aulas, como forma de
incentivar o hábito de leitura, por exemplo, trazendo-o para o campo da Geografia.

A produção sobre “Juventudes, sexualidade e relações de gênero” foi desenvolvida a
partir de uma entrevista coletiva com um grupo de estudantes acerca de suas percepções das
pichações em paredes, mesas e cadeiras da escola em que estudam, com desenhos e frases
diretamente relacionados à sexualidade (Figura 03 e 04).

Figura 03 - Captura de tela da narrativa audiovisual “Juventudes, sexualidades e relações de gênero”
Fonte: Vídeo produzido por Luísa C. Nonato

Figura 04 - Captura de tela da narrativa audiovisual “Juventudes, sexualidades e relações de gênero”
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Fonte: Vídeo produzido por Luísa C. Nonato
O processo de elaboração e edição dessa produção evidenciou a complexidade da

produção de materiais audiovisuais. Essa dificuldade mostrou-se comum em todas as
produções, mas, especificamente nessa temática, devido a riqueza de materiais gravados
durante a elaboração. Através da exposição da percepção dos estudantes, foram levantadas
questões acerca da ausência de diálogo, por parte das escolas, sobre as pichações, seus
significados, entre outros. Destacou-se a ausência da discussão sobre estas territorialidades
juvenis, que seriam muito bem-vindas no currículo de Geografia.

A produção sobre a temática “Juventude, drogas, racismo e redução do genocídio da
juventude negra” apresentou uma conjugação de materiais disponíveis na mídia (TV e jornais
online – Figura 05), entrevistas com jovens docentes - cuja discussão chamou a atenção da
turma, em função da clareza com que discutiam o tema, apontando contradições e
ambiguidades - e excertos dos textos discutidos no Seminário.

Figura 05 - Captura de tela da narrativa audiovisual sobre “Juventude, drogas, racismo e redução do
genocídio da juventude negra”
Fonte: Vídeo produzido por Débora L. S. Euzébio e Guilherme Prata

Em relação à temática “Juventudes, participação política e luta contra o racismo”, o
vídeo apresentou uma conjugação de entrevistas com uma criança (menina de 07 anos de
idade e filha de uma das discentes), jovens familiares e estudantes acerca de suas percepções
sobre o racismo. A produção audiovisual, “Juventude e diversidade étnico-racial”, apresentou
uma dinâmica com fotografias 3x4 de jovens com diferentes pertencimentos étnico-raciais e a
leitura de uma produção textual acerca da temática elaborada pela dupla (conforme excerto
apresentado em epígrafe).

Os debates acerca dessas temáticas não se isolaram, visto que as temáticas se
completam, abordando, por exemplo, questões acerca do racismo. Foram levantados
questionamentos acerca da representatividade negra e como estas questões, desde cedo,
afetam crianças e adolescentes, conforme relatado pela criança de sete anos de idade, ao
utilizar redes sociais. Foram diversos os relatos acerca de como o racismo afeta o dia a dia das
juventudes negras, seja na forma como os jovens se enxergam ou como a sociedade os
enxergam. Dayrell afirma que:

[...] um imaginário muito presente na nossa sociedade, que vê xs jovens das
camadas populares, principalmente xs negrxs e aquelxs mais pobres, como
carentes de saberes, de valores, com problemas de conduta e até violentxs ou
marginais. Ou, de uma forma mais sutil, como problema ou risco social [...]
(DAYRELL, 2016, p.38).
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ambiguidades - e excertos dos textos discutidos no Seminário.

Figura 05 - Captura de tela da narrativa audiovisual sobre “Juventude, drogas, racismo e redução do
genocídio da juventude negra”
Fonte: Vídeo produzido por Débora L. S. Euzébio e Guilherme Prata

Em relação à temática “Juventudes, participação política e luta contra o racismo”, o
vídeo apresentou uma conjugação de entrevistas com uma criança (menina de 07 anos de
idade e filha de uma das discentes), jovens familiares e estudantes acerca de suas percepções
sobre o racismo. A produção audiovisual, “Juventude e diversidade étnico-racial”, apresentou
uma dinâmica com fotografias 3x4 de jovens com diferentes pertencimentos étnico-raciais e a
leitura de uma produção textual acerca da temática elaborada pela dupla (conforme excerto
apresentado em epígrafe).

Os debates acerca dessas temáticas não se isolaram, visto que as temáticas se
completam, abordando, por exemplo, questões acerca do racismo. Foram levantados
questionamentos acerca da representatividade negra e como estas questões, desde cedo,
afetam crianças e adolescentes, conforme relatado pela criança de sete anos de idade, ao
utilizar redes sociais. Foram diversos os relatos acerca de como o racismo afeta o dia a dia das
juventudes negras, seja na forma como os jovens se enxergam ou como a sociedade os
enxergam. Dayrell afirma que:

[...] um imaginário muito presente na nossa sociedade, que vê xs jovens das
camadas populares, principalmente xs negrxs e aquelxs mais pobres, como
carentes de saberes, de valores, com problemas de conduta e até violentxs ou
marginais. Ou, de uma forma mais sutil, como problema ou risco social [...]
(DAYRELL, 2016, p.38).
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A naturalização do racismo atravessa o silenciamento de questões envolvendo a
juventude negra e o apagamento da identidade negra, através da identificação dessas
juventudes como morenas, conforme relatado.

Sobre a temática “Juventudes, projetos de futuro e relações com o trabalho”, foi
apresentada uma entrevista com dois estudantes acerca de suas percepções do trabalho. A
última temática, “Educação em Rede e enfrentamento do racismo”, registrou uma intervenção
artística feita por estudantes de Ensino Médio em uma escola na qual umas das discentes
realizou o Estágio (Figura 06).

Figura 06 - Captura de tela da narrativa audiovisual “Educação em Rede e enfrentamento do racismo”
Fonte: Vídeo produzido por Elisa de O. Lara e Luiza Dias Moreira

Os vídeos foram socializados na Mostra Audiovisual “Temas em Juventudes”,
realizada no Centro de Referência da Juventude (CRJ), em Belo Horizonte, para/pelas/os
discentes e pela docente envolvidas/os na disciplina, em atividade extra-escolar. Esta foi uma
oportunidade de conhecer e se apropriar do Espaço do Centro de Referência da Juventude. O
CRJ  surge em 2014 a partir de uma demanda histórica pelos movimentos que a juventude
sempre proporcionou na cidade de Belo Horizonte. Mesmo existindo desde 2014, por muito
tempo este espaço não funcionou publicamente, um grande investimento que ficou por muito
tempo sem gestão e utilização. Em maio de 2016, o prédio foi ocupado por dezenas de jovens
que reivindicavam o direito de uso do espaço e por uma gestão autônoma. Houve diversos
conflitos com a Guarda Municipal e a Prefeitura, mas, a partir de então, começou o processo
de uso e ocupação do prédio, com a ocupação de cerca de 300 jovens que circulavam pelo
espaço. Em junho do mesmo ano, chegou ao fim a ocupação, com o acordo estabelecido junto
de instituições públicas, que o funcionamento total deveria ocorrer em 90 dias. A ocupação
foi entendida como um processo de aprendizado, com a possibilidade de dar vida ao CRJ. A
partir de então, é considerado o primeiro aparelho público direcionado aos jovens de Minas
Gerais; visando promover atividades de cultura, lazer, esporte, formação profissional etc.

De modo amplo, nota-se que o trabalho realizado possibilitou o fomento do uso da
Tecnologia como “plataforma para a liberdade” (Santos, 2006) dos sujeitos historicamente
explorados e subjugados no processo de construção sócio-histórica de nosso país, tal como
as/os jovens. Nota-se que o exercício audiovisual trouxe para os/as estudantes a possibilidade
de estranhamento de problemáticas que lhes pareciam ser bastante familiares. Visualizadas
em ângulos diferentes, as mesmas puderam ser tensionadas e, de alguma maneira,
ressignificadas por esses sujeitos, tal como observado por Leal et. al (2017, pp. 03-04) em
trabalho semelhante realizado na formação inicial de professores do Campo da mesma
Instituição de Ensino Superior.

Nas discussões sobre os vídeos durante a Mostra, ficou evidente que o processo de
produção dos materiais audiovisuais se constituíram como possibilidades de exercitar a
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“postura investigativa” proposta por meio da metodologia do “Ver, ouvir e registrar”,
conforme discutido por Maia e Corrêa (2014, p.17). “Ao fazer o vídeo, fiquei me analisando
como pesquisadora” e “Não tenho pique de pesquisadora!” foram frases ditas por uma das
discentes ao relatar o processo de produção do vídeo sobre “Juventudes, sexualidades e
relações de gênero”. A estudante capturou imagens na escola onde fazia estágio e realizou,
fora do espaço escolar, uma roda de conversa com jovens estudantes propondo uma discussão
sobre estas imagens, com captura do áudio deste diálogo, conforme já apresentado acima.
Neste processo, muitas imagens e diálogos foram capturados, porém, era necessário proceder
à seleção dos materiais para a elaboração da narrativa audiovisual. “Só cinco minutos? Não
vamos aumentar não?” eram frases que apareciam, aqui e ali, durante as aulas que
antecederam a Mostra. O desafio da edição foi apontado não apenas por esta estudante, mas
compartilhado por todas/os as/os colegas.

Editar um vídeo envolve planejamento: requer definição de objetivos, seleção
cuidadosa de materiais, encadeamento e sequenciamento das imagens e sons, organização dos
tempos, espaços e sujeitos que ali devem ou não aparecer, além de uma avaliação o mais justa
possível dos processos. Neste sentido, ao elaborar este artigo, discutimos que o exercício de
produção de narrativas audiovisuais pode ser compreendido como uma “metáfora” do
exercício da docência, especialmente nos momentos de planejamento das sequências didáticas
que desejamos desenvolver junto às/aos estudantes. Narrativas audiovisuais e sequências
didáticas podem ser entendidas como produções coletivas e criativas, como obras voltadas ao
exercício de construção de si e do outro como sujeitos socio-históricos, como “plataformas
para a liberdade”, como nos diz Santos (2000), elaboradas a partir da mobilização de
pedagogias e geografias do comunicar, do tocar, do sensibilizar e do agir,  trazendo as marcas
da responsabilidade política e ética do/a jovem professor/a e da escola na formação de jovens
estudantes, no caso analisado. Ademais, nos vídeos, nota-se o protagonismo das/os jovens:
seus corpos, suas vozes, seus movimentos, seus anseios, desejos, angústias estão ali presentes.
Nas telas, ganham centralidade seus diferentes modos de ser jovens projetados em diversos
espaços, reconfigurados como territórios juvenis. E não devem ser assim a aulas? Não é isto
que estes vídeos, talvez, queiram nos ensinar, uma pedagogia ou uma geografia das
juventudes? Como aponta Dayrell (2012, p.04)

“No trabalho com os jovens, a força propulsora tem de ser o desejo.
Professores e alunos com desejo de descobrirem novos caminhos, novas
relações, novos conhecimentos. O envolvimento dos professores é o primeiro
passo para qualquer proposta que pretenda estabelecer um diálogo maior com
os jovens alunos, fazendo da escola um espaço onde eles “possam ser mais”,
como dizia Paulo Freire. Será reencontrada, assim, a vocação da escola como
um espaço de formação humana”.

Ademais, entendemos que a produção de narrativas audiovisuais com as juventudes
pode ser utilizada como um recurso didático capaz de provocar a discussão sobre as temáticas
em questão, muitas vezes emudecidas e invisibilizadas no currículo, proporcionando a entrada
da discussão sobre a diversidade não apenas na parte diversificada do currículo, mas também
no Núcleo comum, sendo tratada de maneira transversal.

Tratando-se de uma produção enquanto Relatos de Experiências, é possível pensarmos
sobre momentos da docência que se desdobram em várias frentes de atuação das e dos
discentes da disciplina de Análise da Prática IV e na posterior entrada em escolas enquanto
Educadoras e Educadores. Como discentes do curso de Geografia, foi nos dada a
oportunidade de uma produção audiovisual que permitisse trazer ao centro das discussões
questões referentes às várias juventudes encontradas em diferentes espaços escolares e tendo
tais juventudes como protagonistas nesse processo, no sentido de exporem um pouco de seus
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cotidianos e de suas territorialidades, algumas vezes marcadas pela sexualidade envolvida
durante essa fase da vida, outras vezes marcadas pelo ingresso no mundo do trabalho. Tais
discussões nem sempre são colocadas como parte integrante dos componentes curriculares de
nenhuma disciplina na formação de professores, entretanto, faz-se necessário o debate de
temas que atravessam as juventudes com as quais lidamos, exatamente para discutirmos com
essas e esses jovens aquilo que as/os trazem para escola, aquilo que as/os formam enquanto
estudantes para além da escola.

Dessa forma, a potência que se coloca em uma atividade como essa é a discussão
acerca das diversas e complexas formas de existências de jovens estudantes e vai para além
disso. Se durante a disciplina e em nossa posição enquanto estagiárias e estagiários foi
possível ampliar nossas discussões - tanto em relação às juventudes quanto em relação às
funções docentes - o que seria possível se, de maneira semelhante, quem estivesse com a
câmera/celular na mão fossem as e os secundaristas? Quais geografias seriam percebidas
através de suas gravações? Quais seriam suas sensibilidades para perceberem não só suas
próprias formas juvenis, mas também as de outras/outros jovens? Tais perguntas só serão
possíveis de ser respondidas e/ou discutidas se possibilitarmos/propomos que uma atividade
dessa natureza aconteça; se conseguirmos estabelecer diálogos com essas e esses jovens.

Há de se pensar, ainda, como construir e estabelecer esses diálogos nos tempos
modernos, nos quais estamos, ao mesmo tempo, aqui e lá, sendo que isso também acontece
com os jovens dos quais tentamos nos aproximar, com uma conectividade que afasta e
aproxima, mas que possibilita uma infinidade de novas formas e formatos. Utilizar os
materiais audiovisuais é uma das possibilidades.

Por uma docência comprometida com o “direito a se saber dos jovens” ou… para não
finalizar

Conforme aponta Arroyo (2014), cujas palavras nos acompanharam no começo da
disciplina, é preciso considerar o direito dos jovens a se saberem por meio da organização do
currículo, do trato pedagógico da diferença e da construção de uma docência comprometida
com este propósito. Nesta experiência que aqui relatamos, entendemos que assim o fizemos,
especialmente exercendo o direito de nos sabermos jovens professores de Geografia que, em
sua prática profissional, têm a possibilidade de trabalhar com jovens. Como indica a ementa
do IX Fala Professor!, por um lado, compreendemos nosso papel de denunciar as pressões que
hoje são impostas ao magistério e, de modo dialético, também de anunciar práticas, ações,
ideias e produção de conhecimento sobre as práticas educativas em Geografia, que se
posicionam contra as políticas educacionais mais recentes que insistem em querer nos calar.

Dado que o espaço destinado ao artigo está prestes a acabar, trazemos algumas
palavras nossas, já desejosas de outras possibilidades de encontros… Para não finalizar…

“Na elaboração deste artigo, após uma manhã ensolarada de junho, partilhei com
algumas estudantes uma pixação em um muro, que dizia: ‘estar conformes com esta realidade
es estar ya muertos’. Entendo que não estar em conformidade significa RESISTIR. Um
dicionário online sobre a ‘origem das palavras’ indica que resistência vem do Latim
RESISTENTIA, de RESISTERE, ‘ficar firme, aguentar’, formado por RE-, ‘para trás, contra’,
mais SISTERE, “ficar firme, manter a posição’. Estar junto deste grupo, nesta disciplina, para
mim, foi sinônimo de resistência coletiva. Significou manter posição contra tudo que nos faz
‘ser menos’. Para não esquecermos do Patrono da Educação, Paulo Freire, ‘ser mais’, com
vocês, foi manter viva a esperança do “verbo esperançar”, que significa uma ação não apenas
necessária, mas urgente, de construção de uma Educação Básica e Superior pública, gratuita,
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de qualidade, inclusiva e socialmente referenciada. Uma Educação com Pedagogias e
Geografias outras, de anúncios de outros devires. Seguimos juntas/os!”.

“O momento é de marcar posição, é de resistir! Resistir enquanto discentes, resistir
enquanto docentes! Resistir enquanto categoria profissional que acredita em possibilidades;
sim, em aberto, possibilidades sem necessariamente algo que complemente o sentido dessa
palavra. O espaço do Fala Professor(a)! é também para isso. Para além de nossos relatos
escritos, é momento de estarmos juntas e juntos, de compartilharmos nossas experiências e
saberes docentes; é momento daquilo que foi debatido durante o segundo semestre de 2018 no
âmbito da disciplina de Estágio IV seguir efervescente, é momento de construirmos uma rede,
ou redes melhor dizendo. Redes de apoio e de socialização de nossas ações, sentimentos,
perspectivas. É, sobretudo, momento de não calar!”

“À medida em que os educandos se entendem e se sentem mais próximos de suas
realidades e capazes de transformá-las, esse raio transformador se estende para além de suas
próprias experiências. Dentro e fora da escola, essas alterações moldam novas formas de
construir e compartilhar conhecimento, de propagar informação, enxergar novas
possibilidades e de enfrentar diferentes lutas. Nesse processo, o educador passa por diversas
(auto) análises e práticas que fortalecem as bases de uma educação libertadora, preenchendo
de sentido o que corriqueiramente é esvaziado pela longa, cansativa e mal reconhecida
jornada de trabalho cotidiana docente. O que percebi de mais importante ao longo dos
processos de discussões e práticas desta disciplina, no meu último percurso para me tornar
legalmente uma professora, é a humanidade e a humanização que estão incrustadas nos
processos da Educação. Fortalecendo o protagonismo juvenil, estamos tratando da luta pelo
direito à educação pública e de qualidade, pelo direito de mulheres mães continuarem a
frequentar a escola, pela vida das(os) jovens homo e transexuais, pelo direito de jovens negros
não só se manterem vivos, mas de viverem com dignidade, dentre tantas outras lutas. Me
aproximar dessas possibilidades e me atentar para tudo isso como realidade da docência me
levam a crer que fiz a escolha certa da profissão e que, por mais percalços que a mesma tenha,
inexistentes ou escassas são as profissões que dão tamanho retorno social, humano, vivo.
Permitir e catalisar o despertar dos jovens dessa geração nos mostra de diferentes formas a
responsabilidade multiescalar deste trabalho. Estarmos envolvidos com tudo isso neste
contexto histórico pelo qual estamos passando no Brasil e no mundo nos dá razões diárias
para acreditarmos que somos peças fundamentais para diferentes lutas, dentro e fora das
escolas.”

“Nos conceber enquanto professores é um processo. As disciplinas, aulas, estágios, o
diploma, tudo isso é uma pequena parte da caminhada; que, ao contato, descobrimos
verdadeiramente como ser, fazer, compor. Mas, o questionamento de qual a melhor forma,
sempre vem! Durante o curso, a dúvida se isso realmente é para mim, se possuo estrutura real
para esse posto e prática estiveram presentes. Nos entremeios da vida, vivi momentos de total
vontade em ser professora, e outros de total desespero, por ser novo, desconhecido, e de
tamanha responsabilidade. O desafio em fazer o honesto, justo e real. Mas, sem saber
exatamente o caminho, construindo e constituindo tudo no caminhar; talvez saber exatamente
o nosso caminho não seja possível, mas, possível é emocionar e sentir que se está no
caminho!”

“Diante do cenário político pelo qual passamos no final do ano passado, ter
participado da elaboração dos seminários, dos vídeos e, posteriormente na escrita do artigo foi
um processo que, sem a poesia e os canais para um diálogo reflexivo que a disciplina se
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propôs, seria ainda mais penoso. Assim, posso traduzir que esse movimento me possibilitou
formas mais coesas e concretas de intervir, seja em sala, seja em outros espaços educativos.
Pois, aspirante de Paulo Freire que sou, estou ciente de que meu papel no mundo não é só o de
constatar as relações desiguais e de opressões que ocorrem, mas o de quem constata para
MUDÁ-LAS Com isso, estou ciente que intervir é desafiador, gera novos saberes, novas
leituras de mundo. Ah, e o mundo… O mundo não é, o mundo está sendo e se está sendo,
TUDO pode acontecer.”
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Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: Este é um relado que evidencia o processo de desenvolvimento da mostra artística
“Eles não Usam Black-Tie” tal proposta foi realizada na Escola Estadual Professora
Zenaide Franco de Faria Mello localizada no Município de Mogi Guaçu São Paulo-SP. A
proposta é resultado da relação dos conteúdos da geografia com a obra “Eles não Usam
Black-Tie” do dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri. O projeto envolve práticas pedagógicas
e linguagens que evidenciam a participação ativa dos estudantes, permitindo que os
conteúdos geográficos referenciais para a segunda série do ensino médio sejam abortados de
uma maneira crítica, reflexiva e articulados com a realidade do cotidiano no intuito de
incentivar o movimento e diálogos no espaço da escola; valorizar a construção do
conhecimento a partir das habilidades dos educandos e promover a reflexão sobre as
temáticas da geografia  e as  relações que se colocaram neste  processo de ensino e
aprendizagem.

Palavras-Chave: ensino de geografia; projeto; literatura; arte; protagonismo juvenil.

Introdução

O projeto “Mostra Cultura Eles Não Usam Black Tie”, foi resultado da articulação

entre os conteúdos de geografia (processos de urbanização, industrialização e o estudo da

demografia brasileira) com a Obra “ Eles Não Usam Black-tie”, escrita pelo dramaturgo

Gianfrancesco Guarnieri. A prática ocorreu no ano letivo de 2017, com as turmas do segundo

ano do ensino média (2ºA e 2ºB) da Escola Estadual Zenaide Franco de Faria Mello

Localizada no Município de Mogi Guaçu/SP.

O projeto foi desenvolvido após a inscrição da unidade escolar no Programa Ensino

Médio Inovador (PROEMI), tal programa tinha como proposta auxiliar no subsidio de

materiais para o desenvolvimento de projetos. Na oportunidade, o professor de geografia,

Sérgio Henrique de Campos Esporte, submeteu e desenvolveu dois projetos com os

estudantes do Ensino Médio nos eixos: “protagonismo juvenil” e “fruição das artes”, onde as
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práticas foram materializadas no “I Fórum

Ambiental da E.E Zenaide Franco de Faria Mello” e na” Mostra artística Eles Não Usam

Black-tie”, propostas que partem da metodologia ativa do estudante no centro da construção

do conhecimento e da necessidade da articulação dos conteúdos de geografia para com a

realidade e habilidades dos educandos, reafirmando o ideal

de valorização do espaço escolar e de seus atores para a produção do conhecimento

participativo, coletivo e dotado de significado a partir do ensino de geografia.

Foi realizado um movimento que consistiu da sala de aula (como ponto de partida para

a sistematização do conhecimento e da proposta) em direção à construção e expansão dos

saberes geográficos, ocupando diversos espaços da escola (sala de leitura, sala de informática,

pátio e área externa) com o intuito de relacionar os saberes para materializar o aprendizado,

onde posteriormente as descobertas foram apresentadas para a comunidade escolar, na

perspectiva de multiplicar o conhecimento.

Ressalto a importância do professor em articular o conteúdo que é proposto no

currículo de maneira significativa para os estudantes, onde o processo de aprender lance o

olhar para a realidade e valorize as habilidades dos jovens, estimulando-os a participarem de

maneira ativa do processo de construção do conhecimento, de acordo com Frigotto (2012), o

horizonte a prosseguir é a utopia da emancipação humana, onde se torna necessário essa

emancipação, para existir uma autonomia construtiva do professor e do aluno, na forma de

criar condições para os sujeitos desenvolvam suas habilidades e construírem coletivamente o

conhecimento.

Neste contexto o professor tem um papel fundamental na orientação e mediação da

prática pedagógica que tem como finalidade gerar autonomia e responsabilidades para as

partes envolvidas no processo de ensino e na aprendizagem.

A autonomia para gerenciar a própria aprendizagem (aprender a aprender) e para a

transposição dessa aprendizagem em intervenções solidárias (aprender a fazer e a

conviver) deve ser à base da educação das crianças, dos jovens e dos adultos, que

têm em suas mãos a continuidade da produção cultural e das práticas sociais.

(Currículo do Estado de São Paulo – Ciências Humanas e suas tecnologias, 2011,

p.10).

Desta Maneira nós professores temos a responsabilidade de rearranjar o currículo e

propor na prática a construção dos conceitos e conteúdos da geografia.
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Entendemos que as definições curriculares oficiais e os materiais didáticos a eles

relacionados servem ao docente como um referencial importante na orientação de

seu trabalho pedagógico e, são, sem dúvida, fontes importantes no decurso de

construção de sua profissionalidade. Entretanto, o papel do professor não pode ficar

reduzido, burocraticamente, a um simples executor desse currículo e aplicador

eficiente de manuais didáticos. (LOPES, Claudivan S.; PONTUSCHKA,

2011, p.176).

A ação de rearranjar o currículo de acordo com a realidade e necessidades dos

estudantes e da escola passa pela disposição, interesse e formação do professor para romper

com os atos mecânicos da burocracia pedagógica e lançar um novo olhar para o processo

educativo que necessita de mudanças de atitudes e paradigmas para atribuir um sentido mais

humano e significativo para o contexto escolar que é marcado pelo sucateamento em suas

estruturas e relações que reforçam a reprodução conteúdos e a desvalorização da educação.

Encontramos na obra brasileira “Eles Não Usam Black-tie”, tanto no Filme (1981),

quanto no Livro (1978), onde são apresentados muitos aspectos da realidade brasileira,

fornecendo considerável material para reflexões em torno das questões voltadas para os

fenômenos da urbanização, da industrialização e da dinâmica populacional brasileira,

tais reflexões permitiram um intercâmbio entre aulas de geografia  e o reconhecimento das

temáticas geográficas que estão implícitas e explícitas na obra, representada em diferentes

mídias, permitindo uma introdução de uma temática urbana, destacando o conflito de classes

e a atuação política das camadas populares.

Desta maneira, os estudantes elaboraram produtos artísticos, tais como: desenho,

audiovisual, relato de experiência, música, pintura em painel; elementos que retrataram a obra

e os conteúdos geográficos que foram reunidos em uma mostra artística que movimentou toda

a escola e colocou em pauta discussões sociais, econômicas, ambientais que estão presentes

na realidade de nosso cotidiano.

Metodologia

A prática pedagógica foi pensada e configurada conforme os processos do ano letivo,

onde a centralidade foi à transposição dos conteúdos da geografia a para a realidade,

mantendo a proposta da metodologia ativa (estudante no centro do aprendizado e como parte
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do processo) aplicação das múltiplas linguagens que valorizando o saber e as

habilidades individuais e a compartilhamento para a construção do saber geográfico no/para o

coletivo, valorizando o viés sócio-político escrito pelo

1) Planejamento Anual dos conteúdos para norteadores do 2º Ano do Ensono Médio e

inscrição da proposta no programa PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador

(eixo fruição das artes), programa que auxilia no subsidio dos materiais para o

desenvolvimento dos projetos inscritos.

2) Apresentação da proposta de trabalho (educação para transformação) e dos

conteúdos da geografia, no diálogo com os estudantes (combinados,

responsabilidades).

3) Desenvolvimento dos conteúdos nos encontros semanais de geografia durante os 4

bimestres.

(Organização das carteiras em círculo, aulas dialogadas, recurso audiovisual,

reflexões críticas, valorização do saber individual e do saber coletivo, ocupação

dos espaços da escola para pesquisa: sala de leitura, sala de informática, pátio e

área externa).

4) Apreciação da obra “Eles não usam Black-tie”: a) leitura do livro disponível na

biblioteca da escola que foram distribuídos nas escolas públicas via FDE.

b) visualização do filme e análise das cenas para apreensão dos contextos,

cenários e relações de maneira visual. c) reflexões e debates por meio de rodas

de conversas, elaboração e socialização de relatórios.

5) Materialização do conhecimento por meio de produções artísticas criadas pelos

grupos de responsabilidade: audiovisual; pintura em tecido; desenho em grafite;

produção musical; exposição de trabalhos e relatórios.

6) Consolidação da “I MOSTRA ARTÍSTICA ELES NÃO USAM BLACK-TIE”.

Resultados

A máxima do projeto foi à realização da “mostra cultural: Eles Não Usam Black-Tie”,

que em todo o processo de consolidação colocaram em evidência as questões políticas,

pedagógicas, as relações sociais e o protagonismo do jovem, pois no período de execução do

projeto pudemos começar a mexer na estrutura de uma educação rígida que está consolidada
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há muito tempo, seja pelo fato de

movimentarmos a escola ou pelo fato de colocar em discussões questões políticas e sociais

que são vigentes em nossa realidade: desigualdade social, condições de trabalho,

infraestrutura urbana,  o papel do capitalismo industrial, os movimentos sociais e sindicais, as

diferentes paisagens que existe em um centro urbano, bem como suas contradições de

desenvolvimento .Questões que geraram reflexão e permearam pelo espaço da escola, por

meio de uma prática que rompeu as barreiras da sala de aula e perpetuou horizontes de

reflexões sobre o papel dos diversos atores em nossa sociedade, onde a partir do ensino de

geografia a escola foi espaço de construção do conhecimento a partir do protagonismo dos

estudantes que participaram desde a organização até a execução do projeto.

Os estudantes  materializaram os saberes que permearam nos encontros semanais de

geografia e as reflexões causadas pela obra “Eles não Usam Black-tie” de maneira artística e

com base em suas habilidades individuais e coletiva, elaborando assim: painéis temáticos dos

principais cenários retratados na obra (a fábrica, o morro e a casa dos trabalhadores);

desenhos em grafite dos personagens que de alguma maneira desperta uma certa conexão com

nossos “papéis”, “funções” e “personalidades” do cotidiano. Foi realizado a exposição dos

relatórios críticos sobre as contradições dos fenômenos da industrialização e urbanização;

apresentação de músicas relacionadas com crítica social e política e apresentações orais para

fomentar a discussão e o debate.

Ressalto que a produção artística e a liberdade para realizarem suas

representações foram poderosas ferramentas que dotaram todo o processo de sentido e

impulsionaram os estudantes a participarem e se envolverem com o projeto, pois como

evidência Duarte Junior (1991) a arte permite que o indivíduo possa expressar aquilo que o

inquieta, destacando que o menos importante é a obra de arte, o produto em si e o

fundamental e mais importante é o processo de envolvimento e criação. Justamente isso que

os jovens fizeram, se relacionaram com a produção artística no intuito de compreender as

temáticas desenvolvidas na teoria e nas reflexões coletiva, para assim poder retratar a sua

visão perante o contextos na realidade.

Desta maneira as representações artísticas foram suporte para reflexão e fomento

para o debate das temáticas discutidas pela geografia e pela obra “Eles não Usam Bla-Tite”,

expandindo a reflexão política, econômica e social para toda a comunidade escolar que foi

convidada a participar e se envolver com a mostra artística.
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Diante desta experiência fica evidenciado que é preciso propiciar cada vez mais projetos e práticas pedagógicas que provoquem os estudantes a se movimentarem e reconhecer o espaço escolar como espaço de produção e articulação dos diversos saberes.

Destaca-se também que a realidade do cotidiano da escola e a realidade que os

professores e alunos não permitem de maneira natural a vivência do protagonismo e uma

relação harmônica entre os diversos sujeitos, devida às condições estruturais, pedagógicas,

materiais e ideológicas que muitas das vezes não dão suportes para o processo de construção

do conhecimento que em grande parte são realizados de maneira mecânica e nada

significativa, jogando o professor e os estudantes para a margem do processo de ensino e

aprendizagem.  O nosso contexto educacional e social nos pede a coragem e ousadia de

exigirmos e criarmos condições para a realização de práticas pedagógicas que tenham sentido

e significado para os estudantes e que de maneira interdisciplinar coloque a juventude no

centro do debate político e social que é referência para o ensino de geografia.

Ressalto que as fotos são de arquivo pessoal e institucional que também foi

utilizada pela escola para compor o relatório do projeto no PROEMI – Programa Ensino

Médio Inovador (eixo protagonismo juvenil). Desta maneira, os registros são exclusivos para

divulgação deste trabalho e também respeitam de direito de imagem, autorizado pelos

responsáveis e pelos estudantes de acordo com a política interna da unidade escolar.
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Registros da prática pedagógica
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Resumo: O presente trabalho dedica-se a analisar os discursos/abordagens sobre os conflitos 

geopolíticos de cunho separatistas nos continentes africano e europeu nos livros didáticos de Geografia do 

Ensino Médio do PNLD/2018. Justifica-se tal estudo, pelo fato dos livros didáticos, apesar dos avanços 

tecnológicos que trouxeram novos recursos didáticos, ainda se constituirem em uma importante fonte de 

informação e de mediação para a elaboração do conhecimento do mundo em que vivemos. Utilizaremos 

como referência metodológica, a Análise Crítica do Discurso, a partir das contribuições de Fairclough e 

Ruth Wodak, e entre outros que definem a linguagem, os textos e os discursos, como uma prática social, 

relacionada a um contexto histórico e social (Wodak,2004). Realizaremos a análise dos discursos 

presentes nos textos e nas imagens que ilustram os conflitos geopolíticos de cunho separatistas. Também 

usaremos como referência as contribuições de Eni Orlandi, que nos auxiliará na compreensão e análise 

dos silenciamentos presentes nos livros didáticos de geografia, referentes aos movimentos separatistas. 

Pretende-se ao seu término propor alternativas de discursos sobre os conflitos geopolíticos separatistas, 

em uma intervenção pedagógica com os alunos do COLTEC/UFMG através da elaboração de uma 

sequência didática.  

Palavras-Chave: Conflitos geopolíticos; Análise Crítica do Discurso; Livros didáticos, Ideologias. 

 

Introdução 

  

 O livro didático, ainda se constitui, apesar de diversos recursos didáticos 

existentes, em uma importante fonte de informação e de mediação do conhecimento 

sobre o mundo em que vivemos. Por muitas vezes se constitui na única ferramenta 

pedagógica utilizada por muitos professores, ao ministrarem as suas aulas, 

especialmente nos lugares mais distantes dos grandes centros urbanos. 

 Na avaliação de Choppin (2004), os livros didáticos cumprem, ainda, quatro 

funções essenciais que variam conforme o ambiente sociocultural, a época de seu uso, 

conforme as disciplinas, os níveis escolares de ensino, os métodos e formas de 

utilização. As quatro funções são 

1-Função referencial: também chamada de circular ou programática, desde 

que existam programa de ensino, o livro didático é então apenas fiel tradução 

do programa ou, quando se exerce o livre jogo da concorrência, uma de suas 

possíveis interpretações. Mas, em totó o caso, ele constitui o suporte 

privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos conhecimentos, 

técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que seja necessário 

transmitir às novas gerações. 

                                                           
1A pesquisa é desenvolvida em âmbito de Iniciação Científica Voluntária (ICV), sob 

orientação do professor Eliano Freitas, do COLTEC/UFMG.  
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2- Função instrumental: o livro didático põe em prática métodos de 

aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que segundo o contexto, 

visam facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecer a aquisição de 

competências disciplinares ou transversais, a apropriação de habilidades, de 

métodos de análise ou de resolução de problemas, etc. 

3- Função ideológica e cultural: é a função mais antiga. A partir do século 

XIX, com a constituição dos estados nacionais e com o desenvolvimento 

nesse contexto dos principais sistemas educativos, o livro didático se afirmou 

como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e dos valores das 

classes dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de identidade, 

geralmente ele é reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, como 

símbolo da soberania nacional e, nesse sentido, assume um importante papel 

político. Essa função, que tende a aculturar - e, em certos casos a doutrinar – 

as jovens gerações, pode exercer de maneira explicita até mesmo sistemática 

e ostensiva, ou, ainda de maneira dissimulada, sub-reptícia, implícita, mas 

não menos eficaz. 

4- Função documental: acreditava-se que o livro didático pode fornecer, sem 

que sua leitura seja dirigida, um conjunto de documentos, textuais ou 

icônicos, cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o espírito 

crítico do aluno. Essa função surgiu muito recentemente na literatura escolar 

e não é universal: só é encontrada – afirmação que pode ser feita com muitas 

reservas- em ambientes pedagógicos que privilegiam a iniciativa pessoal da 

criança e visam a favorecer sua autonomia; supõe, também um nível de 

formação elevado dos professores. (CHOPPIN,2004,p.553). 

 

 Assim, podemos inferir que os livros didáticos, inclusive os de geografia 

cumprem tais funções em diferentes contextos escolares. Dessa forma, é importante 

pesquisarmos e analisarmos sobre os discursos presentes nos textos e imagens 

apresentadas nos livros didáticos, visto que, é extremamente necessário desnudar como 

essas funções aparecem no discurso do livro didático. Além disso, torna-se importante a 

realização dessas pesquisas, já que esse recurso é uma referência importante para alunos 

e professores do ensino básico. 

 Nesse contexto, se insere a proposta da pesquisa sobre conflitos geopolíticos de 

cunhos separatistas, presentes na Europa e na África. Trata-se de um importante 

conteúdo estudado em geografia, sobre diferentes matizes. Tais conflitos demonstram 

que os Estado Nacionais não são homogêneos, como, não raro, são retratados nos 

discursos oficiais e na historiografia tradicional, produzidos e disseminados com o 

objetivo de formar uma ideia de identidade e unidade nacional. Em vista disso, acaba 

ocorrendo o silenciamento de movimentos e grupos sociais, que reivindicam e lutam por 

ideias diferentes e, até mesmo, pela emancipação de parcelas dos territórios, nos quais 

ocorrem disputas. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, algumas perguntas surgem: Quais conflitos 

separatistas são discutidos/apresentados nos livros didáticos de geografia, do ensino 

médio? Como tais livros abordam os conflitos separatistas nos continentes europeu e 

africano? O que é retratado/silenciado e/ou refletido/explicitado nesses materiais? Quais 

os discursos presentes nos textos e imagens dos capítulos que discutem tais conflitos? A 

partir do que é apresentado/silenciado nesses discursos, quais abordagens podem ser 

propostas, no sentido de ampliar/aprofundar as análises sobre os conflitos separatistas 

nesses continentes? 

 Para desenvolvimento da pesquisa, optamos por usar a Análise Crítica do 

Discurso (ACD), a partir das contribuições de Fairclough, e Ruth Wodak, entre outros, 

que definem a linguagem, os textos, as imagens e os discursos como uma prática social, 

relacionada a um contexto histórico e social (Wodak, 2004). Nesse conceito temos 
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enquadrado os livros didáticos, 

que possuem discursos presentes em seus textos e imagens, que estão relacionadas com 

o tempo histórico e social da época em que foram escritos. 

 Objetiva-se com tal metodologia, tornar visível a natureza dos discursos, 

considerando a estrutura e os processos sociais que incidem sobre os diferentes 

discursos. Assim sendo, o discurso para Wodak (2004), é estruturado pela dominação, 

em que são legitimados pela ideologia dos grupos que detém o poder. 

Consequentemente, cada discurso é historicamente produzido e interpretado, situando-

se assim em um determinado tempo e espaço, ao mesmo tempo em que é um 

instrumento de construção social da realidade. Ainda, conforme Wodak(2004), todo 

discurso é ideológico, o que coloca para os analistas críticos do discurso os seguintes 

conceitos fundamentais: poder, Poder, História e Ideologia. 

 Articulando a ACD, como metodologia, mobilizaremos as contribuições de Eni 

Orlandi (2007), que nos apoiará na compreensão sobre os possíveis silenciamentos 

presentes nos livros didáticos referentes aos movimentos separatistas. Orlandi (2007) 

demonstra a importância de analisarmos o papel do silêncio como uma linguagem e 

uma forma de discursos, por ter vários significados e como algo “fundante” do processo 

discursivo, e que as palavras possuem silêncios. Quando dizemos que há silêncio nas 

palavras, segundo a autora, está se dizendo que elas são atravessadas de silêncio, e que o 

silêncio “fala” por elas e elas silenciam. As palavras são cheias de sentidos a não dizer 

e, além disso, colocamos no silêncio muito dos seus significados. De acordo com a 

autora, é através da reflexão sobre o silêncio, que teria como base a formulação de 

questões que pensassem o “não-dito” discursivamente, para que se tornassem visíveis 

aspectos deste que não aparecem no tratamento linguístico ou pragmático dado a ele, 

alguns desses aspectos, através da análise de discursos se tornariam mais claros. De 

acordo a autora a materialidade do silêncio, se mostra na relação entre o imaginário e o 

real, sendo nessa relação que ele ganha o seu significado.  

Dessa forma, torna-se importante compreender como a análise do discurso, 

concebe três conceitos fundamentais: imaginário, real e simbólico, que possuem 

diferenças da forma como são concebidos pela psicanálise. Na análise do discurso, tais 

conceitos estão relacionados à ideologia e à determinação histórica e não ao 

inconsciente como é no caso da psicanálise. A importância da ideologia, na 

compreensão dos silenciamentos, se deve ao fato, da ideologia se produzir no ponto de 

encontro da materialidade da língua com a materialidade da história. E o discurso ser o 

ponto desse encontro, e ser nele a materialidade específica da ideologia, que nos permite 

melhor observarmos esse ponto de articulação (Orlandi, 2007).  

Orlandi (2007) elenca que temos as seguintes formas do silêncio: 

 
a) o silêncio fundador, aquele que existe nas palavras, que significa o não-dito 

e que dá espaço de recuo significante, produzindo as condições para significar; 

e b) a política do silêncio, que se subdivide em: b1) silêncio constitutivo, o que 

nos indica que para dizer é preciso não dizer (uma palavra apaga 

necessariamente as “outras” palavras); e b2) o silêncio local, que se refere a 

censura propriamente (àquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura). 

(Orlandi, 2007, p.24). 

 

Nesse trabalho iremos pesquisar as formas em que o silêncio está presente nos 

livros didáticos no que se refere aos conflitos geopolíticos de cunho separatistas e os 

seus significados ou como o silêncio fundador, ou como a política do silêncio em sua 

subdivisão, em silêncio constitutivo, em que uma palavra escrita “silencia” outras, ou no 
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silêncio local, onde não se pode dizer 

sobre um determinado tema, por proibição e censura. 

 

Objetivo principal 

 

 Analisar os discursos sobre os movimentos separatistas na Europa e África, 

presentes nos livros didáticos de Geografia do ensino médio do PNLD/2018. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conhecer as abordagens presentes nos livros didáticos sobre os movimentos 

separatistas existentes no mundo; 

 Identificar possíveis silenciamento sobre os movimentos separatistas na Europa 

e África, presentes nos livros didáticos; 

 Elaborar propostas alternativas de discursos sobre os conflitos geopolíticos 

separatistas, para trabalho com os alunos do COLTEC/UFMG (elaboração de 

Sequência Didática). 

 

Resultados Esperados: 

 

 Produção de materiais didáticos complementares para uso nas aulas de geografia 

do COLTEC, a partir dos resultados da pesquisa; 

 Participação em eventos ligados às práticas de ensino em geografia; 

 Publicação de experiências em periódicos da área, a partir de resultados da 

pesquisa. 

 

Referências bibliográficas 

 
CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Educação e pesquisa. 

São Paulo, v.30,p.549-566,set/dez.2004. 

BITTENCOURT, C.M.F. Livro didático entre textos e imagens. In: BITTENCOURT, C.M.F. O saber 

histórico na sala de aula. São Paulo. Editora Contexto. 2002. p.69-90. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 6º edição. Campinas, SP. 

Editora UNICAMP, 2007. 

MUNAKATA, Kazumi. O livro didático: alguns temas de pesquisa. Revista Brasileira de História da 

Educação, Campinas-SP, v.12, n.3 (30),p.179-197, set./dez., 2012. 

TONINI, Ivaine Maria. Imagens nos livros didáticos de geografia: seus ensinamentos, sua pedagogia... 

Mercator- Revista de Geografia da UFC, ano 02, número 04, 2003. 

RESENDE, Viviane de Melo; VIEIRA, Viviane. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como 

material de pesquisa. Coleção Linguagem e Sociedade Vol.1. Campinas, SP: Pontes Editores, 2º Edição-

2016. 

SILVA, Jeane Medeiros. A constituição de sentidos políticos em livros didáticos de geografia na ótica da 

análise crítica do discurso. Dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Geografia. 

Uberlândia, 2006. 

WODAK, Ruth. Do que trata a ACD- Um resumo de sua história, conceitos importantes e seus 

desenvolvimentos. Linguagem em (Dis)curso- LemD, Tubarão, v.4. n.unesp,p.223-243, 2004.  
 

396



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

O cinema, a geografia e a sala de aula: relato de uma experiência pibidiana no
Colégio Técnico da UFMG
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Professor na Escola Estadual Pedro II

Eixo: Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: O trabalho tem como objetivo demonstrar a possibilidade de se utilizar filmes no processo de ensino e
aprendizagem nas aulas de geografia. O texto foi elaborado tendo como referência a experiência de estágio
docente (PIBID) feita no Colégio Técnico (COLTEC), da UFMG. Para tanto, foram necessários: o planejamento
das aulas a priori, mesmo sabendo que nem todo planejamento corresponde, de fato, ao processo real e a sua
finalidade na prática; a aplicação de uma atividade diagnóstica para avaliar o conhecimento prévio da turma e
para formular sequências didáticas conforme os anseios e necessidades dos alunos; e a e adoção da prática do
seminário em sala de aula deixando o cinema de para casa. A relação entre geografia e cinema também foi
tratada partindo do pressuposto que o olhar geográfico acerca das imagens (paisagens) em movimento, imbuído
de um pensar e olhar críticos, contribuí para o conhecimento e o aprendizado dos conflitos geopolíticos do
século XX. Na sequência, apresenta-se a experiência da sala de aula como processo relacional de ensino e
aprendizado tanto dos alunos quando dos professores, momento de construção coletiva do conhecimento a partir
do confronto e debate de ideias que a prática de seminário, quando bem construída, proporciona. Por fim,
esboça-se uma análise crítica da experiência ao levantar os avanços e limites do processo.

Palavras-Chave: Geografia; Cinema; Planejamento; Seminário; Sala de aula.

Introdução

Trabalhar com o cinema na sala de aula é uma ótima opção para quem pretende sair do
cotidiano das aulas expositivas. Misturar cinema e ciência é, de certa maneira, confrontar os
padrões normativos científicos com os modelos estéticos da sétima arte.  O cinema ajuda, a
partir da contemplação da imagem-movimento, refletir sobre o mundo social para além da
linguagem escrita das louças e dos livros. Assistir filmes proporciona, na sala de aula, que
alunos e professores se aproximem mais do tempo em movimento, de realidades, até mesmo,
muito distantes dos seus cotidianos. Ademais, permite que a sala de aula seja um espaço da
atenção, do prestar atenção em algo que está fora dos próprios sujeitos, criando um espaço de
experienciação e de observação.

No entanto, apesar de atraente, não é nada fácil conseguir êxito nessa tarefa árdua.
Principalmente se essa proposta – cinema em sala de aula – não for cuidadosamente preparada
e o publico alvo: os alunos, não estejam dispostos a aceitá-la.  No tempo de tecnologias
virtuais, da aceleração do tempo e do mundo ao alcance dos dedos, é muito difícil selecionar
filmes que prendam a atenção dos alunos e abordem a realidade socioespacial de maneira
crítica. Mais ainda, selecionar filmes que saiam do padrão hollywoodiano da indústria
cultural. As novas gerações, na maioria das vezes, nunca ouviram falar em cinema novo,
nouvelle vague, realismo italiano, expressionismo alemão, muito menos em cinemas mais
alternativos com o iraniano, o chinês e o sul coreano. Para quem está no dia a dia da sala de
aula sabe que filmes de super herói americanos cativam muito mais os alunos do que qualquer
outro na periferia do sistema global. Não é que não se possa trabalhar com eles, mas são
muito superficiais acerca das questões sociais e geopolíticas e o debate gira em torno de
“moçinhos” e “vilões” apenas. Esses filmes retiram do cinema sua magnitude, sua densidade
teórica e crítica. Este tipo de cinema se resume ao entretenimento desinteressado que, bem da
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verdade, serve muito mais de propaganda norte americana do que qualquer outra coisa.
Portanto, sair da armadilha da indústria cultural e conseguir novos filmes que chamem e, ao
mesmo tempo, prendam a atenção dos alunos para o debate é um grande desafio. Para o êxito
da proposta depende também da capacidade do professor em ensejar a curiosidade por novas
linguagens e por novas imagens em movimento que os façam refletir sobre habitar o/no
mundo. No entanto, nem sempre os alunos estão abertos ao novo, ao diferente, as novas
experimentações, o que torna a tarefa do professor mais árdua.

Foi com intuito de sair da mesmice do cotidiano da sala de aula que resolvi testar
novos potenciais didáticos e alternativos da linguagem cinematográfica. Para tanto, preparei
uma sequência didática para ser aplicada aos alunos do terceiro ano do colégio técnico
(COLTEC) da UFMG, do curso técnico em análises clinicas, com base em alguns filmes que
nos ajudassem a compreender a geopolítica do século XX. Foi no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no segundo bimestre de 2017, que
pude colocar em prática, com ajuda do professor Eliano Freitas de geografia, esse projeto
geográfico-cinematográfico. No entanto, foi preciso uma preparação prévia.

A avaliação, o planejamento e a didática

Para avaliar as necessidades, as capacidades, o conhecimento e os anseios dos alunos o
instrumento mais adequado que encontramos (PIBID) foi a avaliação diagnóstica. Por meio
dela é possível perceber o conhecimento prévio e traçar estratégias de ensino e didática. A
atividade diagnostica é planejada para ser aplicada no início do semestre/bimestre/ciclo
(dependendo da escola), ou até mesmo na passagem de um tema para outro. Normalmente, a
avaliação diagnóstica é aplicada no princípio de uma nova temática possibilitando uma visão
preliminar do professor sobre o conhecimento prévio da turma acerca do conteúdo proposto.
No entanto, seria necessária uma avaliação a posteiori para saber se a alternativa didática
surtiu efeito, se a turma realmente ampliou seu conhecimento sobre o assunto.

A avaliação diagnóstica elaborada pelos alunos do PIBID e com orientação dos
professores teve como objetivo perceber se os alunos eram capazes de identificar os conflitos
geopolíticos do século XX a partir de imagens, mapas e representações. Selecionamos várias
representações (fotos e mapas) e pedimos para que os alunos denominassem o evento e
enumerassem a ordem dos acontecimentos. No final, foi pedido que cada um fizesse um texto
sintetizando seus conhecimentos sobre os eventos elencados. Para avaliação, foram
selecionadas algumas amostras e corrigidas por nós estagiários. Percebemos que vários alunos
tiveram dificuldade de relacionar as representações, sobretudo às espaciais (mapas), com os
eventos históricos e geopolíticos. Seria preciso reforçar a importância e a leitura de
representações espaciais para o entendimento não somente dos processos e conflitos do século
XX, mas para os conteúdos relacionados à própria geografia em sala de aula.

A atividade diagnóstica é o ponto de partida para o planejamento e para formulação de
sequências didáticas que são aplicadas no decorrer do semestre. É preciso, no entanto,
redirecionar as aulas expositivas para atividades mais participativas. Para Aguiar Junior
(2005), a “forma de transmissão de saberes”, centrada na fala do professor e em aulas
expositivas, envolvendo um preparo em relação aos conteúdos e as técnicas didáticas
propícias para tal momento (quadro, fala, power point, etc.), é a mais utilizada pelos
professores, principalmente no ensino médio. No entanto, segundo o próprio autor, esse
formato de ensino é limitado, pois não considera as formas de interação com o aluno e as
estratégias que beneficiam o aprendizado por meio de trocas e diálogos. Esta forma de ensino,
em grande medida, considera o aluno um receptáculo sem conteúdo, cabendo ao professor a
transmissão do conhecimento até então ausente no educando. No entanto, considero
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importante a utilização também dessa forma de didática, pois a prática docente também
envolve um conhecimento prévio do assunto que nem sempre o aluno tem. A outra forma,
apresentada por Aguiar Junior (2005), corresponde a “assimilação de caminhos para
aprendizagem”. Esta segunda perspectiva tem como objetivo potencializar os alunos enquanto
sujeitos de aprendizagem. Para tanto, é preciso buscar não apenas os conteúdos pedagógicos,
mas também práticas didáticas mais adequadas para que os alunos participem ativamente das
aulas.

No entanto, os planos de aula, por mais planejados e detalhados que sejam, podem, na
prática, sofrer modificações. Isso ocorre porque nunca sabemos ao certo qual será a reação
dos alunos à didática proposta. Ou ainda, se haverá tempo para exposição do tema e da
proposta planejada. Planejar é importante, auxilia na formação do professor e o deixa mais
confiante para prática em sala de aula, mas a ação propriamente dita nunca é igual ao que
planejamos. Nesse sentido, planejar é “um guia para ação” (AGUIAR JUNIOR, 2005, p. 5),
porque fornece o “norte”, as orientações possíveis de serem aplicadas, nossas estratégias de
ensino, mesmo sabendo que na prática nem tudo acontece como planejado e que, portanto, é
preciso estar preparado para mudanças no decorrer das aulas.

Outra dificuldade que enfrentamos na elaboração de planos de aula que envolve o
cinema e a geografia está no limite do tempo. Cada aula tem em média 50 minutos, tempo que
exclui a exibição contínua de longas-metragens. A maioria das escolas públicas no Brasil, no
ensino médio, possui apenas duas aulas semanais de geografia. O Coltec não foge essa regra.
Para driblarmos esse obstáculo, decidimos em conjunto adotarmos o seminário como técnica
de ensino (VEIGA, 2006). Ao invés de passarmos os filmes em sala de aula, o que nos
custaria as duas aulas da semana, deixamos a cargo dos alunos esta tarefa: assistir o filme
selecionado em casa. Na sala de aula o tempo seria destinado ao debate e ao seminário.

A etimologia da palavra seminários deriva do vocábulo Seminariu, que significa
viveiro de plantas ou semeador, aquele que semeia. O seminário tem um sentido amplo, de
congresso científico, encontro de profissionais, professores e estudantes; e um sentido mais
restrito, particular, como técnica de ensino, como “grupo de estudo em que se discute e se
debate um ou mais temas apresentados por um ou vários alunos, sob a direção do professor
responsável pela disciplina ou curso” (VEIGA, 2009, P. 107). Fizemos uso da segunda
alternativa. Mas, para que o seminário como atividade didático-pedagógica funcione é preciso
que o professor explicite os temas e objetivos claramente, elucide as dúvidas prévias, sugira
categorias, organize a sala de aula – de preferência em círculo – para que todos se sintam
aptos a participar e, por fim, elabore um roteiro sobre o filme, elencando as questões mais
relevantes para o debate. Fica a cargo dos alunos pesquisarem sobre o tema, assistirem aos
filmes e se prepararem para o debate ao ter como referência os roteiros. No final do debate,
torna-se necessário tecer alguns comentários gerais com sugestões e apontamentos negativos
e positivos sobre o processo em-si.

Antes de adentrarmos propriamente nas intervenções pedagógicas, é necessário um
pequeno desvio para explicitar melhor quais as possíveis relações entre o cinema e a
geografia.

O cinema, a geografia e a paisagem

Uma das possibilidades que a intertextualidade entre as duas linguagens – cinema e
geografia – proporciona é que ela permite ilustrar temas tão recorrentes nos processos
históricos e geográficos do século XX. O Cinema – arte que transformou o modo de observar
o mundo – surgiu no impulso do modernismo francês no final do século XIX,
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concomitantemente com o advento da 2° revolução industrial e o avanço do imperialismo na
periferia do mundo. Uma das transformações trazidas por ele foi a capacidade, segundo
Harvey (1989), de entrelaçar espaço e tempo. O cinema é capaz de mostrar o sentido de
aceleração do tempo histórico, do aumento da produtividade do trabalho abstrato, de
representar aquilo que Marx (2011) e Harvey (1989), posteriormente, denominaram de
compreensão do tempo-espaço. Ou seja, da diminuição das distâncias territoriais, da
supressão de barreiras espaciais a partir da aceleração do tempo de rotação do capital. Tanto
tempo quanto espaço, no século XX, foi sendo absorvidos pelo tempo do dinheiro e das
mercadorias, pelo ordenamento e pela racionalidade técnica. O cinema, “o uso seriado de
imagens (HARVEY, 1989, p. 277), tem a capacidade de representar essa aceleração, além de
ter a magia de poder fazer cortes no espaço e no tempo, de deslocar espacialmente e acelerar
temporalmente as paisagens, de nos levar a espaços e tempos além do lugar da vida cotidiana,
mesmo que sua projeção seja restrita a lugares como, por exemplo, as salas de cinema.

Segundo Benjamin (1985), a reprodução técnica do cinema pôde acentuar certos traços
do original que não são acessíveis ao olhar humano, pode também fugir do ordenamento
natural das coisas, aproximar as pessoas das obras de arte sem que se tenha que ir ao museu,
ou ainda, do ponto de vista geográfico, subir uma serra ou montanha para avistar e descrever
paisagens. O cinema tem essa capacidade de aproximar sujeitos de lugares nunca antes
percorridos. No entanto, a obra de arte, por meio do cinema, perdeu algo de autenticidade, de
originalidade, a cópia reprodutível tecnicamente fez com que certa tradição histórica de
materialidade e testemunho fosse separada do humano pela sua reprodução. O que atrofia,
para Benjamin, na época da obra de arte como reprodutibilidade técnica, é sua aura, seu
caráter sacro, único e irreprodutível. À medida que se multiplica e se reproduz, o filme perde
sua existência única e se torna serial. Esse processo permite que o cinema vá ao encontro do
espectador e ao mesmo tempo atualize seu próprio sentido quando reproduzido. O cinema
revoluciona o caráter tradicional, original e irreprodutível da obra de arte, devido seu processo
de montagem que cola imagens, espaços separados e deslocados temporalmente. A sétima
arte modifica, também, o caráter de apreensão da obra, se anteriormente ao seu advento, o
caráter contemplativo da arte, a observação de um quadro, por exemplo, era uma experiência
individual, a partir dele e do teatro passa ser uma experiência coletiva. No cinema as reações
individuais são condicionadas pela ação coletiva, ao mesmo tempo em que se condicionam
por ela (BENJAMIN, 1985, p. 188). Os pintores dos séculos XVIII e XIX queriam um
público seleto, individualizado, que contemplasse a obra de arte em sua autenticidade, em sua
áurea. A massificação do cinema e sua reprodutibilidade permitiram que várias pessoas ao
mesmo tempo e em vários lugares do mundo pudessem ser impactadas pela imagem em
movimento.

Torna-se latente a transformação da observação e do observador (CRARY, 2012). A
paisagem já não é mais a mesma e o olhar também não. O sentido que fazia da geografia uma
ciência moderna nascente era a visão, o olhar a paisagem, descrevê-la a partir de uma intuição
estética. Apreciação da paisagem foi parte importante para as descrições e comparações
científicas de uma geografia nascente. A pintura de paisagem [landschaftmalerei] era
importante na medida em que proporcionava a contemplação da fisionomia da natureza em
diferentes lugares, explicitando suas diferentes formas. Para tanto era preciso adquirir o
desejo de se por em comunicação com a natureza livre, de estabelecer a união entre o visível e
o invisível, entre a abstração e o objeto. O fato de optar por uma apreciação estética da
paisagem diminuía a dificuldade de agrupar as particularidades num todo, ou de elevar ao
todo uma coleção de “imagens individuais”.

Goethe, importante poeta alemão, foi um dos que ressaltaram a importância, na
modernidade, da pintura de paisagem. Ela conseguiria combinar ciência natural com arte. A
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redução do complexo artístico e natural à forma, como maneira de expressar (simbolizar) o
que é sentido na experiência, encontraria na pintura de paisagem uma expressão de peso que
ajudaria na compreensão do mundo natural e artístico. A paisagem nasceria da
intencionalidade do olhar que busca elementos que se articulam para formar uma cena. Luz e
cores se entrelaçam no olhar do observador que capta um momento do devir natural. A
paisagem transposta para a pintura é a representação da forma natural, é a percepção do olhar
frente à natureza em movimento. O olhar é peça fundamental, porque ele, e por meio dele,
que se revela a paisagem (BESSE, 2006).

É o olhar contemplativo que nos permite estabelecer essa inter-relação entre geografia
e cinema, esse sentido tão importante para geografia, desde Humboldt à escola regional
francesa. No entanto, na pintura de paisagem o quadro não se move e a observação exige um
ritmo mais lento e contemplativo. No cinema a imagem-paisagem se move. A imagem não
pode ser mais fixada, ela passa continuamente, exige-se uma atenção diferenciada diante de
um choque (atenção) causado pelo ritmo e sequência de representações. O cinema, segundo
Benjamin (1985), representa uma grande transformação no aparelho perceptivo humano, a
natureza, fora dos sujeitos, é observada de outra maneira a partir da compressão do tempo-
espaço presente também na sétima arte. O cinema é obra por excelência da obra de arte no
período da reprodutibilidade técnica. A paisagem, contudo, precisa ser contextualizada
novamente, agora com seu caráter simbólico (COSGROOVE, 1998), decodificada em seus
espaços, em suas culturas dominantes, esmiuçadas e compreendidas como imagens
sobrepostas de tempos e espaços fetichistas, procedentes do trabalho humano abstrato. O
cinema, nesse contexto, apresenta-se, então, como obra da indústria cultural (ADORNO e
HORKHEIMER, 1985), como parte dessa sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997), como
uma arte de entretenimento, da distração, que ao invés de elucidar as massas, pode aliená-la.
O Cinema, no entanto, carrega consigo um duplo caráter contraditório: o poder de distração
dos problemas essências do mundo e ao, ao mesmo tempo, o poder de mobilizar as massas, de
desfetichizar os estranhamentos sociais causados pelo capitalismo globalizado.

Os filmes, os roteiros e a experiência em sala de aula

Foi com intuito de fazer do cinema e da geografia – campos do saber cientifico e
artísticos – instrumentos de uma visão crítica do mundo que decidimos que o processo de
ensino e aprendizado seria mediado pela linguagem cinematográfica. Para elaborar os planos
de aula procurei, em princípio, ter conhecimento do assunto: geopolítica no século XX. Para
depois fazer o levantamento de filmes adequados para o conteúdo da disciplina e que, ao
mesmo tempo, fossem atrativos para os alunos. Partiu do próprio professor, Eliano Freitas, a
iniciativa de sugerir um primeiro documentário: Nós que aqui estamos por nós esperamos,
primeiro longa-metragem do cineasta Marcelo Masagão, de 1999. O documentário, por meio
de recortes e colagens de imagens em movimento, passa em revista o século XX. Foi a partir
dele, que os alunos puderam apresentar, em grupo, temas que eram de seu interesse. Foi dada
aos alunos total liberdade de escolha para apresentação oral e produção de cartazes, que
depois foram afixados no mural das salas. Os temas variaram em torno dos eventos que
marcaram o período técnico-científico-informacional (SANTOS, 1994) ou a era dos extremos
(HOBSBAWM, 1995). Foi com base nas apresentações e anseios dos alunos, que formulei a
sequências didática com filmes que pudessem relacionar geopolítica do século XX, percepção
crítica da realidade, representações espaciais e a estética cinematográfica.
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A próxima atividade proposta, conforme o cronograma, abordou os temas: fascismo,
nazismo, ditaduras e autoritarismo nos séculos XX. O filme selecionado foi A onda, de 2008,
dirigido pelo alemão Dennis Ganse. O objetivo era refletir, a partir do filme, sobre as
similitudes e diferenças entre fascismo, nazismo, ditadura e autoritarismo, ao ter como
referências as especificidades espaciais de cada país (formações socioespaciais).  Ao
relacionar os fatos históricos e geográficos, ao dar espacialidade aos fenômenos, foi possível
compreender melhor as diferenças entre as experiências autoritárias no mundo. O filme em-si
relata a transformação de uma turma a partir da aplicação de conceitos e práticas autocráticas.
Para que os alunos fizessem uma preparação prévia foi passado um roteiro com questões
como: o que é autocracia; por que as pessoas aderem ao discurso autocrático; qual a
especificidade do discurso autocrático do filme; e o discurso autocrático na especificidade do
território escolar. A partir do filme e do roteiro foi possível estabelecer um debate profícuo
para o entendimento e espacialização do fenômeno. A turma se envolveu com o debate e com
o tema que o filme apresenta: as possibilidades de nascimento do pensamento e prática
autoritários no interior do ambiente escolar e como isso pode se propagar e se tornar um
evento incontrolável. O ponto alto do debate foi quando uma menina admitiu que aquele tipo
de prática autoritária, que o professor testava com seus alunos, poderia ser uma realidade do
próprio Coltec. Em princípio, ficamos todos perplexos, mas depois, muitos a contestaram e o
debate ficou mais acirrado precisando de intervenção dos docentes. As questões levantadas
pelo filme provocam os estudantes, mostra como aspectos do fascismo estão presentes no
cotidiano dos alunos e como o espectro do autoritarismo nasce das situações mais corriqueiras
e se alastra em um piscar de olhos.

O próximo filme trabalhado foi Adeus Lênin, dirigido por Wolfgang Becker, que
aborda, por meio da comédia, a queda do socialismo real e as transformações que o leste
europeu, em especial a Alemanha, sofreu na década de 1990, e que reverberam até os dias
atuais. Para o debate em sala de aula foi selecionada algumas indagações para reflexão: quais
eram as transformações territoriais que a Alemanha passou do fim da II Guerra até o momento
do filme; a divisão em quatro zonas de influência da Alemanha e a posterior divisão entre
Alemanha Oriental (RDA – República Democrática Alemã) e Alemanha Ocidental (RFA –
Republica Federal Alemã); o modo de vida na Berlim oriental e o modo de vida na “nova”
Berlim unificada; o embate ideológico entre capitalismo e socialismo; A “cortina de ferro”
como uma fronteira concreta e simbólica; os possíveis motivos para a queda do socialismo; e
a migração da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental pós queda do muro. A riqueza
do filme possibilitou que se estabelecesse um grande debate. Foi sem dúvida o filme preferido
dos alunos. Mesmo não sendo um filme americano, o desenvolvimento de questões
importantes para o desenrolar do século XX e XXI são tratados com leveza e comédia. É
difícil encontrar filmes fora do padrão estético hollywoodiano que entretenha e ao mesmo
tempo desperte uma posição mais acurada e crítica sobre o tema. Pois esse filme despertou
esse senso crítico para um tema tão complexo e que quase sempre é tratado de forma
simplificada. A percepção e compreensão do aspecto espacial da Berlim Oriental chamaram
atenção da turma, assim como o atraso industrial do socialismo em crise. Foi preciso delinear
mais precisamente os motivos do fim do socialismo real e as implicações dessa queda para
uma nova ordem mundial, tendo os Estados Unidos como protagonista.

Para tratar da ascensão dos Estados Unidos no mundo “multipolar” o filme escolhido
foi Fahrenheit 9/11, documentário do cineasta estadunidense Michael Moore. O filme é sobre
as causas e consequências dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos,
fazendo referência à posterior invasão do Iraque, liderada por esse país e pela Grã-Bretanha.
O título do filme faz referência ao livro Fahrenheit 451 (233°C, que representa a temperatura
em que arde o papel), escrito em 1953 por Ray Bradbury, e também aos atentados de 11 de
setembro de 2001, já que "11/9" se escreve "9/11" nos países de língua inglesa. O roteiro para
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o filme trouxe as seguintes questões: qual era o quadro político no ano das eleições nos EUA
e como ficou a situação de George W. Bush após as eleições; quais as relações que podem ser
estabelecidas entre esse quadro político-social e os ataques às torres gêmeas, em 11/09; quais
as relações estabelecidas entre a Arábia Saudita e os EUA e quais os possíveis
desdobramentos dessa relação; diante do 11/09 quais as ações da Casa Branca em relação ao
Iraque e em relação ao Afeganistão; quais os resultados práticos disso; como foi construída a
“Guerra ao Terror”; quais os desdobramentos para o Iraque; e qual a relação das grandes
empresas com a guerra do Iraque. Esse seminário foi o mais polêmico, alguns alunos se
colocaram contra o filme e seu “viés ideológico”, para eles o filme só trazia um lado da
questão: a responsabilidade do próprio Estados Unidos para o ocorrido em 11 de setembro.
Mesmo no ambiente acalorado do debate optou-se pela não intervenção, deixamos o debate
ocorrer para que os prós e os contras fossem postos à tona. Depois do seminário foi preciso
uma intervenção maior para explicar as origens do atentado e reafirmar a responsabilidade
norte americana pelo ocorrido devido sua geopolítica desastrosa no Oriente Médio desde a
guerra do Afeganistão de 1979, e o surgimento da Al-Qaeda, financiada pelo próprio Estados
Unidos.

Percebendo a necessidade de aprofundar sobre a liderança norte americana no mundo
pós Guerra Fria, selecionamos um filme que trata das origens da política neoliberal a partir da
hegemonia estadunidense já posta em prática desde Bretton Woods e o Consenso de
Washington: A Doutrina do Choque. O filme é um documentário de 2009, baseado no livro
homônimo da autora e ativista canadense Naomi Klein, publicado em 2007. O documentário
faz uma exposição crítica do período da Guerra Fria até o início do século XXI, mostrando o
avanço da política neoliberal no mundo, sob comando do E.U.A. A tese principal da autora é
que a imposição de regimes econômicos neoliberais é precedida de um estado de choque
coletivo, que envolvem choques econômicos, políticos e até mesmo psicológicos. Para o
roteiro foram estabelecidas às seguintes questões: O golpe de Pinochet no Chile, o massacre
da Praça de Tiananmen, o colapso da União Soviética, o 11 de setembro de 2001, a guerra
contra o Iraque, o tsunami asiático e o furacão Katrina, o que todos esses acontecimentos têm
em comum; o que foi a “doutrina do choque” e quais foram seus idealizadores; quais são os
países propagadores da ideologia neoliberal; quais são as principais características do
neoliberalismo; e as especificidades do neoliberalismo autoritário na periferia do sistema.
Talvez já cansado pelo fim do ano e pelo estresse causado pelo Enem, o debate não foi tão
acalorado e participativo. Mas os alunos puderam perceber melhor a importância dos Estados
Unidos na geopolítica do século XX e sua parcela de responsabilidade pela crise não somente
política e econômica na qual vivemos, mas também por uma crise civilizacional que abarca
todas as esferas das nossas vidas.

Conclusões inconclusivas

Trazer o cinema para sala de aula não é algo simples. Pode parecer em princípio muito
atrativo para o professor, pode parecer também que diminuiu seu trabalho fora e dentro da
sala de aula, mas, como pude perceber, seu trabalho aumenta. É preciso muito esforço para
analisar e selecionar qual estratégia e qual didática usar para que se obtenha êxito. A escolha
pela avaliação diagnóstica permitiu descobrir qual caminho partir e quais filmes escolher. Foi
necessário fazer planos de aula que tinham sentido e sequência A prática do seminário
também ajudou no processo de conhecimento na sala de aula. Ela se mostrou a forma mais
adequada que encontrei para que os alunos se posicionassem em relação ao conteúdo e o
roteiro proposto. Para driblar a falta de tempo e os limites espaciais da própria escola optei
que os alunos assistissem aos filmes em casa. Essa escolha, no entanto, prejudicou a
experiência de assistir filmes coletivamente. O ambiente da sala de cinema permite esse
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encontro em conjunto para olhar atentamente as imagens em movimento. Talvez, uma
excursão ao cinema poderia “solucionar” esse problema.

Por mais que o cinema tenha causado uma transformação na forma como observamos
as paisagens, na forma como lidamos com a arte e com o mundo, hoje os jovens e
adolescentes já não estão mais sob efeito desse impacto, os filmes estão ao alcance dos dedos
das telas dos telefones celulares. Se o cinema causou um choque nas pessoas do século XIX e
XX, já não causam mais. Prender a atenção dos alunos para filmes longos e críticos é uma
tarefa hercúlea. O mundo digitalizado da informação rápida e dos vídeos curtos do youtube
substitui as salas de cinema pelo quarto de casa ou pela sala de aula. Encontrar alternativas
para retomada do prazer cinematográfico como forma de aprendizado crítico nas aulas de
geografia é uma tarefa para aqueles que desejam encontrar outras maneiras de superar não
somente o dia-a-dia enfadonho das escolas e salas de aulas, mas transformar o próprio
cotidiano dos alunos e professores, principalmente, das redes públicas de ensino.
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Métodos e projetos de intervenção didática 

 

Resumo: o objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência acerca do uso das geotecnologias em 

sala de aula, no ensino de Geografia.  A intervenção didática foi elaborada a partir da escrita do roteiro de 

atividades entregue aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio, que desenvolveram a análise exploratória do 

espaço geográfico, a partir da utilização dos geoaplicativos GOOGLE EARTH e RADIO GARDEN. Num 

contexto geral, todos os grupos compreenderam a proposta didática e se mostraram interessados ao manusear os 

geoplicativos. Os estudantes foram bem avaliados pelo desempenho e cumprimento dos critérios estipulados. 
Durante a realização da atividade ocorreu o desenvolvimento do pensamento espacial, a partir da percepção da 

escala cartográfica, enquanto utilizavam o recurso de ferramenta zoom da tela, além de reconhecer imagens de 

satélites e fotografias do meio em estudo. A sociedade passou por diversas transformações ao longo da história 

da humanidade e as geotecnologias estão cada vez mais presentes nessa evolução. É preciso incorporar no 

ensino, essa forma mais dinâmica e tecnológica, que acompanha essas transformações, integrando o aluno ao 

meio técnico, científico e informacional. 

      
Palavras-Chave: ciberespaço; ensino de Geografia; geoaplicativos; Google Earth; Radio Garden. 

      

Introdução 
      

Vivenciamos hoje uma nova fase do capitalismo, uma nova era tecnológica, a era da 

informação. As tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) estão incorporadas ao 

modo de vida da sociedade no mundo globalizado, transformando as relações que ocorrem no 

espaço geográfico. 

A internet, a robótica e os demais meios eletrônicos são considerados os principais 

símbolos dessa nova era. As novas tecnologias conectam pessoas e mercados de todos os 

lugares, produzindo ações no espaço geográfico. São utilizados, por exemplo, como meio de 

divulgação, discussão, organização popular, denúncias, defesa ambiental, e também com a 

finalidade científica e educacional. 

A Geografia busca compreender as relações entre sociedade-natureza e sociedade-

sociedade, inseridas no espaço geográfico. As informações espaciais podem ser captadas, 

armazenadas, mapeadas e analisadas, utilizando tanto os softwares mais sofisticados quanto 

os geoaplicativos básicos on-line, ao alcance de parcela significativa da sociedade. A 

utilização das tecnologias permite a exploração instantânea dos espaços distantes através das 

redes de informações distribuídas por todo o planeta. 

Selecionar as informações no momento e no local desejado a partir da interação, 

comunicação e imersão em outros lugares, sem a necessidade de deslocamento ou presença 
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física, se tornou possível graças ao 

surgimento da internet. Dessa forma, o espaço geográfico, objeto de estudo da ciência 

Geográfica, passa a abranger também o espaço virtual, classificado ciberespaço.  

Pierre Lévy o define como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. Enfatiza ainda o “caráter 

plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e 

virtual da informação” (LÉVY, 1999, p. 92). 

No ensino de Geografia, as tecnologias podem ser empregadas como recursos 

didáticos nas aulas, são as chamadas geotecnologias
1
, que possibilitam fugir da forma 

tradicional de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas. Além de ser um suporte para o 

professor, possibilita ao estudante o entendimento de que a Geografia possui utilidade 

também fora da escola. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio apresentam as competências e 

habilidades para a Geografia no Ensino Médio. Dentre elas, enfatizamos a “capacidade de 

compreender os fenômenos locais, regionais e mundiais expressos por suas territorialidades, 

considerando as dimensões do espaço e tempo” e “identificar os fenômenos geográficos 

expressos em diferentes linguagens”. (BRASIL, 2006). Isso possibilita a utilização de 

diversas ferramentas e recursos tecnológicos para a construção do conhecimento.  

Já estão disponíveis na literatura diversas experiências bem-sucedidas no ensino de 

Geografia, a partir do uso de geotecnologias em sala de aula. Nesse sentido, o objetivo deste 

trabalho é apresentar um relato de experiência acerca do uso das geotecnologias em sala de 

aula, no ensino de Geografia.  

A intervenção didática foi elaborada a partir da escrita do roteiro de atividades 

entregue aos alunos do primeiro ano do ensino médio, que desenvolveram uma análise 

exploratória do espaço geográfico, a partir da utilização de geoaplicativos. Durante a 

aplicação desta intervenção em sala de aula, foram propostos 3 (três) objetivos específicos a 

serem alcançados com a realização da atividade: 

● pesquisar o espaço geográfico por meio de geoaplicativos; 

● explorar imagens e informações geográficas; 

● conhecer e explorar características culturais a partir da música de outros países. 

Assim, entende-se que a compreensão bem-sucedida do espaço geográfico perpassa 

pelo estabelecimento de relações/conexões com outras realidades. É importante que os 

estudantes comparem os seus lugares de vivência com outras realidades locais, regionais, 

nacionais e até globais.  

 

Procedimentos Metodológicos 

 

A intervenção didática se deu a partir da utilização de dois geoaplicativos disponíveis 

gratuitamente na web: o GOOGLE EARTH (Figura 1) e o RADIO GARDEN (Figura 2). O 

                                                           
1
 “Podem ser entendidas como as novas tecnologias ligadas à geociências, as quais trazem avanços significativos 

no desenvolvimento de pesquisas, em ações de planejamento, em processos de gestão, manejo e em tantos outros 

aspectos relacionados à estrutura do espaço geográfico.” (LAUDARES, 2014, p. 22) 
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primeiro geoaplicativo possibilita a 

exploração de imagens de satélite de todo o planeta Terra, os terrenos e edificações em 3D em 

centenas de cidades e a apresentação dos detalhes em perspectiva de 360° com a ferramenta 

denominada Street View. (Google Earth, 2019). 

 

  

Figura 1: Print da tela do geoaplicativo GOOGLE EARTH 

 

O segundo, é um sistema que reúne diversas rádios disponibilizadas em um mapa 

global, que pode ser navegado arrastando o mouse sobre a tela e, à medida que isso acontece, 

as rádios dos locais centralizados são sintonizadas. Elas são indicadas por pontos verdes 

georreferenciados, dispostos na imagem de satélite. (Rádio Garden, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

http://www.engesat.com.br/radios-radio-garden/


 

 

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)! 
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019. 

A prática do(a) Professor(a) à margem 
 Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 

 

 

 

Figura 2: Print da tela do geoaplicativo RADIO GARDEN 

 

Para realização da atividade proposta no roteiro, os alunos foram divididos em 

grupos, sendo que cada grupo ficou responsável por escolher e apresentar uma cidade, 

inserida em um continente, a ser definido por meio de um sorteio realizado em sala de aula. A 

análise exploratória do espaço geográfico poderia ser realizada em qualquer cidade do 

continente, exceto aquelas inseridas no território brasileiro, pois a intenção foi instigar o 

(re)conhecimento de culturas em outros países.  

Os grupos também foram incentivados a pesquisar cidades menos populares e 

reconhecidas pela sua exploração turística. Os alunos utilizaram o laboratório de informática 

para o reconhecimento e exploração dos geoaplicativos, conforme mostra a Figura 3. 

Os módulos de aulas de Geografia para o 1° ano do Ensino Médio, na escola em que 

foi aplicada essa intervenção didática, se dividem em 3 (três) módulos/aula de 50 (cinquenta) 

minutos cada um, semanalmente. Dessa forma, para as apresentações, que totalizaram 6 (seis) 

grupos em cada turma, foram utilizados 3 módulos/aula. Todos os continentes foram 

apresentados pelos grupos de alunos, exceto a Antártida. 
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Figura 3: Imagens dos alunos reconhecendo os geoaplicativos. 

Os materiais utilizados para realização das apresentações foram um tablet, um 

projetor multimídia, uma caixa de som e a internet. Os dois geoaplicativos manipulados 

requerem uma boa conexão de internet para o funcionamento adequado. As apresentações das 

análises exploratórias das cidades escolhidas foram realizadas a partir da apresentação oral 

sincronizada com as demonstrações nos geoaplicativos.  

      

Resultados e Discussão  

 

A análise do espaço geográfico pode ser realizada também a partir da exploração de 

diferentes categorias geográficas que guardam alguma semelhança entre si, tais como o lugar, 

a região, a paisagem e o território. 

Aliado a isso, essa análise é baseada em três conceitos essenciais: o espaço geográfico, 

onde acontecem os processos (naturais e antrópicos); o tempo, quando a natureza dos 

processos é identificada (geológico ou histórico); a escala (local, regional, nacional, global) 

que indica a dimensão dos processos existentes. (SANTOS, 1988). 

Convivendo com os diferentes posicionamentos metodológicos ou diversos 

paradigmas, a ciência Geográfica possui os princípios que norteiam as suas análises 

geográficas e estabelecem o caráter de unidade da Geografia. Esses princípios orientadores 

foram originários do período grego, adotado pela escola Alemã e decisiva para escola de 

Vidal De la Blache, na França. Foram teorizados e aplicados a partir de oito princípios: 

causalidade, localização ou posição, unidade terrestre, extensão, atividade, diferenciação de 

área ou regional e da conexão. (AMORIM FILHO, 2006). 

Pensando nesses conceitos-chave, que dão identidade à Geografia e que permitem a 

compreensão do mundo sob a ótica dessa disciplina no ensino, a análise exploratória do 
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espaço geográfico apresentado pelo aluno (a 

partir das características compiladas no Quadro 1), perpassou por uma adaptação dos 

princípios e conceitos geográficos, aplicados ao ensino e aprendizagem, possibilitando assim 

o conhecimento sistemático do meio de estudo. 

  

Princípio/Conceito 

geográfico explorado 

Procedimentos realizado pelo estudante 

Localização Nome da cidade, país e continente. Localização (Coordenadas 

Geográficas: Latitude e Longitude). 

Extensão, Cartografia Indicação da escala da pesquisa: pequena, média ou grande. 

Justificativa. 

Localização, Conexão, 

Cartografia 

Indicação da hora local considerando o horário de saída do 

ensino médio do colégio (12h30min), informação da hora local 

na cidade pesquisada. 

Localização, Conexão Aspectos gerais da paisagem urbana: exploração das ruas do 

centro da cidade escolhida, por meio do recurso STREET 

VIEW, disponível no aplicativo GOOGLE EARTH. 

  

  

  

Conexão 

Observação da situação geral das casas (qualidade das 

habitações, presença de muros); das ruas (limpeza; vandalismo 

nos muros; rede elétrica); dos veículos (se há 

congestionamento; qualidade dos carros); das áreas verdes (se 

há parques urbanos, árvores nas ruas); dos cursos d’água (se 

existe cursos de água cortando o centro urbano); dos sistemas 

de transporte urbano existentes e estado geral da qualidade dos 

mesmos; dos espaços públicos (se existem muitas praças, ruas 

exclusivas para pedestres, etc.). 

  

Regional 

Apresentação da emissora de rádio que o grupo conseguiu 

sintonizar no aplicativo RADIO GARDEN. Apresentação dos 

estilos de música e idioma. Foi necessário que cada grupo 

sintonizasse a emissora durante a apresentação para que os 

alunos identificassem características culturais a partir da 

música. 

Percepção, Conexão, 

Síntese 

Registro das considerações do grupo sobre a cidade pesquisada 

(a impressão subjetiva da equipe sobre a qualidade de vida e se 

aquele é um bom lugar de moradia, justificando a resposta). 

Quadro 1 - Procedimentos utilizados na exploração do espaço geográfico analisado 
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A avaliação da atividade visou mostrar aos envolvidos (professoras e estudantes) no 

processo de ensino-aprendizagem, se os objetivos propostos foram atingidos. Foi realizada de 

modo contínuo, desde a entrega do roteiro da proposta e do reconhecimento dos 

geoaplicativos no laboratório de informática até a apresentação dos grupos. Foram elencados 

5 (cinco) critérios avaliativos, conforme apresentado no Quadro 2.  

 

Critérios Avaliativos Avaliação 

1 - Entrega da ficha-resumo impressa Conceitual 

2 - Participação dos alunos durante a apresentação Atitudinal 

3 - Exploração de geoaplicativos durante a apresentação Procedimental 

4 - Pontualidade no tempo de apresentação Procedimental 

5 – Qualidade do conteúdo adequado ao tema Conceitual 

Quadro 2 - Critérios Avaliativos 

 

A maioria dos alunos ficaram surpresos com a possibilidade de interação dos 

geoaplicativos. Num contexto geral, todos os grupos compreenderam a proposta didática e se 

mostraram interessados ao manusear os geoplicativos. Alguns, encontraram dificuldades ao 

manuseá-los, porém, isso não comprometeu a realização da atividade. Os estudantes 

perceberam que o manuseio dos geoaplicativos se deu de modo mais prático e rápido no 

computador portátil modelo tablet que no modelo desktop. O recurso de tela touchscreen 

fornecido pelos tablets possibilita aos usuários de geoaplicativos maior agilidade no acesso às 

localidades. 

Alguns poucos grupos não conseguiram sincronizar a apresentação oral com o 

manuseio do GOOGLE EARTH ao mesmo instante. Ocorreu um retardo na localização dos 

pontos escolhidos para apresentarem a caracterização da cidade. Isso pode ser melhorado a 

partir de uma listagem de pontos criada previamente pelos grupos. As turmas ouvintes se 

mostraram interessadas enquanto os demais grupos apresentavam as rádios do aplicativo 

RADIO GARDEN.  

Notou-se o movimento do corpo, por parte de alguns estudantes, possibilitando 

idealizar nas próximas atividades, apresentações de danças típicas de outros países durante a 

utilização deste geoaplicativo. Outros, ficaram interessados em conhecer as escolas das 

cidades escolhidas, sendo também, mais um possível ponto de interesse a ser incluído em 

atividades futuras.  

Todos os grupos apresentados foram bem avaliados pelo desempenho e cumprimento 

dos critérios estipulados. Além disso, alguns alunos levaram o conhecimento até a família e 

apresentaram os geoaplicativos, fazendo com que o processo da aprendizagem extrapolasse a 
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sala de aula. Um grupo específico não se 

contentou em apresentar somente uma localidade e “descobriu” a cidade fantasma chamada 

Famagusta, localizada no Chipre, solicitando à professora permissão para apresentação de 

duas cidades, demonstrando interesse em compartilhar para a turma o conhecimento de uma 

cidade com uma história tão diferenciada.  

Durante a realização da atividade ocorreu o desenvolvimento do pensamento 

espacial, a partir da percepção da escala cartográfica, enquanto utilizavam o recurso de 

ferramenta zoom da tela, além de reconhecer imagens de satélites e fotografias meio em 

estudo. 

      

Considerações Finais 

      
O processo de ensino e aprendizagem apenas com foco conteudista e no livro 

didático não pode ser a única fonte de conhecimento. A sociedade passou por diversas 

transformações ao longo da história da humanidade e as geotecnologias estão cada vez mais 

presentes nessa evolução. 

A escola e os sujeitos inseridos nela não podem ficar estagnados, alheios às 

mudanças do mundo. É preciso incorporar no ensino, essa forma mais dinâmica e tecnológica, 

que acompanha as essas transformações, integrando o aluno ao meio técnico, científico e 

informacional.   

Mesmo diante do perfil de ensino ainda com foco conteudista, muito presente nas 

escolas de ensino médio do Brasil, a realização desta atividade é um passo inicial para 

explorar com profundidade e aproveitar todas as possibilidades de análises oferecidas pelos 

geoaplicativos.  
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Eixo: Escola como espaço de conflito

Resumo

A partir dos diferentes contatos e experiências obtidos dentro do Instituto educacional
professor Ismael Coutinho, escola localizada numa área central de Niterói, conhecida como a
primeira escola de formação de professores. Conhecemos o IEPIC através do estágio da
licenciatura e pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, vivenciamos
durante um ano o cotidiano da escola e percebemos como as implicações do espaço
permeiam sobre a escola e perpassam suas relações de dentro para fora e de fora para dentro.
Diante disso, entendemos que os conceitos geográficos sobre espaço, território e lugar como
ideias chave para se compreender a dinâmica escolar, dentro de sua concepção de espaço de
aprendizagem e de transformação. Com isso fizemos uma análise geográfica do espaço
escolar com o objetivo de abordar as problemáticas e as potencialidades da educação dentro
do nosso espaço amostral.

Palavras chaves: Escola; Geografia; Território; Resistência; Docência

Múltiplas Trajetórias e Espacialidades da Escola

“Cada território é um corpo, cada corpo é um território.”

Começo nosso relatório com essa frase, que foi criada por um aluno da graduação da
geografia, futuro professor, morador da baixada fluminense e estudante da rede pública, que
hoje, infelizmente não ocupa mais esses espaços. Essa ideia explicita que todos nós somos
um conjunto de pessoas e acontecimentos que passaram pela nossa vida e que nos marcaram
de algum jeito. Ser professor é lidar com pessoas, lidar com essas constantes mudanças a qual
somos submetidos a todo tempo, é lidar com corpos e com territórios.
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Ao sentar no pátio de uma escola e observar a movimentação que ocorre no interior
desse espaço percebemos que os lugares, as paisagens, e os territórios são formados a partir
indivíduos, que por sua vez são formados por outros espaços e outros indivíduos, compondo
uma rede fluida e em constante construção. Os corpos dos alunos são marcados por roupas,
por marcas, por tatuagens as vezes e suas expressões nos dão pistas de suas emoções e de
suas histórias. No nosso primeiro dia no IEPIC, nos deparamos com um momento de
encontro e de troca. Pouco antes do sinal da escola soar seu som irritante e estridente, os
rostos representavam, de maneira geral, um semblante de alegria e empolgação. Era uma
segunda feira e os alunos queriam contar uns para os outros o que havia acontecido no final
se semana, as conversas que tiveram, e os lugares aonde foram, ou, somente ouvir outras
pessoas falando sobre isso e os mais diversos assuntos que nunca iremos saber. Seus olhares e
seus sorrisos logo cessaram ao entrarem na sala de aula. Alguns continuaram a contar sobre
suas experiências, demonstrando pouco interesse em ouvir o que a professora tinha a dizer.

A aula da professora era extremamente interessante, e o jeito como ela conduzia o
conteúdo nos deixava inspirados e empolgados, mas ao se deparar com as demais reações das
pessoas ali presentes percebemos que nós, ao nos encontrarmos em uma espécie de limbo
entre a categoria de alunos e a de professores, tínhamos visões diferentes sobre o que estava
acontecendo nesse espaço.

Conforme o decorrer do estágio pudemos constatar que, diferentemente da escola de
onde vinhemos, o IEPIC tinha uma lógica completamente distinta. A cada pergunta feita por
nós e pela professora surgiam respostas variadas e imprevisíveis, que muitas vezes nos
fizeram repensar coisas que antes para nós eram fatos. Ao questioná-los sobre os lugares de
onde moravam ficou claro o porquê de toda essa diversidade de corpos e de ideias. Os alunos
do IEPIC, num espaço amostral de 30 pessoas, vinham de ruas, bairros e até cidades
diferentes, e suas trajetórias, às 6h, 5h e até 4h da manhã como foi relatado, perpassavam por
caminhos e por estradas que muitas vezes não conheciamos, e ao chegarem no espaço
escolar, onde encontrariam pessoas de outras vivências e trajetórias, construía-se um
momento importante naquela paisagem, o momento de troca e de interação, que tinha um
significado em suas vidas onde eles empregavam muito mais importante que o momento da
aula.

Um comentário de uma aluna da turma 903 para duas meninas que comentavam da
facilidade da escola foi: “Vocês não sabem o que é estudar e trabalhar ao mesmo tempo, a
escola para mim tem outro significado”. Isso também nos ajuda a compreender a
complexidade de olhares e significados diferentes a qual a escola representa para cada aluno e
também para o corpo docente. O mesmo acontecia com os professores que trabalhavam em
várias escolas e os que tinham dedicação exclusiva no IEPIC. Isso se materializava na própria
sala dos professores, onde a movimentação dos professores que precisavam ir pra outras
escolas era mais acelerado e mecânico do que os professores que tinham dedicação exclusiva,
e, por isso tinham mais tempo para de viver aquele espaço, tomar um café, conversar etc.
Alunos que cresceram ali também tinham uma territorialidade diferente daqueles que
possuíam menos tempo no IEPIC.

As próprias aulas da professora de geografia tinham muito de sua história pessoal
embutida. Por ser uma mulher negra, onde sempre ocupou espaços negros, ela acreditava na
importância de se explicar a história africana pelo ponto de vista dos próprios africanos,
numa tentativa de que os alunos negros se empoderassem mais de sua história e de seus
direitos. Nem sempre isso era bem recebido pelos alunos, alguns inclusive tinham grande
resistência às suas aulas, alguns pais possuíam um discurso extremamente preconceituoso e
racista, o que também representava parte da trajetória de alguns alunos, e consequentemente
isso repercutia no olhar deles para com a professora. Entretanto, a professora também possuía
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um poder modificante na escola, e ao mesmo tempo que muitos ofereciam resistência a suas
práticas, grande parte da escola apoiava sua iniciativa.

Os Espaços Vividos

O Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho possuía um diferencial perante as
outras escolas públicas encontradas em Niterói, era uma escola com uma forte presença e
participação dos alunos. Os muros e as paredes possuíam grafites e cores feitos pelos próprios
discentes, e após o evento recente de ocupação ocorrido em 2016, muitos alunos sentiam um
forte sentimento de pertencimento a escola.

Apesar de muitos alunos reclamarem constantemente da escola, dos professores e dos
outros alunos, percebia-se também a existência de um apego por grande parte deles por
aquele espaço. Nos momentos de conversa, de jogar bola, ou mesmo dentro de um abraço ou
um beijo escondido, aquele espaço para eles se tornava um lugar, no seu sentido afetivo e
significativo. Ao se questionar para um grupo de sete alunos se eles preferiam ficar em casa
ou na escola, todos eles responderam que prefeririam a escola. Ou seja, havia presente ali
uma identificação com o espaço, mas não em todos os momentos, representando a ideia de
um lugar temporal, onde em alguns períodos de tempo eles experienciavam de forma positiva
a escola.

Dentro do espaço escolar foi criada a sala Griot, que tem como objetivo representar
um espaço de acolhimento incorporando elementos da cultura africana que transmitam sua
cultura e suas formas de resistência. A nomenclatura da sala representa um costume de povos
africanos que se estruturava na passagem de conhecimento dos mais velhos (o Griot) aos
mais novos, como ocorre na escola. Não existem cadeiras ou mesas, os alunos deitam em
esteiras e são responsáveis pela organização e construção do espaço. Isso incomoda muitos
alunos que reclamam da ausência das carteiras, demonstrando uma resistência a outras
formas de educar não convencionais.
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um poder modificante na escola, e ao mesmo tempo que muitos ofereciam resistência a suas
práticas, grande parte da escola apoiava sua iniciativa.

Os Espaços Vividos

O Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho possuía um diferencial perante as
outras escolas públicas encontradas em Niterói, era uma escola com uma forte presença e
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Escola como Espaço de Conflito

No período em que presenciamos as aulas percebemos uma diferença entre duas
turmas de uma mesma série, onde notava-se um tensionamento muito grande com a
professora em uma turma e o mesmo não ocorria na outra turma. Em uma aula onde a
professora não estava se sentindo bem por conta da perda de uma amiga, os alunos
perceberam e tentaram animá-la, ao contrário da outra turma, que não tiveram essa percepção
e sensibilidade.

Inúmeros casos de desrespeito e falta de empatia eram cotidianamente descritos sobre
essa turma por vários professores da escola. Presenciamos pelo menos dois deles. Notava-se
também um estranho prazer dos alunos em criticar as atitudes dos professores para outros
professores, inclusive muitas vezes denegrindo a imagem de alguns para os seus colegas de
profissão. Essa foi uma questão frequentemente debatida na sala dos professores, mostrando
não somente um problema recorrente naquela escola como também em muitas outras.

Em uma determinada aula, uma aluna confrontou diretamente a professora se era ela
que iria dar aula naquele momento, e após a resposta afirmativa da professora um grupo de
alunos se retirou, mostrando que não queriam a presença dela ali.

Ao indagarmos a alguns alunos sobre as relações ocorridas no espaço escolar as
maiores resistências eram com a direção, que eles descreveram como indiferente às suas
demandas. Seguido pelo corpo de professores, onde foram descritos vários momentos de
embates, incluindo casos de assédio moral e de conotação sexual, que ocorriam em maior
número que a diretoria e a coordenadoria, justamente pelo maior contato, mas que ainda sim
eles descreviam a relação entre professores e alunos como melhor que a da direção com os
alunos. E eram justamente os funcionários que possuíam os maiores vínculos, o que de certa
forma, indica uma relação de aceitação a hierarquia proposta no território escolar.

Casos de animosidade também ocorriam dentro da sala dos professores, onde os
conflitos ocorriam por diversos motivos, alguns professores retratavam a sala dos professores
como um espaço pouco acolhedor e nocivo, com conversas altamente depreciativas sobre os
alunos, a escola e a própria profissão do docente. Percebia-se, pelos vários relatos da
professora supervisora, que havia ali um aglomerado de pessoas que não queriam estar ali,
lamuriando, sem nenhuma intenção de mudar alguma coisa naquele espaço, e as reclamações
eram pontuais, e muitas vezes passava despercebido em seus lamentos, as falhas contidas nos
sistemas, que muitas vezes eram personificadas em suas falas por indivíduos.

Os conselhos de classe também representam um dos principais conflitos de interesse
entre os professores e a direção. Percebia-se que professores que se propunham a passar mais
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trabalhos alcançavam um índice maior de aprovação, enquanto os professores que avaliavam
sobretudo por provas, um índice maior de reprovação. Nas escolas públicas estaduais do Rio
de Janeiro existe uma Portaria (419/2013) que estabelece numa de suas Resoluções que o
professor deve avaliar o aluno continuamente e com o registro oficial de três instrumentos
avaliativos diversificados no mínimo, em função disso, os coordenadores e diretores
exerciam de certo modo uma pressão para que os professores apresentassem mais trabalhos
de forma a aumentar o número de aprovações.

Essa lei implementada em 2013 reduziu drasticamente a autonomia do professor em
sala e abriu precedentes para essa prática de aprovação automática que já existia antes e que
gera conflito entre o corpo docente.

O Território Escolar

Após as ocupações a dinâmica do colégio mudou drasticamente. Os alunos que
participaram e colaboraram com as ocupações adquiriram muito mais confiança, sentimento
de pertencimento e de cuidado com o espaço. Acompanhamos superficialmente a ocupação
do IEPIC em 2016, o que pudemos perceber e o que as paredes da escola contam até hoje foi
o zelo que os alunos tiveram a partir do momento que assumiram a escola como um espaço
pertencentes a eles. As conversas que pudemos ter tanto em 2016 como hoje no estágio, foi
que os alunos puderam aprender mais sobre política e cidadania com poucos dias dentro das
ocupações do que em anos tendo o ensino formal padrão. Foi cuidando da horta, limpando os
banheiros, e ajudando os companheiros que eles tiveram a chance de experienciar o
sentimento de solidariedade e coletividade que poucas vezes é presenciado nas escolas em
salas de aula. A escola, nos moldes atuais, estimulam diversas vezes a competitividade e o
consumismo. Alunos lutam por um número em uma prova que poucas vezes definem seu
mérito, seu esforço ou o quanto eles valem. E no momento das ocupações eles lutaram por
uma causa, eles lutaram pela educação. Sua resistência foi por um ensino público de
qualidade, foi contra medidas humilhantes de tentativas de se tirar o senso crítico do espaço
escolar como a projeto do escola sem partido, e os alunos das escolas públicas mostraram que
são sim seres pensantes, que aquele espaço é de fato deles. E ao se apropriarem dessa ideia
que provavelmente não encontraram em um livro didático, eles construíram uma construção
de poder dentro daquele espaço, e que se mostra presente até hoje nesses corredores.

Ao se questionar uma aluna sobre as relações de opressão existentes na escola ela
respondeu a seguinte frase: “Eu cresci aqui, eu estou mais tempo nessa escola que muito
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professor e diretor. Eu sou dona desse lugar”. Não conseguimos mudar uma palavra do que
essa menina de 14 anos disse porque mais do que tudo, isso para nós representa a
territorialidade que ela tem com esse espaço, e é essa noção de poder que torna a escola um
espaço realmente voltado para os alunos.

Percebe-se também que as marcações feitas pelos alunos no pátio, trazem uma
atmosfera de poder e empoderamento, que não se encontra nas salas de aula. Enquanto o
pátio assume inúmeros desenhos e frases criadas por Eles, as salas de aulas são brancas e com
poucos registros. Em uma das turmas existia um mural completamente em branco, apenas
com a referência ao Comando Vermelho escrito em liquipaper. Foi relatado também por uma
das alunas o receio de se participar das festas da escola por conta dessa presença de várias
facções convivendo em um mesmo espaço. Os banheiros também eram vazios, um dos alunos
disse que não precisavam escrever nada nos banheiros porque as ocupações os permitiram de
escrever o que eles queriam na entrada da escola, então o banheiro não tinha mais essa
função.

Conclusão

Este relatório utiliza-se de um espaço amostral de uma escola estadual para se
verificar a geografia destes espaços e dos corpos que os habitam. É perceptível portanto,
encontrar a geografia nas estruturas escolares, estruturas estas que ao mesmo tempo em que
não preservam a liberdade e limitam as atuações dos alunos e dos professores, mas que
também representa um espaço de luta e de resistência.

O estágio e as visitas nos permitiram a experiência de ver os corpos que habitam e
modificam o espaço, e os transformam em um espaço de luta, um território, uma paisagem e
um lugar. Dentro do IEPIC é notório o potencial e a criticidade dos alunos, mostrando que
mesmo em meio a medidas tão retrógradas e autoritárias, as resistências se dão
cotidianamente. Entretanto a escola precisa ser urgentemente repensada, de forma a
contemplar as demandas reais de alunos e professores, e onde os atos de resistência e luta
sejam vistos como inerentes ao espaço, e não como transgressões.

Já é mais que comprovado que o sistema educacional como nós conhecemos está
fadado ao fracasso, e não é um problema individual de alunos ou professores, como muitas
vezes o senso comum os retrata, mas um problema estrutural baseado em métodos
educacionais ultrapassados e que não correspondem mais a realidade atual dos estudantes.
Entretanto acredito que é nessas microfissuras onde os alunos tomam posse da escola e se
apropriam desses espaços (que já os pertence pela própria lei), nos momentos em que
professoras ensinam sobre política e pluralidade social nas salas de aula mesmo que isso não
esteja nos livros didáticos, onde um corpo docente se junta para criar um espaço de
acolhimento aos alunos, e onde os próprios alunos lutam por um espaço próprio nas escolas,
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professor e diretor. Eu sou dona desse lugar”. Não conseguimos mudar uma palavra do que
essa menina de 14 anos disse porque mais do que tudo, isso para nós representa a
territorialidade que ela tem com esse espaço, e é essa noção de poder que torna a escola um
espaço realmente voltado para os alunos.

Percebe-se também que as marcações feitas pelos alunos no pátio, trazem uma
atmosfera de poder e empoderamento, que não se encontra nas salas de aula. Enquanto o
pátio assume inúmeros desenhos e frases criadas por Eles, as salas de aulas são brancas e com
poucos registros. Em uma das turmas existia um mural completamente em branco, apenas
com a referência ao Comando Vermelho escrito em liquipaper. Foi relatado também por uma
das alunas o receio de se participar das festas da escola por conta dessa presença de várias
facções convivendo em um mesmo espaço. Os banheiros também eram vazios, um dos alunos
disse que não precisavam escrever nada nos banheiros porque as ocupações os permitiram de
escrever o que eles queriam na entrada da escola, então o banheiro não tinha mais essa
função.

Conclusão

Este relatório utiliza-se de um espaço amostral de uma escola estadual para se
verificar a geografia destes espaços e dos corpos que os habitam. É perceptível portanto,
encontrar a geografia nas estruturas escolares, estruturas estas que ao mesmo tempo em que
não preservam a liberdade e limitam as atuações dos alunos e dos professores, mas que
também representa um espaço de luta e de resistência.

O estágio e as visitas nos permitiram a experiência de ver os corpos que habitam e
modificam o espaço, e os transformam em um espaço de luta, um território, uma paisagem e
um lugar. Dentro do IEPIC é notório o potencial e a criticidade dos alunos, mostrando que
mesmo em meio a medidas tão retrógradas e autoritárias, as resistências se dão
cotidianamente. Entretanto a escola precisa ser urgentemente repensada, de forma a
contemplar as demandas reais de alunos e professores, e onde os atos de resistência e luta
sejam vistos como inerentes ao espaço, e não como transgressões.

Já é mais que comprovado que o sistema educacional como nós conhecemos está
fadado ao fracasso, e não é um problema individual de alunos ou professores, como muitas
vezes o senso comum os retrata, mas um problema estrutural baseado em métodos
educacionais ultrapassados e que não correspondem mais a realidade atual dos estudantes.
Entretanto acredito que é nessas microfissuras onde os alunos tomam posse da escola e se
apropriam desses espaços (que já os pertence pela própria lei), nos momentos em que
professoras ensinam sobre política e pluralidade social nas salas de aula mesmo que isso não
esteja nos livros didáticos, onde um corpo docente se junta para criar um espaço de
acolhimento aos alunos, e onde os próprios alunos lutam por um espaço próprio nas escolas,
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professor e diretor. Eu sou dona desse lugar”. Não conseguimos mudar uma palavra do que
essa menina de 14 anos disse porque mais do que tudo, isso para nós representa a
territorialidade que ela tem com esse espaço, e é essa noção de poder que torna a escola um
espaço realmente voltado para os alunos.

Percebe-se também que as marcações feitas pelos alunos no pátio, trazem uma
atmosfera de poder e empoderamento, que não se encontra nas salas de aula. Enquanto o
pátio assume inúmeros desenhos e frases criadas por Eles, as salas de aulas são brancas e com
poucos registros. Em uma das turmas existia um mural completamente em branco, apenas
com a referência ao Comando Vermelho escrito em liquipaper. Foi relatado também por uma
das alunas o receio de se participar das festas da escola por conta dessa presença de várias
facções convivendo em um mesmo espaço. Os banheiros também eram vazios, um dos alunos
disse que não precisavam escrever nada nos banheiros porque as ocupações os permitiram de
escrever o que eles queriam na entrada da escola, então o banheiro não tinha mais essa
função.

Conclusão

Este relatório utiliza-se de um espaço amostral de uma escola estadual para se
verificar a geografia destes espaços e dos corpos que os habitam. É perceptível portanto,
encontrar a geografia nas estruturas escolares, estruturas estas que ao mesmo tempo em que
não preservam a liberdade e limitam as atuações dos alunos e dos professores, mas que
também representa um espaço de luta e de resistência.

O estágio e as visitas nos permitiram a experiência de ver os corpos que habitam e
modificam o espaço, e os transformam em um espaço de luta, um território, uma paisagem e
um lugar. Dentro do IEPIC é notório o potencial e a criticidade dos alunos, mostrando que
mesmo em meio a medidas tão retrógradas e autoritárias, as resistências se dão
cotidianamente. Entretanto a escola precisa ser urgentemente repensada, de forma a
contemplar as demandas reais de alunos e professores, e onde os atos de resistência e luta
sejam vistos como inerentes ao espaço, e não como transgressões.

Já é mais que comprovado que o sistema educacional como nós conhecemos está
fadado ao fracasso, e não é um problema individual de alunos ou professores, como muitas
vezes o senso comum os retrata, mas um problema estrutural baseado em métodos
educacionais ultrapassados e que não correspondem mais a realidade atual dos estudantes.
Entretanto acredito que é nessas microfissuras onde os alunos tomam posse da escola e se
apropriam desses espaços (que já os pertence pela própria lei), nos momentos em que
professoras ensinam sobre política e pluralidade social nas salas de aula mesmo que isso não
esteja nos livros didáticos, onde um corpo docente se junta para criar um espaço de
acolhimento aos alunos, e onde os próprios alunos lutam por um espaço próprio nas escolas,
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nesses momentos é nesses espaços é onde se cria, reinventa e significa a escola. Dentro disso,
acredito que a educação é um processo contínuo e que é inerente às salas de aulas.
Acreditamos na autonomia do professor, e no seu potencial modificador no espaço. E
enquanto percebemos nos alunos a capacidade de questionar e de lutar por uma realidade
melhor, acreditamos que tenhamos motivos para continuar acreditando.
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Escola como espaço de conflito

Resumo: A vontade de relatar a experiência do Estágio Supervisionado surgiu da necessidade de refletir sobre
as respostas dos alunos de um 3º ano do Ensino Médio a um questionário que abordava o que a Geografia
representava para eles, se gostavam da disciplina, as expectativas sobre as aulas, sobre o último ano escolar e o
que esperavam da vida após a escola. Essas perguntas foram pensadas como uma forma de conhecer os alunos e
buscar que seus anseios estivessem presentes no planejamento e nas execuções das regências ao longo de todo o
bimestre (período proposto). Nessas respostas, notamos que alguns deles se interessavam pela Geografia escolar,
e outros demonstravam desinteresse, tanto no comportamento observado em sala, quanto nas respostas ao
questionário. A partir disso, discutimos a respeito da experiência do relato de Estágio Supervisionado, da relação
com o saber e a experiência da primeira regência com essa turma, na qual também discutimos sobre o por que
deles irem à escola e estudarem Geografia, buscando apresentar a Geografia de uma forma que fizesse sentido,
ou que pelo menos, questionasse o sentido atribuído ao longo da formação escolar de cada sujeito histórico e
social que compõe aquela turma.

Palavras-Chave: Geografia escolar; ensino médio; relação com o saber.

Introdução

As atividades e reflexões apresentadas neste trabalho surgiram da disciplina em
andamento “Prática de Ensino e Estágio Supervisionado III”, no curso de Geografia da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” câmpus de Rio Claro. Esse estágio,
por estar mais próximo da conclusão da licenciatura, tem como proposta um período maior
dedicado às atividades de observação, participação e regência de aulas, conforme definido no
Projeto Político Pedagógico do curso e em atendimento à legislação, o que favorece maior
proximidade com o trabalho docente.

Uma primeira dificuldade para realizar o estágio foi encontrar escolas e professores
que nos recebessem, pois os responsáveis costumam alegar falta de condições estruturais para
receber os estagiários (falta de espaço e de funcionários), além de uma certa resistência com
pessoas externas à escola, alegando problemas anteriores com estagiários. Dessa forma,
recusam e/ou dificultam a participação dos mesmos no cotidiano escolar. Logo após
conseguir encontrar a unidade concedente de estágio, ao questionar sobre a possibilidade de
fotografar as dependências da escola a responsável solicitou que fossem fotografados apenas
os aspectos positivos, e que não houvesse críticas no trabalho final. Em boa parte das aulas
acompanhadas o professor também pede que a turma se comporte, pois “tem visita”. Há uma
precaução da escola com a avaliação que o estagiário faz da situação escolar, o que dificulta o
diálogo entre professores da rede e professores em formação.

Isto posto, a escola estadual na qual a experiência relatada aconteceu atende 1270
alunos, sendo eles dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio.
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As atividades foram desenvolvidas com os alunos de um 3º ano do Ensino Médio,
durante as aulas de Geografia no período da manhã, sob supervisão do professor da escola e
orientação da professora de Estágio Supervisionado III.

Durante as observações das aulas do 3º ano, os estagiários perceberam a dispersão
existente entre os alunos. Alguns ouvem músicas em seus fones de ouvido, há conversas
paralelas frequentes, trabalhos de outras disciplinas sendo concluídos, pouca atenção voltada
à atividade e ao professor de Geografia. Assim, a primeira regência foi planejada e
concretizada em abril de 2019 visando que os estagiários entendessem melhor o que os alunos
pensavam sobre as aulas, quais suas perspectivas e expectativas em relação às nossas aulas, à
escola, à vida. Em uma conversa inicial propusemos debater a importância da escola, da
Geografia e do respeito em sala de aula para que todos tivessem uma boa experiência no
período da regência.

Os estagiários entendem os alunos enquanto sujeitos históricos e sociais, ativos no
processo de ensino e aprendizagem e, por isso, ouvir suas expectativas e compreender o
contexto histórico/social na qual elas se constroem tem sido fundamental para o planejamento
das aulas de regência. Com base neste entendimento, preparamos um roteiro de perguntas
começando pelas percepções sobre a disciplina Geografia e o que ela representava para cada
um deles. As respostas dessa atividade, assim como a experiência de estágio, motivaram-nos a
escrever esse relato, buscando discutir sobre a situação e perspectiva desses alunos.

O presente texto se organiza da seguinte forma: primeiro discorre sobre as
observações em sala de aula e as impressões dos estagiários. Após isso, discute o
planejamento da primeira aproximação com as turmas, os resultados dessa aproximação e
como tais resultados podem interferir no planejamento das próximas aulas.

As observações em sala de aula: dispersão da turma e impressões

A escola não possui salas ambientes e as aulas de Geografia do 3º ano do ensino
médio acontecem em uma sala muito grande para a quantidade de alunos, que se distribuem
em grupos heterogêneos, em sua maioria distantes da mesa do professor. No fundo da sala se
encontram três mesas redondas de 5 lugares cada, onde há, quase sempre, um aluno sentado
sozinho. Mais ao fundo, duas estantes com TVs antigas. A sala tem um projetor no teto, mas,
segundo um aluno, o cabo não funciona e, para usar esse recurso, tem que solicitar o projetor
móvel da escola que os diferentes professores compartilham.

Durante todas as aulas observadas alguns alunos ouviam músicas nos fones de ouvido,
muitas vezes tão altas que o som alcançava quem estava a algumas carteiras de distância. O
uso do celular também é constante. Não apenas para conversar no whatsapp e atualizar as
redes sociais, mas também para fins didáticos.

Com a imposição do Guia de Transição do São Paulo Faz Escola no início do ano
letivo de 2019, documento enviado pela Secretaria Estadual de Educação para as escolas
estaduais, como meio de implantar o currículo unificado, o professor não tem tido tempo para
planejamento e nem materiais didáticos adequados para o exercício da docência, sendo que
até mesmo os cadernos do São Paulo Faz Escola não foram distribuídos nas escolas estaduais.
Então, com dificuldade, ele se apoia nos arquivos digitais do São Paulo Faz Escola e outros
materiais de sua autoria, os quais são distribuídos nos celulares dos alunos para leitura dos
textos e atividades, ao que tudo indica, dispersa ainda mais a atenção dos alunos para a
proposta pedagógica da aula.

Certo aluno também chegou a relatar que existe um acordo entre os alunos sala de
aula, em que poucos realmente fazem os trabalhos, enquanto o restante apena copia, sem
muito esforço e reflexão. Apesar de os alunos aparentarem gostar do professor, eles, no geral,
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não demonstram interesse por aprender
Geografia. O desejo, ou a falta dele, é compreendido por Charlot como sendo a relação com o
saber que:

[...] pode ser colocada quando se constata que certos indivíduos, jovens ou adultos,
têm desejo de aprender, enquanto outros não manifestam esse mesmo desejo. Uns
parecem estar dispostos a aprender algo novo, são apaixonados por este ou por
aquele tipo de saber, ou, pelo menos, mostram uma certa disponibilidade para
aprender. Outros parecem pouco motivados para aprender, ou para aprender isso ou
aquilo, e, às vezes, recusam-se explicitamente a fazê-lo" (CHARLOT, 2001, p. 15).

O planejamento das regências

Para planejar as regências, que deveriam contemplar o conteúdo programado para o
segundo bimestre de 2019, os estagiários buscaram fazer um levantamento inicial sobre as
perspectivas e expectativas dos alunos, a partir de uma leitura positiva do fenômeno de
desinteresse na relação com o saber, para isso:

Praticar uma leitura positiva não é apenas, nem fundamentalmente, perceber
conhecimentos adquiridos ao lado das carências, é ler de outra maneira o que é lido
como falta pela leitura negativa. Assim, ante um aluno que fracassa num
aprendizado, uma leitura negativa fala em deficiências, carências, lacunas (...),
enquanto que uma leitura positiva se pergunta "o que está ocorrendo", qual a
atividade implementada pelo aluno, qual o sentido da situação para ele (...), etc. A
leitura positiva busca compreender como se constrói a situação de um aluno que
fracassa em um aprendizado e, não, "o que falta" para essa situação ser uma situação
de aluno bem sucedido" (CHARLOT, 2000, p.30).

Desse modo, para compreender a situação foi necessário ouvir os alunos, entender o
que pretendiam com as aulas de Geografia. Assim, foi construído um plano de aula
introdutório às regências que consistia em quatro momentos: 1- apresentação (dos estagiários
e dos alunos, por meio de um pequeno questionário devido ao tempo); 2- discussões sobre a
utilidade da educação formal, da escola e da Geografia; 3- discussões sobre como seriam
desenvolvidas as aulas (contrato pedagógico); e 4- introdução ao conteúdo do segundo
bimestre “Choque de Civilizações”.

A construção do plano de aula não envolveu o professor supervisor devido à falta de
tempo em comum para discutir sobre seu Plano de Ensino. Ele então solicitou que os bolsistas
seguissem o Currículo Oficial do Estado de São Paulo, disponível na internet Portanto, de
acordo com esta indicação o plano envolveu o conteúdo “Choque de Civilizações”.

Num primeiro momento, os estagiários se apresentaram , falando brevemente sobre o
Estágio Supervisionado, seus nomes, idades, cidades natais e por que e como se interessaram
pela docência, bem como os projetos no qual estão envolvidos no curso de Geografia (ensino,
pesquisa e extensão). A importância dessa apresentação se justifica pela necessidade de
parecer

[...] mais adequado entender o afetivo como uma qualidade das relações humanas e
das experiências que elas evocam (...). São as relações sociais, com efeito, as que
marcam a vida humana, conferindo ao conjunto da realidade que forma seu contexto
(coisas, lugares, situações, etc.) um sentido afetivo [...] evidencia-se a presença
contínua da afetividade nas interações sociais, além da sua influência também
contínua nos processos de desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, pode-se
pressupor que as interações que ocorrem no contexto escolar também são marcadas
pela afetividade em todos os seus aspectos. Pode-se supor, também, que a
afetividade se constitui como um fator de grande importância na determinação da
natureza das relações que se estabelecem entre os sujeitos (aluno) e os diversos
objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), bem como na disposição dos
alunos diante das atividades propostas e desenvolvidas (LEITE; TASSONI, 2002, p.
10).
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Após a apresentação,
comentamos sobre a ideia de conhecê-los para programar as regências, e que para isso,
gostaríamos que escrevessem sobre quem eram, o que faziam e quais eram suas expectativas e
concepções. Para guiá-los foram colocadas no quadro algumas perguntas: “O que espera das
nossas aulas?”, “O que espera do último ano escolar?”, “o que espera após a conclusão do
ensino médio?” e “Gosta de Geografia? O que ela representa para você?” e foi entregue um
papel para cada um.

Os alunos demoraram em média 20 minutos para escrever, alguns ficaram no celular
até o momento em que foram questionados se fariam a atividade. O propósito das perguntas
como forma de conhecer os alunos para programar as aulas foi reforçado enquanto escreviam
e também solicitamos que escrevessem com sinceridade sobre o que achavam da Geografia e
o que esperavam das aulas, da escola e da vida para que o planejamento das regências
contemplasse suas expectativas.

Com as respostas recolhidas, fizemos uma discussão com os alunos sobre “por que
vocês vêm à escola?” e ouvimos respostas como “porque somos obrigados” pelos pais, por
programas do governo como o Bolsa Família, “pra ter um futuro” relacionando a educação
formal à oportunidade de emprego, dentre outras respostas. A partir disso, conversamos sobre
o surgimento da educação como direito de todos e dever do Estado na era moderna, com o
tríplice surgimento da burguesia, da filosofia racionalista e individualista e do Estado
nacional, conforme discute José Silverio Baia Horta (1998, p. 6) e a obrigatoriedade escolar,
como uma forma de garantir um direito social a todos.

Após discutir sobre o porquê da educação, então os alunos foram questionados sobre
“pra que serve a Geografia?” e os alunos responderam “pra nada”, “pra entender o mundo”,
entre outras respostas. Os estagiários mediaram a discussão com os alunos sobre a finalidade
e importância da Geografia, a partir da concepção de que ela serve, em princípio, para fazer a
guerra.

Para toda ciência, para todo saber deve ser colocada a questão das premissas
epistemológicas, pois o processo de produção da ciência está ligado a uma história e
deve ser encarado, de um lado, nas suas relações com as ideologias, de outro, como
prática ou como poder. Colocar como ponto de partida que a geografia serve, em
primeiro, para fazer a guerra não implica afirmar que ela só serve para conduzir
operações militares; ela serve também para organizar territórios, não somente como
previsão de batalhas que é preciso mover contra este ou aquele adversário, mas
também para melhor controlar os homens sobre os quais o aparelho de Estado
exerce sua autoridade [...] (1988, LACOSTE, p. 22-23).

Para exemplificar a Geografia enquanto ideologia, prática e poder, foram
apresentados aos alunos dados sobre o uso da terra no Brasil e o discurso de expansão do
agronegócio sobre terras indígenas e quilombolas (que ocupam uma pequena porcentagem
das terras brasileiras). Partindo desses pressupostos, foi discutida a importância da Geografia
escolar, relacionando à utilidade da Geografia enquanto ciência. Se esta existe desde que
existem os aparelhos do Estado, segundo Lacoste, 1988, p. 23), aquela pode servir para
dissimular a ideia de que o saber geográfico pode ser um poder, e que certas representações
do espaço podem ser meios de ação e instrumentos políticos, bem como para impor a ideia de
que a Geografia não deriva de um raciocínio estratégico, ou seja, pode ser comtemplada,
admirada e aprendida, mas não entendida (LACOSTE, 1988 p. 35).

Mesmo que apresentada enquanto instrumento de poder do Estado, também se
discutiu sobre a importância de que a Geografia escolar seja um meio de que, a partir da
socialização do saber sistematizado, metódico e científico e produção do saber, os alunos se
apropriem e construam esse poder pois

se a escola não permite o acesso a esses instrumentos, os trabalhadores [e os filhos
da classe trabalhadora] ficam bloqueados e impedidos de ascender ao nível da
elaboração do saber, embora continuem, pela sua atividade prática real, a contribuir
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para a produção do saber. O saber
sistematizado continua a ser propriedade privada a serviço do grupo dominante
(SAVIANI, 2008, p. 77).

No debate sobre a Geografia Escolar com os alunos também foi citado o texto “Das
coisas sem serventia, uma delas é a Geografia” do geógrafo e professor Manoel Fernandes de
Souza Neto, como base para discutir a Geografia escolar como uma construção, passível de
crítica dos próprios geógrafos que precisam se atentar aos anseios dos estudantes.

A terceira e a quarta parte do planejamento não se concretizaram, uma vez a
complexidade dos temas abordados demandou maior tempo de discussão que o planejado e a
aula foi interrompida algumas vezes, dentre elas, para a apresentação de um colégio
preparatório militar, que durou cerca de 20 minutos.

Respostas dos alunos às questões colocadas em aula e propostas de intervenção

Foram as respostas dos alunos às questões propostas que motivaram a escrita deste
relato, que não está inserido em uma pesquisa mais ampla de análise de resultados e com
rigorosidade metódica, mas sim como uma reflexão sobre a experiência do Estágio
Supervisionado. Na turma do 3º ano do Ensino Médio, onde estão matriculados cerca de 40
alunos, as respostas que mais chamaram a atenção foram as referentes às duas últimas
perguntas: se o aluno gosta de Geografia e o que ela representa para ele, e algumas respostas
foram:

“Não. Nada.”
“Não, nunca tive gosto pela coisa, é algo que me deixa entediado.”
“Eu não gosto de Geografia! Ela não me representa nada!”
“Não gosto muito de geografia, pois não é uma matéria que me trás [sic] interesse, ao

contrário de matemática, que é uma matéria que gosto bastante.”
“Não tanto, ela não me interessa tanto.”
“Geografia é legal, mas ela não me acrescenta em nada na minha profissão, então só

é conhecimento.”
“[...] Na verdade não gosto de geografia, sei que é fácil de entender mas não curto

muito. Ela não me representa nada.”
“Não muito, acho meio chato mas que é um assunto importante para todos, pois a

geografia engloba tudo sobre o meio ambiente e outras coisas.”
“Particularmente odeio geografia, gosto muito do S. [professor] porém não consigo

aprender com ele com facilidade. No entanto, é muito importante estudar locais geográficos,
economias, geopolítica, tudo que engloba a matéria para vivermos melhor, com
conhecimentos apurados.”

As respostas às outras questões auxiliam a compreensão dessas, pois, boa parte dos
alunos que não se interessam pela Geografia tem como perspectiva de vida, pós escola, uma

carreira profissional e ascensão social, como por exemplo, ao responder a pergunta “o que
espera após a conclusão do ensino médio?” observamos:

“Eu espero que eu consiga um emprego.”
“Após a escola pretendo fazer faculdade de estética e talvez cursos preparatórios.”
“Depois da escola eu espero continuar trabalhando e estudar para prestar polícia ou

gastronomia ainda não sei.”
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“Fazer faculdade de
engenharia, conseguir uma boa nota no enem, tirar carta, comprar uma moto ter uma
carreira social boa, para cada vez conseguir empregos melhores.”

Identificamos também expressões de alguns alunos que apresentam uma falta de
perspectiva sobre o futuro, respondendo por exemplo:

“Não sei.”
“Falta do que fazer, fracasso e muito xingo por não fazer nada”

No entanto, a maioria deles têm expectativas sobre as aulas dos estagiários e pedem
que sejam “dinâmicas”, “fáceis de compreensão”, “produtivas”, “não massiva[s]” e com
“conteúdos que sejam fáceis de se ficar na mente”, “sejam bem explicadas”. As respostas, no
momento de redação do relato, se encontram em processo de análise pelos estagiários, bem
como o planejamento das aulas futuras pois “(...)aprender faz sentido por referência à história
do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações
com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si aos outros.” (CHARLOT, 2000,
p72). Assim, o material feito pelos alunos servirá de base para os estagiários, buscando
compreender que

[...] "A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e com ele
mesmo, de um sujeito confrontado à obrigação de aprender, em um mundo que ele
partilha com outros: a relação com o saber é relação com o Mundo, relação consigo
mesmo, relação com os outros. [...] uma relação simbólica, ativa e temporal.
(CHARLOT, 2000, p.80).

Considerações Finais

A experiência relatada desenvolvida durante o Estágio Supervisionado traz
reflexões sobre a importância desse momento de aproximação com a escola durante a
formação inicial docente, como uma possibilidade de estabelecer relações entre a base teórica
acumulada em aulas, cursos e todas as outras oportunidades que a Universidade, sobretudo a
pública, oferece, e a prática docente, que necessita de pesquisa e atualização para sua
concretização com qualidade, como discutem Pimenta e Lima:

O estágio supervisionado para os alunos que ainda não exercem o magistério pode
sér um espaço de convergência das experiências pedagógicas vivenciadas no
decorrer do curso e, principalmente, ser uma contingência de aprendizagem da
profissão docente, mediada pelas relações sociais historicamente situadas
(PIMENTA; LIMA, 2011, p. 103).

Nessa mesma reflexão, é possível notar a importância do Estágio Supervisionado
como formação continuada dos professores, uma vez que os estagiários buscam socializar as
leituras, planejamentos e inquietações sobre a Geografia escolar e a docência, o que incentiva
e auxilia o professor da escola concedente, pois ao intercruzar e complementar as práticas e
teorias nessas dimensões, há a possibilidade de aprimorar a prática pedagógica dos
professores já atuantes. A consciência profissional dos professores-alunos pode ser
transformada, gerando novos contornos a sua identidade. Ao realizar suas atividades
cotidianamente, em uma politica educacional que não favorece o tempo de reflexão, o
professor dificilmente tem a oportunidade de rever suas práticas, entender criticamente as
mudanças trazidas por reformas educacionais, e tudo que envolve o trabalho docente. E para
isso é importante o estágio, fundamentando-o como espaço de formação contínua e
desenvolvimento profissional no eixo conceitual, metodológico e político do professor
(PIMENTA; LIMA, 2011).
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Para além das reflexões
acerca da importância do Estágio Supervisionado para os professores e os professores em
formação inicial, ressalta-se a necessidade de entender o aluno enquanto ser ativo no processo
de ensino/aprendizagem, buscando sua participação na construção do currículo e do
planejamento das aulas, uma vez que:

Uma das implicações marcadamente afetivas, relacionada à questão, refere-se à
escolha de objetivos não relevantes para uma determinada população,
principalmente nos casos em que o aluno é obrigado a envolver-se com temas que,
aparentemente, não têm relação alguma com a sua vida ou com as práticas sociais do
ambiente em que vive. Grande parte do ensino tradicional é marcada por objetivos
irrelevantes, do ponto de vista do aluno, o que colaborou com a construção de uma
escola divorciada da realidade, principalmente no ensino público, caracterizada pelo
fracasso em possibilitar a criação de vínculos entre os alunos e os diversos
conteúdos desenvolvidos. Isto não significa que se defende um ensino pragmático e
superficial, mas reassume-se que o conhecimento acumulado em determinada área
deve estar disponível para que as pessoas melhorem as suas condições de exercício
da cidadania e de inserção social (LEITE; TASSONI, 2002, p.17).

A aula introdutória, investigativa, descrita neste relato, buscou entender as
perspectivas e anseios dos alunos, a fim de aproximar os conteúdos e metodologias de aula às
suas expectativas. Porém, satisfazer os anseios dos alunos não basta. A dificuldade de
encontrar um sentido na escola e nas aulas de Geografia, mencionada por alguns deles, deve
ser superada, afinal o sentido não é estático e pode ser transformado pela prática docente.

Vale ressaltar que a aula não atendeu aos objetivos do plano de aula, bem como, os
conteúdos que serão abordados e a forma como foram escolhidos por sujeitos alheios à sala de
aula não contemplam a visão de mundo, de sujeito e de Educação dos estagiários. Para evitar
a frustração de uma escola que não corresponde aos anseios dos professores, muito menos aos
anseios dos alunos e manter o desejo em atuar e transformar a realidade, apoio-me mais uma
vez em Charlot (2018, p. 16), uma vez que “A vida é uma negociação permanente, consciente
e inconsciente, entre o desejo e a norma. Não se pode desistir do desejo, sem o qual iriam
desaparecer a força e o gosto da vida”.
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a experiência do diálogo teoria e prática.

Anna Paula Ferreira Galego
annagalego@hotmail.com

Unesp – Rio Claro

Escola como espaço de conflito

Resumo: O presente relato busca estabelecer uma relação entre a formação política na universidade, a partir do
movimento estudantil e a dimensão política e social da participação do cotidiano escolar por meio do programa
Residência Pedagógica, enquanto formação docente. Entendendo a universidade e a escola como territórios de
disputa, com problemáticas, possibilidades e resistências que as aproximam. Além de compostas por diferentes
sujeitos ativos e sociais e refletindo sobre a noção de qualidade da educação a qual envolve o acesso, a
permanência e a apropriação de conhecimentos, como condições mínimas para que se possa discutir sobre o
direito à educação e a luta por ela no Brasil. Frente a isso e em meio aos cortes na educação, o sucateamento e
desvalorização da universidade pública, o desinteresse e falta de incentivo à licenciatura e às respectivas
resistências a esses ataques, a formação política no movimento estudantil dá base para entender as possibilidades
de mobilização e organização da luta pelo ensino de qualidade.

Palavras-Chave: formação política; formação docente; luta pela educação.

Introdução

As reflexões pretendidas neste relato surgiram da experiência pessoal de participação
no movimento estudantil durante a graduação em Geografia e, mais especificamente, como
membra da gestão do Centro Acadêmico dos Estudantes de Geografia (CAEGE) da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” câmpus de Rio Claro, durante o ano
letivo de 2018, e da atual experiência em uma escola do sistema estadual de ensino, como
bolsista no Programa Residência Pedagógica.

O centro acadêmico é uma instância representativa do corpo discente de uma
universidade. Entretanto, a participação no centro acadêmico não tem limite e fim em si, isto
é, não engloba somente a representação do curso, mas se caracteriza como um recorte do
movimento estudantil por estar inserido nesta estrutura maior de representatividades. Dessa
forma, para representar é preciso conhecer e assim evitar a alienação, no sentido de reproduzir
sem questionar, e sim, dar sentido às práticas. A experiência da participação no movimento
estudantil durante a gestão de 2018 do CAEGE, apresentou-se como um espaço de formação
para além da sala de aula durante a graduação.

A universidade pública é um espaço amplo, de diversidades e possibilidades, no qual
os estudantes têm contato com diferentes oportunidades de formação. No caso da formação
política, ela não é somente uma oportunidade, mas também necessidade para a manutenção do
oferecimento do Ensino Superior de qualidade pelo Estado, com amplo acesso e políticas
públicas permanência.

No que se refere à experiência com o programa Residência Pedagógica, que entrou
em vigência sob o edital CAPES 06/2018, corresponde à

uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por
objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura,
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promovendo a imersão do licenciando na
escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. Essa imersão deve
contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e intervenção pedagógica,
acompanhadas por um professor da escola com experiência na área de ensino do
licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora.

Apesar das críticas à proposta do programa, ele foi implementado em agosto de 2018
na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” câmpus de Rio Claro e se
apresentou como uma oportunidade de estabelecer uma vivência, envolvendo as dimensões
teórica e prática da profissão docente a partir do meu ingresso como bolsista no primeiro
semestre de 2019, com atuação em escola do sistema estadual de ensino localizada na área
central da cidade de Rio Claro, mas que recebe alunos de diversas regiões da cidade.

Além das atividades realizadas em sala de aula, como acompanhamento e regência de
referentes ao conteúdo de Geografia, outras atuações extraclasse constituem a relação com a
escola. Uma delas corresponde a um projeto junto ao Grêmio Estudantil em que ocorre a
orientação, auxílio e formação teórico-metodológica dos alunos do colegiado, permeadas pela
dimensão política da participação estudantil.

Este relato de experiência atende ao intuito do evento IX Fala Professor (a) e do
espaço de relatos de experiência de construir um ambiente de socialização de conteúdo,
metodologias, práticas (inclusive de resistência) e vivências na Geografia, no sentido de
exemplificar a ocorrência de transformações dadas pela formação política na formação
docente e na construção de uma identidade. Considerando que há semelhanças entre o
contexto da universidade com a escola enquanto territórios de disputa de narrativas e práticas
sociais, as aproximações se fazem necessárias, principalmente quando se pensa a formação
inicial de professores.

Dessa forma, busco estabelecer uma relação entre a formação política na universidade
e a dimensão política e social da participação do cotidiano escolar por meio do programa
Residência Pedagógica, refletindo sobre a noção de qualidade da educação, que segundo
Girotto (2018, p. 2) envolve o acesso, a permanência e a apropriação de conhecimentos, como
condições mínimas para que possamos discutir sobre o direito à educação e a luta por ela no
Brasil. Sobre a escola como território de disputas, concordamos com Girotto (2018), ao
afirmar que:

por meio dos seus sujeitos, se entende como inacabada, como condição e não produto.
Como projeto, desejo, pulsão. Seus sujeitos passam a compreender aquilo que os une,
o espaço-tempo que os atravessa, os desafios que se colocam na labuta diária de ser
homem e mulher em um mundo que se quer cada vez mais desumano. (GIROTTO,
2018, p. 28)

Além disso, o ato de compartilhar vivências e reflexões é um movimento de troca,
construção e reconstrução da identidade e necessário à prática docente. Por isso a necessidade
de escrever e discutir sobre o tema.
Formação no Movimento Estudantil e reflexões sobre a escola

A experiência com o centro acadêmico do curso de Geografia e com o movimento
estudantil iniciou-se em dezembro de 2017, no final do meu primeiro ano da graduação, em
meio a um cenário de desinteresse político que permeava o curso e o câmpus, devido a uma
greve sem muitos saldos positivos no ano anterior, que fragmentou os estudantes. Nesse
contexto, formou-se uma chapa composta integralmente por alunos do primeiro ano, os quais
não haviam vivenciado a greve estudantil de 2016, condição na qual eu estava inserida.

Devido à falta experiência da chapa e à necessidade de reflexão sobre o papel e a
prática do movimento estudantil, se fez necessário conhecer e reconhecer o centro acadêmico,
para além de uma ferramenta burocrática mediadora da relação entre os alunos e a instituição,
mas como um espaço político do movimento estudantil, sua atuação e suas lutas.
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Dentre essas lutas, a busca por
uma educação pública, gratuita, democrática e de qualidade mostrou-se como principal
bandeira. Posto isto, essa discussão é contínua e necessária, uma vez que os direitos sociais,
como a educação são entendidos como secundários e vulneráveis em um contexto de
fortalecimento dos ideais neoliberais.

A permanência estudantil, conforme discussões com as quais tive contato no
movimento estudantil, envolve condições de moradia, alimentação, saúde (física e mental),
combate à intolerância e discriminação e tudo que abrange a garantia saudável e digna do
educando no ambiente universitário. No contexto social e econômico brasileiro, o qual é
marcado pela desigualdade social como elemento fundante da sociedade capitalista, tal
permanência deve caminhar de mãos dadas com o acesso por meio do sistema de reserva de
vagas para negros, pardos, indígenas e estudantes de ensino básico público, para garantir não
apenas o ingresso do estudante como também as condições de permanecer na universidade.

Aspectos que perpassam a problemática da permanência estudantil na universidade
estão presentes também nas relações que se estabelecem na escola, como racismo, o
machismo, a homofobia, opressões veladas do cotidiano em geral, além da evasão escolar
pela ausência de medidas que busquem a permanência digna do aluno. Sob a perspectiva dos
alunos, essas relações se apresentam de forma massificada, indiscriminando as subjetividades
e particularidades, o que influencia no significado da escola para o aluno.

Garantir o direito à educação e, consequentemente, a permanência, é evitar a evasão
escolar e/ou universitária. A dimensão política da formação docente aguça a atenção às causas
dessa carência também no ensino básico, a partir de uma formação política de não
conformidade com as condições insuficientes oferecidas pelo Estado e reforça a concepção
dos sujeitos da educação como seres ativos e sociais.

Apesar disso, esses sujeitos se deparam com relações de poder e hierarquia, as quais
dificultam o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Na universidade, ao lutar pelas
suas demandas, o movimento estudantil se depara com autoridades, limites institucionais e
estruturais como, por exemplo, o sistema setenta-quinze-quinze de votações não-paritárias nos
órgãos colegiados da universidade.

A autoridade e relações de poder dentro do ambiente escolar também se mostram
presentes, limitando o protagonismo estudantil, ao não enxergar o corpo discente como
conjunto de sujeitos ativos e agentes capazes de construir e pensar a escola junto aos demais
agentes, mediante à integração e coalisão de forças.

Pela imposição do cumprimento de ações pensadas por aqueles que institucionalmente
detém o poder de tomar decisões, a participação dos alunos não se efetiva, ocasionando a
construção de uma imagem de Grêmio Estudantil apenas como ferramenta para a realização
de ações pragmáticas, sem possibilidade de questionamento ou de estímulo à reflexão dos que
as realizarão. As relações de poder e a autoridade da escola refletem também na relação dos
bolsistas com a escola e os alunos. Exemplo disto é a impossibilidade de realizar reuniões dos
bolsistas com o grêmio sem supervisão, seja da coordenadora ou da professora supervisora.
Outro exemplo é a existência de um Estatuto do Grêmio Estudantil que é geral para o estado
de São Paulo, e que tem sua efetividade conforme a conveniência.

Os limites impostos à participação e protagonismo estudantil mostraram sua face
desde o processo de formação de chapas e das eleições, em que, diante da quantidade de 110
interessados em compor as chapas, estas passaram por um filtro anti democrático, de caráter
seletivo e subjetivo, tendo como justificativa que demandaria mais tempo para realizar o
processo dada a quantidade grande de interessados. A seleção, definida como
responsabilidade da direção e coordenação, foi feita a partir das propostas, as quais por muitos
alunos foram escritas num tempo limite de 20 minutos estabelecido pela coordenação, que
também tomou o poder de montar arbitrariamente as chapas naquele momento do processo.
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Tais limites não se restringiram aos alunos.
Ao tentar argumentar a não conformidade da ação tanto com o Estatuto do grêmio estudantil,
quanto em respeito aos alunos e o interesse destes, os residentes não obtiveram êxito.

Durante a análise das propostas um dos critérios que foi observado após o a seleção,
envolvia a escolha de músicas no intervalo. As chapas que apresentaram como proposta
colocar funk e rap durante o intervalo tiveram esse ponto como negativo. Refletindo assim,
além de uma autoridade arbitraria, uma desvalorização de elementos culturais que compõem a
realidade e identidade de muitos alunos. Diante disso, dadas as limitações, houve breves
conversas dos residentes com a coordenação e direção e com as chapas selecionadas acerca da
valorização da cultura periférica, identidade e objetificação da mulher, ou seja, conceitos
também discutidos dentro do movimento estudantil e que carregam aspectos políticos. Após a
eleição, a chapa eleita resistiu, manteve a ideia proposta e entrou em acordo com a direção
para autonomia de escolha das músicas pelos alunos, desde que não houvesse obscenidades e
palavras de baixo calão.

A problemática observada envolvendo o grêmio estudantil é a imagem que foi
construída e reforçada do grêmio estudantil como mero responsável pelo campeonato
esportivo “interclasse” e por músicas durante o intervalo. Além da obrigatoriedade imposta
pela direção e coordenação pedagógica de realizar ações como a de arrecadação de agasalhos,
sem possibilidade de contestação ou reflexão sobre. Esta ação social, como atividade
obrigatória do grêmio estudantil, contém extrema importância, mas quando acompanhada de
uma reflexão sobre ela, o qual configura um entendimento muito mais amplo da prática,
dando sentido a esta e fugindo da alienação.

Apesar das limitações impostas pela escola na relação dos bolsistas com os alunos, tal
alienação e sua desconstrução tem sido o foco das orientações, auxílio e formação teórico-
metodológica. Sob a perspectiva política, entendendo os alunos como sujeitos ativos e sociais
que devem ter sua voz ouvida, mediante a tal projeto, incentivamos aos alunos a fuga da
concepção de grêmio estudantil como mero instrumento burocrático e ferramenta para
realização de ações impostas e sem possibilidade de reflexão que constrói a máscara de
protagonismo estudantil.  Entretanto, se por um lado, há a limitação do protagonismo por
parte de quem detém o maior poder dentro da escola, há por outro, a preocupação com a
interferência do trabalho orientador, auxiliador formador desenvolvido pelos bolsistas, uma
vez que quando se fala de protagonismo estudantil, o aluno é central e agente principal no
desenvolvimento. Frente a isso, entendo nosso trabalho como provedor de ferramentas e
reflexões para que eles possam ter base a partir das experiências propostas, para exercer seu
protagonismo. Pois como trata Charlot (2018), a educação não é o produto direto da ação do
educador, é o resultado da ação do educando, influenciada pela ação do educador.

A partir dessa perspectiva, as orientações e formação junto ao Grêmio Estudantil que
estão em andamento, começaram com a leitura do Estatuto do Grêmio Estudantil e
apresentação dele como ferramenta a ser utilizada também pelos. Embora elemento
burocrático, o Estatuto se estudado pode ser uma possibilidade dentro do espaço de disputa.
Outra medida de orientação, foi o incentivo a conversa direta do grêmio com o corpo diretor e
coordenador, tratando os alunos como sujeitos capazes de levantar suas reivindicações.

Referente à atuação da autoridade e imposição de limites relacionados aos bolsistas
dentro da escola, estes observaram que a escola atribuía funções aos bolsistas as quais não
contemplam a proposta do programa, como substituições de disciplinas diversas e serviços
alheios à prática docente, concebendo os bolsistas enquanto estagiários da escola. Na intenção
de contrapor essa visão sobre os bolsistas, foi pensado um cartaz que nos caracterizasse como
professores de Geografia em formação, além de apresentar nossas funções e projetos
desenvolvidos na escola. Isso parte da influência do movimento estudantil de não
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conformidade e ação frente à
problemática, ressaltando e delimitando nosso papel, nossa importância e nossas funções.

Ao assumir os papéis de estudante inserida no movimento estudantil e professora em
formação, entendo o protagonismo estudantil e legitimação da voz dos alunos como
resistência e possibilidade dentro da escola como território de luta, além de elementos
fundamentais para a construção de unidade de luta por uma educação pública, democrática e
de qualidade.

Considerações Finais

A aproximação entre os contextos do ambiente escolar e do ambiente universitário,
como territórios de disputas e conflitos, possibilidades e resistência me motivou a reflexão,
bem como o aprendizado do movimento estudantil que me mostrou a importância da reflexão
e como a falta dela, culmina na alienação de reproduzir sem questionar. As contribuições da
participação no movimento estudantil aliadas ao processo de me constituir docente se
manifestam no cotidiano como estímulo à resistência e a busca por uma educação de
qualidade. O reconhecer-me como ser político e social e o reconhecimento dos demais como
tendo os mesmos direitos, influencia na construção e reconstrução da identidade docente.

Essa perspectiva e a noção dos sujeitos da educação como seres ativos e sociais no
processo de ensino e aprendizagem, elementos que compõem uma relação dialética, e na
construção de um projeto de educação de qualidade. Pois, lendo a si mesmos, professores e
alunos vão construindo a dialogia que se aprende e ensina, conectando e articulando a
potência do conhecimento como condição de reapropriação da vida expropriada pelo capital
(GIROTTO, 2018).

Em uma conjuntura de ataques à educação, à autonomia do professor e massificação
do aluno, por meio da indiferenciação das unidades escolares reproduzindo as desigualdades
educacionais, se faz necessário reconhecer a potência da escola em a residir em sua dimensão
de território, lugar do encontro, da reunião, da partilha presencial de sonhos, ideias e conflitos
(GIROTTO, 2018).

Bem como os estudantes, os professores perdem a voz em espaços institucionais seja
de forma mascarada como por consultas sem verdadeira influência efetiva como a consulta da
BNCC, programas como Escola Sem Partido ou tantos outros exemplos implantados na
realidade atual. Sobre isso e as reflexões aqui trazidas a respeito da dimensão política na
formação docente, é possível relacionar com as indagações de Charlot (2018):

[...] ninguém defende uma escola veiculando as palavras de ordem de um
partido, o assunto em debate é diferente: será que a escola pode e até deve
abordar valores com um significado político, como "cidadania",
"democracia", "direito à diferença", recusa do racismo, de todas as formas de
discriminação etc.? Ou será que ela deve se calar e deixar as crianças
expostas a um único discurso, o das correntes políticas que recusam qualquer
forma de pensamento crítico, em nome de uma escola "sem partido" e "sem
gênero"? (CHARLOT, 2018).

Em meio aos cortes na educação, o sucateamento e desvalorização da universidade
pública, o desinteresse e falta de incentivo à licenciatura e às respectivas resistências a esses
ataques, a formação política no movimento estudantil dá base para entender as possibilidades
de mobilização e organização da luta pelo ensino de qualidade.
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Escola como espaço de conflito

Resumo: Este relato de experiência discute o processo de implementação do Ensino médio Integral Integrado
problematizando os aspectos políticos vigentes, a escola como espaço de conflito e a juventude relacionada ao
ser aluno. Trata-se de um estágio acadêmico realizado pela Universidade Federal de Alfenas em 2018 em um a
conjuntura complexa, período pós greve de professores do estado de Minas Gerais  durante uma Copa do Mundo
de Futebol e sendo uma proposta nova de estágio com a escola na qual durante uma semana estagiários
estiveram durante todo o período letivo acompanhando uma turma em todas as atividades realizadas. Realizado
desta os estagiários se configuraram como mais um ator em conflito além de realizarem uma análise mais
profunda e abrangente do cotidiano dos estudantes, percebendo como os conflitos e disputas são travados de
forma simbólica e singular em diversos relacionamentos. Desta forma uma abordagem sobre os desafios e
dificuldades encontradas na educação pode ser observada e discutida. Sendo uma experiência enriquecedora para
formação docente e compreensão da dos conflitos travados no cotidiano escolar.

Palavras-Chave: políticas educacionais; juventude; escola, espaços de conflito: estágio
curricular

Introdução:

Este relato de experiência aborda a realização de um estágio acadêmico em
Geografia Licenciatura. Sua divulgação é relevante devido aos conflitos percebidos durante
um período de tensões em que este ocorreu. Podemos destacar como principais pontos dessas
tensões a implementação do Ensino Médio Integral Integrado, a greve de professores do
estado de Minas Gerais e o atraso e parcelamento de salários. Uma breve análise do cotidiano
escolar, vivenciado por meio do estágio, permite uma ampla discussão sobre o que se trata a
conjuntura educacional brasileira enquanto políticas públicas e a relação entre gestão,
professores e estudantes diante a implementação do ensino médio  integral integrado.

Para entender o Ensino Médio é necessário compreender um pouco mais sobre a
juventude, tema que discutimos a partir dos trabalhos de Groppo (2015) e Dayrell (2007),
posteriormente, a relação da juventude com o sistema educacional. Para tanto nos apoiamos
nos trabalhos de Castro e Tiezzi, Krawczyk (2011) e outros. Diante estes pressupostos
teóricos temos um embasamento crítico para tratar nossa experiência de estágio e o cotidiano
escolar vivenciado.

Buscamos através dessa análise compreender as noções políticas referentes à
implementação do Ensino médio, neste caso em particular, por meio de um breve estudo
sobre os documentos oficiais que norteiam a educação como a LDB e PCNs. A partir disso
analisamos como estes influenciam no ambiente escolar, o que as mudanças implicam no
cotidiano e como os principais atores reagem. Entendemos que esta situação gerou um
conflito que de forma simplificada envolvia a gestão que queria a implementação do projeto,
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os professores que não a queriam e encontravam problemas com a forma de implementação e
alunos que além de não serem ouvidos estavam divididos perante as mudanças.

O contexto da Experiência:

Este relato trata da realização do estágio obrigatório em Geografia Licenciatura pela
universidade Federal de Alfenas, na disciplina Orientação de Estágio e Prática Pedagógica III
ocorrido em uma escola estadual que estava implantando o Ensino Médio Integral Integrado
que ocorreu do dia 27/06/2018 até 05/07/2018.

Inicialmente é preciso explicar como foi a preparação do estágio. Durante a graduação
realizamos quatro estágios, por tanto em cada um deles discutimos assuntos diferentes. Neste
ano na escola havia sido implantado o Ensino Médio Integral Integrado e em nossa disciplina
de estágio discutimos os temas da juventude, reforma do ensino médio e cartografia escolar.
Diante isso foi elaborado uma proposta de estágio em que ficaríamos uma semana imersos no
cotidiano escolar. Cada estagiário acompanhou uma turma do ensino médio durante período
integral, ou seja, assistindo aula de todas as disciplinas e observando o comportamento dos
alunos, a metodologia do professor e o papel da gestão da escola. Uma proposta diferente
necessita de paciência e negociação com a  gestão, supervisão e professores da escola, estes
precisavam estar de acordo e compreender nossa proposta. Durante esse processo surgiu um
agravante, as escolas estaduais entraram em greve, vivemos um período de dúvidas quanto
realização deste. Quando tudo parecia resolvido as datas foram alteradas, o número de alunos
reduzido, o horário de almoço foi vetado aos estagiários, diversos entraves precisaram ser
superados para o aval da diretoria da escola, foram esses os primeiros conflitos. Ou seja a
relação Universidade escola nem sempre acontece de forma direta e sem obstáculo, mas por
meio do diálogo e com a clareza das propostas o estágio se concretizou e teve todo apoio
necessário da escola e da supervisora de estágio.

Tudo foi acertado para iniciarmos, definimos um estagiário por turma em cada semana
ao longo de um mês e a realização de práticas em cartografia nas turmas com temas definidos
pela escola. O estágio ocorreu dias após encerramento da greve dos professores, houve uma
negociação com o governo do estado, na qual se estabeleceram datas para o recebimento dos
salários atrasados. Outro conflito estava evidente, pois diante dessa situação existia a
possibilidade de uma nova paralisação caso o acordo não fosse cumprido. Entretanto, alguns
professores prezavam pela continuação do ano letivo para que a situação não se tornasse ainda
mais problemática. Isso se refletia nas aulas, pois os estudantes anseiam por respostas e
posicionamento sobre a possível paralisação. Cada professor tinha uma opinião o que gerava
apreensão por parte dos alunos pela indefinição. O parcelamento dos salários, os atrasos nas
parcelas e a reposição da greve que se findava deixou o ambiente mais tenso que o habitual.

As aulas retornaram em um período atípico e isso contribuiu para mais conflitos, a
greve alterou o calendário devido as aulas terem sido paralisadas ao fim do primeiro período,
quando estavam ocorrendo as provas de recuperação, alguns alunos precisavam ficar após
último horário para realização destas que por vezes ocorriam também em aulas de terceiros e
para isso eles eram remanejados de turma, essas medidas foram tomadas para que se
encerrasse o bimestre. Outro problema que influenciou nos horários foi a Copa do mundo de
futebol, pois implicou em alterações de acordo com os jogos, os alunos saíam mais cedo ou
retornavam à escola em horários diferentes, ocorrências que geraram desgaste aos estudantes,
questionamentos e dúvidas aos professores, e também muitas interrupções de aulas para
recados por parte da direção. Em resumo, este foi o período em que estávamos inseridos no
cotidiano escolar e não podemos negligenciar que a simples presença de estagiários nas aulas
gerava um elemento a mais de possível conflito.
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Juventude e/ou estudantes

Explicitado o contexto do estágio partiremos para discussão da juventude e seu
sentido. Utilizamos os trabalhos de Groppo (2015) e Dayrell (2007) para compreender este
conceito e posteriormente discutir a relação da juventude com o sistema escolar. Partimos
deste tema com objetivo de compreender um dos principais agentes envolvidos nos conflitos
educacionais. Os estudantes são os principais afetados e consequentemente os atores mais
fracos nessa disputa conflituosa, ou seja, aqueles que menos tem representatividade dentro da
discussão sobre educação, sobre o currículo, implementação de políticas escolares em suas
instituições e são diretamente afetados por elas.

Compreender os estudantes do ensino médio como juventude é essencial ao analisar
estes conflitos. A situação geracional vivida por estes seres deveriam ser garantidas, a
educação é primordial no processo de formação e amadurecimento social. Por isso buscamos
entender a juventude em sua trama de relações cotidianas dentro do espaço escolar.

O primeiro aspecto que contribuiu para nosso trabalho foi a compreensão da juventude
como uma situação, a partir da  obra de Groppo (2015) onde entendemos que geração não é
um grupo social concreto e sim uma posição social. Entendida como uma potencialidade, uma
capacidade de viver experiências sociais em comum que encaminhem dentro do processo
histórico e social. A juventude é um certo tipo de ação social e por isso necessidade de se
concretizar.

Ao empregar argumentos para organizar e defender este pressuposto Groppo (2015)
utiliza de uma exposição teórica sobre a construção histórico dos estudos sobre o tema da
juventude. São discutidas suas concepções sociológicas e as principais correntes teóricas.
Desta forma são destacadas as noções de “geração”, “moratória social” e “subculturas
juvenis”. Estas noções são destacadas por terem influenciado as maneiras como o Estado, a
sociedade e movimentos sociais conceberam e concebem a juventude.

Compreender estes aspectos que contribuem para a estudo da sociedade são
significativos para nosso trabalho, portanto faz-se necessário interpretar a construção
histórica. Groppo (2015) faz uma exposição sobre este movimento demonstrando tais
questões, para o autor ao desvelar as teorias críticas da juventude, novos temas, como conflito
de gerações, movimentos juvenis, cultura e lazer surgem, estas teorias criticam e
ressignificam concepções de juventude elaboradas pelas teorias tradicionais. As teorias
críticas valorizaram o potencial contestador da juventude e a capacidade de renovar as
sociedades como um avanço e não como mero desvio. Ou seja, a partir desta interpretação a
juventude faz-se extremamente importante para a formação, construção do ser.

Foi a partir dessa reflexão que buscamos perceber como a juventude se relaciona
com a escola e de que forma a educação brasileira contribui e proporciona a concretude da
situação geracional das juventudes. Segundo Groppo (2015) o princípio comum que permeia
as diversas juventudes seria a "moratória social", ou seja, o direito a um período de
experiências, como realidade ou desejo. O segundo princípio é a "experiência geracional", ou
seja, passar por experiências históricas e sociais comuns e compartilhadas, que podem
possibilitar uma “unidade de geração”. E como terceiro elemento a "moratória vital",
compreendida como uma  maior disponibilidade de energia, vitalidade e tempo de vida.

A partir das colocações anteriores buscamos relacionar a juventude com as escolas
públicas, Dayrell (2015) tem uma relevante contribuição neste aspecto. Pois precisamos
compreender quem é este jovem que chega a escola pública, suas características e suas
diversidades. O autor ressalta que o jovem que chega às escolas públicas apresenta
características, práticas sociais e um universo simbólico próprio que o diferenciam, e muito,
das gerações anteriores em sua diversidade. Sendo estes os pontos de partida para a
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problemática que o autor trabalha, buscando perceber a tensão entre juventude e constituir-se
como aluno.

Uma discussão expressiva sobre os jovens para nosso trabalho foi tratada por Dayrell
(2015 p.1118) que são as ocorrências próprias de socialização baseadas nas relações de
amizade, nos espaços intersticiais fora e dentro das instituições, inclusive na própria escola,
onde trocam informações e produzem aprendizagens. A partir dessa problematização da
condição juvenil atual, sua cultura, suas demandas e necessidades próprias. Compreender suas
práticas e símbolos como a manifestação de um novo modo de ser jovem. Isto que coloca em
questão o sistema educativo, suas ofertas e as posturas pedagógicas.

Essas diferentes dimensões da condição juvenil são influenciadas pelo espaço onde
são construídas, que passa a ter sentidos próprios, transformando-se em lugar, o espaço do
fluir da vida, do vivido, sendo o suporte e a mediação das relações sociais, investido de
sentidos próprios, além de ser a ancoragem da memória, tanto individual quanto coletiva.

Os jovens tendem a transformar os espaços físicos em espaços sociais, pela produção
de estruturas particulares de significados. Para muitos desses jovens, a vida constitui-se no
movimento, em um trânsito constante entre os espaços e tempos institucionais, da obrigação,
da norma e da prescrição, e aqueles intersticiais, nos quais predominam a sociabilidade, os
ritos e símbolos próprios, o prazer. O eixo da reflexão vai das instituições educativas para os
sujeitos jovens. É a escola que tem de ser repensada para responder aos desafios que a
juventude nos coloca.

A partir desse autores entendemos a juventude e o "ser aluno" como uma situação.
Portanto ambos podem ser negados, cada experiência será percebida e  absorvida por cada
pessoa de forma diferente, sociedade e sistema escolar tem uma função determinante na
formação das pessoas.

A escola apresenta especificidades próprias. A unidade escolar apresenta-se como
um espaço peculiar que articula diferentes dimensões. Institucionalmente, é ordenada por um
conjunto de normas e regras que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. Dayrell
(2015) a partir dessa perspectiva relaciona o institucional com o cotidiano no espaço escolar.
Fruto da ação recíproca entre o sujeito e a instituição, esse processo, como tal, é heterogêneo.
Portanto a escola é apropriada pelos sujeitos, é reelaborada, ganhando novos sentidos. Se
configura um espaço escolar de conflitos, ocorrem as relações de sala de aula, espaço visível
de tensão entre o ser jovem e o ser aluno, trama complexa envolvendo alianças e embates
entre alunos e entre estes e os professores, com normas e estratégias individuais e coletivas de
transgressão, de trocas subjetivas que resvalam para situações de violência."

A partir dos estudos de Juarez (2015 p.1107) chegamos a questão "Será que a escola
“faz” a juventude? Esta questão contribui para analisar a relação da juventude com a escola.
"Neste que convive uma complexa trama de relações sociais, – alunos, professores,
funcionários, pais, gestão – alianças e conflitos, normas e estratégias, individuais ou coletivas,
transgressão e acordos” Entendemos que a juventude é uma situação e que na escola é preciso
se fazer estudante. Mas qual o papel da escola em relação à juventude? Se compreendermos
como lugar de interstício, ela precisa ser dinâmica, adequar as juventudes e não ser uma
instituição rígida.

A tensão que se manifesta também na relação com o conhecimento e os processos de
ensino-aprendizagem. Tensão com um currículo distante da sua realidade. O investimento dos
alunos e o seu envolvimento com as disciplinas são diferenciados. Manifestada em diferentes
dimensões, marcados pela participação, passividade, resistência, conformismo, interesse,
desinteresse. Revelando as dificuldades em articular seus interesses pessoais com as
demandas do cotidiano escolar, enfrentando obstáculos para se motivarem, para atribuírem
um sentido a esta experiência.
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Diante destes impasses, Dayrell (2015) destaca-se a importância de reconhecer que a
dimensão educativa não se reduz à escola, nem que as propostas educativas para os jovens
tenham de acontecer dominadas pela lógica escolar. Implica investir em políticas que
considerem a cidade na sua dimensão educativa, garantindo o direito de ir-e-vir, até mesmo
nas noites dos finais de semana, o acesso a equipamentos de cultura e de lazer, mas,
principalmente, transformando o espaço público em espaços de encontro, de estímulo e de
ampliação das potencialidades humanas dos jovens, e possibilitando, de fato, uma cidadania
juvenil.

Um ambiente escolar que insere uma política educacional integral, insere o jovem
estudante em uma longa jornada diária no espaço escolar. Estas políticas deixam traços
marcantes na formação destes jovens, pois influenciam sua sociabilidade. O conflito
geracional, moratória social e subculturas juvenis serão influenciados pela relação com a
escola,uma geração que lida com transformações na educação, conflitos, greves, mudanças de
política, professores sendo desvalorizados, sua luta pelos direitos e melhorias na qualidade de
ensino, posicionamento serão absorvidos pela juventude, fará parte de sua formação.
Desprezar o posicionamento, a compreensão desses cidadãos é um equívoco grave por parte
das instituições e políticas educacionais.

Educação e Ensino médio - Gestão e professores:

Entender o ensino médio e seus objetivos na formação é necessário para nossa análise.
A partir do trabalho de Krawczyk (2011 p.767) percebemos como as mudanças no ensino se
dão nas ideias e demora para ocorrer na prática. A autora destaca que as mudanças, a
organização e o funcionamento do ensino médio foram poucas. "Os professores foram e
continuam sendo socializados nessa cultura escolar e as estruturas organizacionais verticais e
burocráticas da escola e do sistema educacional geram dificuldades para modificar o trabalho
educativo." Historicamente a escola moderna é produto de um outro momento histórico,
surgiu associada à determinadas circunstâncias sociais, políticas, culturais e econômicas.
Instaurou uma forma educativa inédita que implica uma relação pedagógica e uma
organização do processo de aprendizagem específicas, envolveu o repensar do trabalho
escolar no marco da construção de uma sociedade democrática e pluralista.

Realizamos uma breve análise das principais mudanças políticas na educação
recentemente para melhor compreender como a conjuntura recente causa conflitos pois altera
estrutura, acrescenta profissionais, muda o tempo na instituição. A partir do trabalho de
Castro e Tiezzi (2005), entendemos que o ensino fundamental se universaliza e se consolida
no anos 1990. Consequentemente cresceram as matrículas ensino médio. Diante disso a nova
estrutura organizacional para o ensino médio e um novo sistema de avaliação, o Enem,
passam a induzir um processo de reforma no que se refere às novas diretrizes curriculares. Os
autores destacam que a "nova LDB de 1996 projetou o desenvolvimento de novas diretrizes
curriculares e a concepção de um sistema de avaliação do sistema educacional como
instrumentos de auxílio na implementação de um ensino mais rico e analítico". Os resultados
foram a definição dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e na criação do
Enem.

Os PCN são uma referência comum para todo país, mas podem ser adaptados às
características de cada região, seus objetivos são voltados a "capacidade de pesquisar,
raciocinar, argumentar, trabalhar em grupo, desenvolver valores éticos, ser criativo e aprender
a aprender continuamente, por meio ensino contextualizado. O contexto em que estes
estudantes vivem deve ser considerado no sistema educacional, não para se restringir a ele,
mas sim para gerar a capacidade de compreender e intervir na realidade.(Castro e Tiezzi,
2005, p. 128). O currículo do ensino médio sempre foi um campo de disputa entre diferentes
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projetos sociais, que concorrem pela apropriação de parcela do conhecimento socialmente
produzido, e entre distintos grupos profissionais, pelo seu potencial de ampliação da inserção
no mercado de trabalho.

As políticas de Educação Integral Integrada somam-se aos documentos citados, de
acordo com SSE-MG (2017) o processo de implementação levará em consideração mudanças
em infraestrutura, currículo e gestão escolar. Propondo intercâmbios educativos e
aproximação com o mundo do trabalho assim como a apropriação dos bens públicos e
interferindo na dinâmica social construindo lógicas de convivência democrática e de
compromisso com a garantia de direitos. Diante isso seus propósitos de integração curricular
se configuram em ações curriculares interativas e integradoras dos conhecimentos e saberes
articulando formas disciplinares e não disciplinares de organização do conhecimento
favorecendo a diversificação com vista a produzir maior diálogo e interação de saberes locais
ao conhecimento. Um currículo desta forma permitirá a flexibilização  e o desenvolvimento
dos estudantes diante o protagonismo juvenil contemplando seus conhecimentos, experiências
e atitudes que materializam na formação humana. O esquema a seguir representa com as
escolas podem se organizar em novo contexto da Política Integral e Integrada.

Figura 1 - Fonte Secretaria de estado de educação de Minas Gerais 2017

No entanto, Krawczyk (2011 p.757) destaca que o "discurso do advento da sociedade
do conhecimento, isto é, aquele que considera o conhecimento como a variável mais
importante nas novas formas de organização social e econômica". O conhecimento também é
identificado como o capital mais importante do trabalhador nas novas formas de produção.
Assim, o discurso dominante – o político, o empresarial e o da mídia – reforça a ideia de que
o ensino médio facilita a inserção no mercado do trabalho, revitalizando o debate sobre os
saberes necessários na sociedade contemporânea. Em nossa realidade complexa, o currículo
torna um espaço de disputa entre diferentes setores sociais.

A educação permanente que a nossa sociedade requer exige, portanto, que os
sistemas educacionais viabilizem duas condições. a universalização do ensino médio e a
existência de uma amplo e diversificado sistema de educação profissional pós -médio flexível
e aberto a todos. Os autores destacam em suas conclusões que o ensino médio cada vez mais
contribui para os destinos profissionais dos jovens, a reforma do ensino médio no Brasil
marca, os limites e possibilidades com que os alunos constroem sua futura trajetória pessoal e
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profissional e, por consequência, o futuro do país. Portanto estamos diante de outra reforma.
O ensino médio passa por transformações mais recentes que se iniciaram nesse contexto
apresentado pelos autores.

Para Castro e Tiezzi, (2005 p. 120) a Educação média torna-se uma questão central no
debate dos sistemas educacionais no mundo de hoje, na tentativa de articular os objetivos de
preparação para o exercício da cidadania, do trabalho e de desenvolvimento pessoal. "está
ultrapassado o modelo da educação restrita um certo período da vida das pessoas, hoje a
educação deve ser permanente, de modo a permitir frequentes retornos a novos aprendizados.
"todo jovem deve desenvolver as habilidades e competências para aprender a aprender, ou
seja, deve desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico e a capacidade de contextualizar os
conhecimentos adquiridos." Portanto, "o ensino não pode mais ser puramente acadêmico"
ainda sim pode ser acadêmico.

Para escola contribuir para empregabilidade e também com transmissão de saberes
ela precisa estar "comprometida com a comunidade na qual está inserida, mas também com os
desafios apresentados pela realidade, complexa e controversa." Desta forma deixando o
mundo e suas contradições entrarem na escola, por meio do cinema, teatro, Internet, da arte de
todo tipo, do conhecimento de política internacional, do conhecimento das diversidades
culturais etc. O que no passado foi considerado como transmissão de regras e valores da
sociedade, hoje deve ser visto como possibilidade de reflexão, comunicação e redefinição das
regras e valores estabelecidos. Um desafio desse tipo não pode ser encarado numa sociedade
hostil em relação à juventude, nem por meio de projetos individuais de uma escola, de um
professor. (KRAWCZYK 2011, p. 767)

O que temos até este ponto é uma compreensão da juventude e o  fazer-se aluno uma
breve análise sobre construção histórica das políticas públicas do ensino médio. Desta forma
podemos compreender pouco da conjuntura atual da educação. Estamos diante de um
processo de renovação, mudanças no ensino médio. Krawczyk (2011) traz uma pergunta que
deveria se fazer para iniciar um processo de renovação pedagógica: "como pode a instituição
escolar participar dessa construção?" Ela propõe que a escola precisa mudar e reencontrar seu
lugar como "instituição cultural em face das mudanças macro culturais, sociais e políticas e
não apenas das transformações econômicas." Mudança que não seja uma simples adaptação,
que busque encontrar um lugar próprio de construção de algo novo, que permita a expansão
das potencialidades humanas e a emancipação do coletivo: construir a capacidade de reflexão.
Essas colocações se encontram muito próximas a realidade observada na Escola durante o
estágio. Talvez seja seu maior desafio. Para a educação mudar, professores precisam mudar,
relações entre os agentes precisam mudar pois a juventude muda, as políticas mudam. Muitos
conflitos se dão diante a resistência, a crença na certeza por parte da instituição e dos
professores por seguirem a mesma trajetória em diferentes conjunturas. Compreendemos
portanto que o eixo da reflexão vai das instituições educativas para os sujeitos jovens. É a
escola que tem de ser repensada para responder aos desafios que a juventude e a sociedade
nos coloca. Perante essa problematização discutiremos o período de estágio.

Período de estágio

É importante frisar que a o estágio se realizou em um período de transformações
internas diante a implementação do ensino médio integrado, a recente reforma do ensino
médio exige adaptação da gestão, coordenação, professores e estudantes, diante o novo as
dificuldades, os desafios são grandes. O esforço para manutenção dessas mudanças é intenso
e desgastante para os envolvidos. Não podemos esquecer que os problemas políticos da
educação trazem elementos complicadores para essa transição, geram mal estar, desmotivam.
Por isso não podemos esquecer que o governo de Minas Gerais estava constantemente
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atrasando salário dos professores, estávamos em meio a greves dos profissionais educação
estado Minas Gerais, nos dias que estávamos na escola havia retornado de uma paralisação e
vivia-se a possibilidade de outra caso não fosse cumprido o combinado entre categoria e
Estado. Neste período acontecia Copa do Mundo de futebol 2018, onde paralisações e
mudanças de horário para os jogos de futebol do Brasil ocorreram. Terceiro elemento
complicador que após tempo sem aula o retorno ocorria no fechamento de bimestre,
lançamento de notas, provas de recuperação, aspectos que influenciam a dinâmica escolar
trazendo mudanças no cotidiano.

O processo de implementação do ensino médio integral trouxe mudanças na
organização da escola referente a horários, número de professores, disciplinas, uma nova
racionalidade foi imposta. Exigindo criatividade da gestão e professores para contemplar as
exigências. O tempo na escola mudou, passaram a servir almoço, alunos passavam todo o dia
dentro da instituição, alguns alunos saiam para almoçar em casa e retornavam. Aumentou
muito o tempo em sala, o que gera um desgaste, exige concentração, disciplina, força de
vontade para a adaptação, a quebra de rotina diante greve, Copa não contribui nesse aspecto.

Estávamos presentes durante todo o dia para observar e analisar o cotidiano escolar
diante estas mudanças, construímos um diário de bordo no qual anotamos as descrições das
relações do cotidiano, como era o ambiente escolar, esse era nosso foco, as relações
interpessoais, tentamos perceber se a escola contribui para situação de concretude da
juventude e ser aluno. É importante ressaltar que os estudantes passaram a permanecer mais
tempo na escola que com família ou círculo social em uma sistema de ensino que prega a
função escolar como educadora e de transmissão de conteúdos: ensinar e educar.  O cotidiano
escolar dos estudantes de resume em 9 aulas por dia de segunda à sexta-feira. Estão dentro de
sala de aula com disciplinas divididas em aulas de 50 minutos. A socialização se dava de
acordo com a proposta das aulas, nos intervalos, corredores e horário de almoço. Os
estagiários entraram como um novo elemento na sala de aula e no espaço da escola. Foi a
primeira experiência elaborada dessa forma no curso de Geografia, normalmente a proposta é
acompanhar o professor da disciplina específica, mas nesta proposta  o estagiário acompanha
a turma, isso permite perceber de forma mais eficaz como se davam as relações, em distintas
disciplinas,  entre estudantes e professores.

Percebemos em muitos momentos aspectos de uma juventude desmotivada e dividida,
a importância dada aos pequenos problemas cotidianos, aos tipos de relacionamentos
interpessoais, a acontecimentos externos. Eventos de rotina da escola em detrimento a atitudes
que promovessem melhorias para sua formação escolar ficavam muitas vezes evidente.
Podemos perceber uma descrença em melhorias e também uma certa falta de vontade em
propor, questionar a escola diante as situações, se aceita uma realidade dada com apatia, como
se isso fosse o melhor que a escola e as políticas pudessem oferecer. Podemos dizer isso por a
escola estar passando por mudanças, era totalmente viável uma articulação entre os sujeitos
para que as adversidades fossem superadas na construção desse novo projeto.

A implementação do projeto exigia um esforço coletivo, uma construção colaborativa,
as dificuldades são enormes. A conjuntura da educação nesse período proporciona um
aprofundamento da discussão.  O tema da greve surgiu diversas vezes em aula, os estudantes
se interessavam pois os afetou diretamente, houveram muitas oportunidades de discutir
questões, aprender e crescer com temas que faziam sentido para cotidiano, acrescentaria para
escola, para professores e estudantes, pois viver momentos de crise deixa marcas na
existência. Tratar esses problemas como simplesmente políticos é negar aos estudantes uma
construção coletiva da escola, como se eles recebessem um direito, mas não pudessem
contribuir, não fossem parte e fossem silenciados.

Os temas educacionais não eram debatidos abertamente com estudantes, voltava-se a
transmissão de decisões. Isso não quer dizer que a gestão e supervisão não se envolvessem e
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trabalhassem duro para manter a escola funcionando. Destacamos a falta de articulação de
todos, pois tivemos oportunidade de conversar com estudantes pelo longo período que
passamos com eles, sua compreensão das situações, análises e opiniões eram bem embasadas.
Entretanto, mesmo com esforço e trabalho compreendo que esse tipo de relação deixava
evidente que o projeto educacional não estava voltado ao educando e sim ao conteúdo, os
alunos precisavam se adequar a escola, como se houvesse uma certeza que o melhor pra eles
estava sendo feito, estava posto.

Poderíamos discutir se sala de aula é espaço para tais temas. Temas que surgiram em
aula e não foram debatidos com profundidade, porém este não é nosso foco aqui. Destacamos
o fato de muitos assuntos de menor relevância tomarem tanto tempo de aula. Por exemplo, a
Copa do Mundo e seus jogos, diversas vezes o futebol foi assunto, era notável um entusiasmo
ao tratar dos jogos, muitas vezes o assunto ia além, se estendendo a discussões sobre a vida,
postura e conduta extra-campo dos jogadores. No entanto, por vezes estes personagens se
tornam referência como modo de vida para a juventude, na forma de falar, de vestir, porém
trazer isso pra sala de aula aumenta a ênfase nestes assuntos aleatórios, fazendo com que,
nessas ocasiões, a aula seja pouco aproveitada e as discussões abordadas contribuem
pouquíssimo para juventude. A vida pessoal de professores também foi discutida em sala,
proposto por eles mesmos, em uma ocasião um longo período foi dedicado a discussão sobre
uma professora ter transferido seu filho para escola particular, ele estudou nessa turma, então
o assunto deu margem  para um bate-papo sobre a relação específica de pais e filhos. Muitas
outras vezes o tempo de aula foi dedicado a assuntos não condizentes ao conteúdo, por isso
afirmo que poderia ser debatido aspectos da crise educacional e sua relação com a escola.

Ainda sobre os aspectos da rotina escolar é necessário destacar o desenvolvimento de
relações internas próprias da sala de aula. As estratégias de gastar tempo, interromper aula,
que observamos constantemente, as situações permitem desenvolver isso, a desinformação, a
falta de articulação entre professores contribui para os alunos gastarem tempo e desviarem o
foco das aulas, provocando quebra de ritmo. Formas de utilização de celulares e fones de
ouvido que professores detectavam e outros desconheciam, regras de convivência em turma,
cada professor se relaciona de forma diferente, sentidos próprios. Por isso, exploram estas
estratégias de formas diversas e muitas delas podem ser compreendidas como violência
simbólica ou verbal entre os próprios estudantes e entre eles e professores, alguns casos
merecem ser destacados.

Primeiramente, as situações envolvendo uma estudante grávida, havia uma menor de
idade e também o pai nessa turma, o que exige um tratamento diferenciado. Além disso
muitos professores encontraram dificuldade de lidar com a situação. Infelizmente muitas
vezes este fato foi utilizado para interromper a aula, outros estudantes utilizam disso para
tumultuar, construir episódios constrangedores, criando alvoroço, prejudicando aulas, o que
compreendo como estratégias próprias de violência simbólica.

Um segundo caso vivenciado é extremamente complicado e envolve violência
simbólica e verbal, desta vez por parte de um professor específico. Este goza de uma boa
imagem na escola e é querido por muitos. Novamente gostaria de frisar que as atitudes de
pessoas em evidência, tanto citados em sala como professores, tornam-se referência e
exemplo na formação e caráter dos estudantes e juventude e também que a responsabilidade
posta ao educador vai além de transmissor de conteúdos. Tal professor em diversos momentos
que tentou ser recreativo, foi engraçado para os alunos e achou graça de si, contudo foi nesses
momentos que revelava sutilmente sua péssima índole, contou casos absurdos, fazia piadas
com a sexualidade de terceiros, passou informações erradas sobre prevenção assunto sérios
como prevenção a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, utiliza de exemplos
infelizes sobre sua vida pessoal.
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Outra situação extremamente triste presenciada ocorreu em uma aula de educação
física, quando o conflito entre alunos torna-se violência, o espaço físico da escola não é muito
amplo e turmas de séries diferentes realizam educação física em mesmo horário, no pátio com
diversas atividades ocorrendo as turmas se separam em espécies de guetos em torno da
atividade de interesse, ocorre que esportes são disputas e sem uma mentalidade esportiva e
principalmente um mediador a competição pode chegar a violência. Coincidentemente na
semana de estágio cada dia faltou um professor de educação física, ficando um responsável
por todas atividades, durante um jogo alunos se envolveram em uma briga extremamente
agressiva, socos, pontapés distribuídos aleatoriamente, a professora estava distante e diante a
força dos alunos encontrou dificuldade de separar, a turma do deixa disso agiu somente
quando envolvidos apresentaram cansaço. Um desses alunos estava em recuperação, por isso
ele não foi suspenso, ele assistiu aulas normalmente para não complicar sua situação, o fato
de já ter problemas escolares fez que saísse isento de uma briga.

Destacamos que o ensino integral propõe se relacionar com o ambiente de trabalho e
manter relações com o exterior, com a sociedade local. Por outros aspectos percebemos a
dimensão educativa além da escola um tanto quanto falha, muito rasa. Até mesmo uma aula
de natação que deveria se dar fora da escola em espaço público não ocorria, tornaram-se aulas
teóricas expositivas na escola, nesta semana com o tema “esportes na neve”. Não existia
convênios com empresas da cidade.

Apesar destas questões negativas do Ensino Médio Integral Integrado, é importante
ressaltar que no documento da proposta e o investimento para a implementação foram
positivos, eram previstas aulas voltadas ao ensino técnico e a cultura, no entanto não houve
um preparo dos professores e a adequação dos espaços na escola para que a proposta pudesse
se concretizar. Esses fatores geraram a desmotivação de professores e de alunos com esse
modelo de educação integral.

Podemos citar como exemplo de uma metodologia diferenciada de ensino a realização
de uma prática em cartografia escolar com tema proposto pela escola. Estagiários elaboraram
esta prática em grupo, o tema foi cartografia e o meio ambiente, em duplas realizamos em
diversas turmas esta atividade, o envolvimento dos estudantes foi muito bom, o relatório
dessa prática posteriormente foi publicado em um evento de geografia. O envolvimento,
capricho, dedicação dos estudantes merece ser destacado, outros professores acompanharam a
realização, foi um dia muito proveitoso e pode contribuir muito para nossa formação e para os
alunos, podemos dizer que uma proposta criativa que exija grau de empenho foi muito bem
aceita e pelos estudantes, deixando uma impressão que suas capacidade e habilidades nem
sempre têm sido exigidas, eles poderiam e se empenham em fazer mais quando uma pequena
quebra na rotina de aulas expositivas é posta.

Conclusões:

Primeiramente, destacamos a falta de articulação entre os agentes, percebemos
conflitos entre as políticas, direção, coordenação, escolas, universidades, professores alunos e
estagiários em um curto período de tempo. O esforço e a força de vontade de construir uma
educação de qualidade vão contra essas adversidades, conseguem superar em muitos aspectos,
mesmo assim muitos envolvidos se sentem desmotivados, acabam entrando em uma alienação
do trabalho. Soma-se a isso a forma de olhar para a juventude, muitas vezes o jovem não é
visto como capaz, suas vozes são silenciadas, na escola isso é mais grave por ser um espaço
onde deveria participar das tomadas de decisões, ter responsabilidades, estudar estratégias
para melhoria escola, construir experiências que desenvolvam a autonomia e proponham a
emancipação da juventude.
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As políticas educacionais propõem padrões e buscam enquadrar a diversidade de
escolas dentro de um ideal construído racionalmente. É evidente que o aluno, o professor, a
escola, a gestão ideal não existe, assim como as classificações e médias não são reais, as
escolas conseguirão contribuir mais quando superarem os ideais e manuais de  educação, os
resultados de ENEM, indo além do currículo e propondo a formação de cidadãos,
contribuindo para tornar a cidade um lugar melhor para viver.

Essa experiência acadêmica mostra que é possível um avanço, iniciar discussões
buscando superar os conflitos, trabalhando em conjunto. Os elementos disponíveis podem ser
utilizados, a mudança é difícil, cansativa, mas com vontade da maioria é possível fazer,
buscar parcerias,  formações e investir na carreira. Superar a ideia de que os alunos é que
devem se adequar ao modelo.

Como aspectos negativos podemos destacar que é muito complicado assistir fatos
absurdos e não poder intervir, no estágio levamos o nome da instituição, uma atitude
equivocada pode ter consequências além dos indivíduos envolvidos, muitas vezes temos um
sentimento de impotência diante tristes fatos de  determinados educadores e precisamos ter
inteligência emocional para agir da melhor maneira. Estes fatos marcam a juventude, como as
brincadeiras vazias, informações erradas, que nada contribuem para a formação. E também
outras boas oportunidades de debates que são negligenciadas, desculpas que matam a
criatividade docente paulatinamente, desmotivam docentes em formação, alimentam uma
cadeia de desconstrução da educação criando sentimento de impotência e desvalorização.

A juventude concebida nas teorias da juventude, como fase da vida em que há uma
vinculação experimental com a realidade e os valores sociais, um período em que o indivíduo
julgará novas experiências com base em padrões sedimentados com maior racionalidade e
reflexão contribui para que quando adulto tenha uma compreensão autônoma sobre novas
experiências e aceitá-las pode significar a contestação de seus próprios quadros arraigados de
referência pessoal e coletiva construídos a partir da realidade vivida, cotidiana de um
ambiente adverso em que conviveram com diferenças, resolver problemas complexos.
Acreditamos que desta forma a educação pública estaria garantido a concretude da juventude.
Um espaço público de conflitos onde uma construção ética aconteça, onde os envolvidos
construam as regras e objetivos, participam ativamente de decisões que norteiam sua
formação, desta forma sendo respeitadas e não impostas, os estudantes atingirão resultados
melhores na educação e construirão um alicerce para sua formação profissional.

Acreditamos que enquanto a escola estiver estruturada a partir de currículos rígidos
sem participação de todos agentes envolvidos nos aspectos públicos da educação, não haverá
espaço para inclusão, enquanto tentarmos como comunidade educadora se encaixar em um
padrão propostos por governos estaremos compactuando com a reprodução de desigualdades,
com a falta de humanidade. Enquanto esperarmos o aluno ideal deixaremos que estas
atrocidades aconteçam com alunos que são reais. Consequentemente, em nossa sociedade
faltará formas de acesso informação e conhecimento e dificuldade de inserção, social, cultural
pelos compreendidos como desiguais. Estaremos negando a escola como um espaço
público,com isso profissionais continuarão tendo dificuldades de se reconhecer como do
público. Além disso, como sociedade continuaremos tendo dificuldade de reconhecer a
infância e juventude como sujeitos de direitos, continuaremos confusos quanto a função da
educação e docência, sofrendo com  tais conflitos no espaço escolar.
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Escola como espaço de conflito

Resumo: Este trabalho pretende apresentar levantamentos preliminares que compõem uma agenda de
pesquisas e estudos sobre as possibilidades ou potencialidades de construção de espaços de esperança em
movimentos de contraespaço que reinventem os contextos espaço-educacionais atualmente existentes. A
educação e as escolas públicas são espaços/redes/lugares de conflito social entre diversos sujeitos. Os conflitos
aqui são percebidos em conotação diversa, não apenas negativista: pressupõe lutas sociais, epistêmicas, políticas
que comportam outros futuros possíveis inscritos concretamente ou em potência nos espaços hegemônicos. Os
possíveis espaços de esperança, argumentamos, podem ser percebidos e construídos em múltiplas escalas,
compondo movimentos de contraespaço em perspectiva da espacialidade diferencial, da contra-hegemonia e da
emancipação, sendo algumas destas escalas aqui levantadas: a escola em seu cotidiano; as ocupações estudantis
de escolas públicas; as greves, manifestações, espaços de discussão e elaboração coletiva e os sindicatos dos
profissionais da educação. Estes espaços de esperança podem ser aqueles já existentes, ou que existem ou
existiram em potencial, aqueles sistematizados ou não, aqueles interligados coerentemente ou não. Os
referenciais teóricos iniciais da mencionada agenda de pesquisa são: uma concepção aberta de marxismo; aportes
do campo da Geografia Crítica e da área da Educação. E as abordagens metodológicas a serem experenciadas
seriam: expedições geográficas; cartografia social; e reconstruções históricas e(m) lugares de memória.

Palavras-Chave: Espaços de esperança em educação; Conflito, contraespaço e educação;

Introdução

Diante do neoliberalismo e do conservadorismo, uma educação crítica é possível?
Esta questão move a agenda de pesquisas e estudos que este trabalho visa apresentar, em
linhas gerais e com alguns levantamentos preliminares. O último período histórico no Brasil
tem sido marcado pela ampliação da crise da educação pública, um conjunto de precarizações
e mazelas: desvalorização das vidas, dos trabalhos, dos salários, das carreiras e adoecimento
dos profissionais da educação (CARVALHO e ARAÚJO, 2009; COSTA, NETO e SOUZA,
2007; GASPARINI, BARRETO e ASSUNÇÃO, 2006; BRITO et al, 2001); radicalizações da
dualidade estrutural da educação pública (LIBÂNEO, 2012); avanço e aprofundamento do
controle alienante do trabalho educacional e do controle e repressão ideológicos (FRIGOTTO,
2017; MACEDO e LAMOSA, 2015); inviabilizações dos encontros entre os educadores nas
suas redes e nas suas escolas, fragmentando e liquidificando ainda mais projetos pedagógicos
contra-hegemônicos; crescimento alarmante da ocorrência de diversos tipos de violência que
impactam as escolas e seus sujeitos (ASSIS, CONSTANTINO e AVANCI, 2010; ARCARY,
2005); sucateamento das infraestruturas das redes e escolas; dentre outras. É crescente a
desesperança entre os profissionais da educação. Porém, todo processo de exploração de
classe e opressão humana traz, cedo ou tarde, entre os sujeitos e nos seus espaços, o
questionamento e o conflito: “A história de toda sociedade até aqui é a história da luta de
classes” (MARX e ENGELS, 2019). É o que podemos chamar, a partir da concepção aberta
de marxismo do campo conhecido como trotskismo (BENSAID, 2007a), do primado da luta
de classes (BIANCHI, 2000). Daniel Bensaid arremata:
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“Não se poderia rechaçar mais firmemente toda ilusão retrospectiva sobre o sentido
de uma história cujo desenvolvimento conspiraria para o coroamento de um presente
inelutável e, em consequência, legítimo. (...) A necessidade desenha o horizonte da
luta. Sua contingência costura os decretos do destino (BENSAID, 2007b).

Daí deriva que as redes educacionais e escolas públicas são espaços/redes/lugares de
contradição social, tensão, conflito, entre as hegemonias da classe dominante, e suas
determinações, e as práticas cotidianas e lutas, diversas, de contra-hegemonia dos subalternos,
e suas construções. Assim, as contradições, tensões e conflitos produzem um mutante mapa
de imbricações entre os componentes do espaço do capital e os espaços de esperança
construídos em movimentos diversos de contraespaço. É na produção de espaços de
esperança, a partir de lugares e processos multiescalares, numa geografia diferencial dos
contraespaços, que podemos responder afirmativamente que uma educação crítica é possível.

Digressões teórico-metodológicas

O espaço é o corpo do tempo (MOREIRA, 1994), a distinção dos tempos históricos se
dá pela forma do espaço, formando-se grandes quadros espaço-temporais constituintes das
formações geográficas humanas, que incorporam a evolução estrutural das formas e tensões
espaciais. O espaço geográfico é o processamento de diversas práticas espaciais, práticas estas
que têm as lutas de classes e o trabalho como motores da geohistória (MOREIRA, 2007a).
seletividade, localização e distribuição (formação de lugares), tecnificação, unidade do
espaço, diversidade no/do espaço, as tensões espaciais, a coabitação, a hegemonia, o
recortamento de territórios e lugares, a regulação e reprodutibilidade, as mobilidades, a
compressão, a urbanização, a fluidificação, o hibridismo e a sociodensificação. Tendo as lutas
de classes e o trabalho como motores geohistóricos, o espaço comporta e exprime as
contradições sociais, por meio de macroestruturas (espaços), constelação de territórios
(HAERBAERT, 2014), redes e lugares (MOREIRA, 2012a), em múltiplas escalas
(LACOSTE, 1988). Há o espaço do capital (HARVEY, 2001; HARVEY, 2004), instituído
permanentemente pelas diversas práticas hegemônicas da classe dominante burguesa, na era
do capitalismo, em movimentos de espacialização (MOREIRA, 2012b). E há os espaços de
esperança (HARVEY, 2004), pois as transformações sociais vêm também de reformulações
interiores no mundo em que vivemos, mudanças a partir de práticas pessoais ou coletivas das
pessoas por dentro da ordem espacial do capital. Os espaços de esperança são constituídos,
brevemente ou em médias e longas durações, em redes (confederação de lugares, SANTOS,
2001) ou não, pelos chamados movimentos socioespaciais de contraespaço: “(...) é o modo
espacial por meio do qual excluídos e dominados põem em questão a ordem espacial
instituída (...) um movimento de confronto, de resistência, de mimetismo ou de simples
questionamento da ordem espacial existente” (MOREIRA, 2007b, p.103).

A escola pública é um lugar, ao mesmo tempo uma rede, que comporta tensões e lutas
sociais múltiplas, em perspectivas hegemônicas e contra-hegemônicas, portanto comporta
tanto ordenamentos do espaço do capital, quanto construções de espaços de esperança em
movimentos de contraespaço. Temos a escola e a rede pública de ensino constituintes do
espaço do capital: duais, reprodutoras de desigualdades sociais, opressora para estudantes e
profissionais da educação. Temos a escola, podendo ou não constituir redes, como espaço de
esperança: como lócus de práticas educativas contra-hegemônicas e emancipatórias; quando
se ligam, seus profissionais, direta ou indiretamente, aos processos de lutas dos profissionais
da educação por meio dos seus sindicatos. As resistências nas escolas constituem-se num
infinito mapa de práticas educativas localizadas e emancipadoras, a partir de práticas
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batalhadas pelos profissionais da
educação nos cotidianos das escolas públicas (SUSSEKIND e REIS, 2015; LINHARES,
2007).

Já os sindicatos também podem ser interpretados como espaços de esperança, pois
constituem-se em lugares (localizam-se no espaço, constituem-se “fisicamente”), conformam
redes temporárias ou permanentes de sujeitos sociais, comportam projetos de transformação
da realidade (ROSS, 2010; HARVEY, 2004). Podem ser espaços de construção coletiva de
processos educativos contra-hegemônicos. E espaços de pensamento e produção de projetos
alternativos de educação e de escolas. Sendo produtores de processos educativos e de projetos
de transformação a educação e das escolas, os sindicatos, de profissionais da educação que
estamos focando, são espaços de educação popular e espaços não-formais de produção de
conhecimento acadêmico-científico. Escolas e sindicatos constituem-se em lugares de
memória (CIAVATTA, 2005): “A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na
imagem, no objeto. A história se prende às continuidades temporais, à evolução e às relações
entre as pessoas” (NORA, 1984).

A construção de espaços de esperança a partir de escolas públicas e dos sindicatos de
profissionais da educação tem ligação direta, destacamos, com as práticas espaciais da tensão,
da hegemonia, da coabitação e do recortamento de territórios e lugares (MOREIRA, 2012a).
O tensionamento da produção do espaço geográfico tem a ver, nas sociedades
contemporâneas, com a luta de classes na ordem capitalista, que se manifestam numa série de
contradições: centralidade x alteridade, unidade x diversidade, homogenia x heterogenia. A
construção, pela classe dominante, da hegemonia, e a impossibilidade de se suprimir, por
outro lado, a coabitação, são os encaminhamentos das tensões espaciais. A classe dominante
no capitalismo, a burguesia, constrói a hegemonia: “(...) uma relação de hegemonia é
estabelecida quando um conjunto de crenças e valores se enraíza no senso comum, naquela
concepção de mundo que Gramsci definiu como ‘bizarra e heteróclita’ (...)” (COUTINHO,
2010, p.30). Há, assim, as relações de hegemonia, partindo da classe dominante, por meio dos
seus diversos aparelhos e que se afirmam por meio de luta contra as classes populares
(GRAMSCI, 2006). É o que faz as redes educacionais públicas e as escolas introjetarem e
reproduzirem as crises de que já falamos, por exemplo, mas que no caos aparente, são “outros
lados” de projetos educacionais coerentes com os interesses de classe da burguesia, uma
“espécie maior” de dualidade estrutural (SAVIANI, 2008). E há, pelos lados das classes
subalternas, as lutas contra-hegemônicas pois, segundo Ornelas (2008), os processos das lutas
de classes conformam “guerras de posições” que, quando sistematizadas pelos sujeitos
subalternos, podem formar uma visão de mundo que concorra contra a hegemonia da classe
dominante, inclusive podem formar espaços de emancipação (PORTO-GONÇALVES, 2008;
CECEÑA, 2005). A escola pública e todo o sistema educacional é parte deste processo, em
perspectivas tanto hegemônicas quanto contra-hegemônicas, com dois processos, por
exemplo, que já citamos: práticas educativas emancipadoras e as lutas do sindicalismo dos
profissionais da educação pública.

Partindo-se destas digressões teóricas, inconclusas, diga-se de passagem, este trabalho
pretende apresentar primeiros levantamentos de espaços de esperança, de que tanto falamos,
em diversas escalas e a partir de momentos geohistóricos diferentes de movimentos de
contraespaço. Metodologicamente, pretendemos recorrer a dois exercícios: 1) A construção de
uma cartografia social, crítica, querendo revelar aspectos dos espaços de esperança e
movimentos de contraespaço; 2) A reconstrução geohistórica dos processos socioespaciais e
instituições, a partir de pesquisa documental, de trabalhos já realizados e de (re)construção de
lugares de memória. Dos dois exercícios metodológicos mencionados, nos limites deste
trabalho pudemos avançar, e mesmo assim de maneira preliminar, apenas no segundo. Por
fim, focalizamos, principalmente, em três escalas combinadas de pesquisa geográfico-
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educacional: 1) Escolas publicas da
cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro; 2) O Sindicato Estadual dos Profissionais da
Educação do Rio de Janeiro, o SEPE-RJ; 3) O Núcleo de Niterói do SEPE-RJ, o SEPE-
Niterói.

Levantamentos de espaços de esperança (1): Práticas pedagógicas contra-hegemônicas
em escolas públicas.

Conforme organiza para nós Maria Luiza Sussekind e Graça Franco da Silva Reis:

“Professorxs são aqueles que constroem pontes (AOKI. 2005a). São o cotidiano
escolar, em sua dimensão vivida, praticada, conversada, experenciada e narrada. As
pontes, como as ‘construções cotidianas feitas pelos professorxs quando se
perguntam: o que devo ensinar amanhã? Como faço isso’ (idem, p.161) negociam,
inventam, deslocam, re-arrumam e ressignificam cotidianamente o ‘duelo’ (idem)
entre aquilo que os professorxs sabem sobre o ‘o que e como ensinar’ (idem) e ‘os
currículos-como-planos do ministério concebidos como uma ficção de mesmidade
para toda província, e ainda, de que essa ficção é possível apenas arrancando fora a
singularidade’ (idem). Mais do que ligar as margens, ao pensar os currículos-como-
experiências-vividas, Aoki sugere que essas pontes narram histórias vividas,
transpõem obstáculos (2005a, p.160). Pensando nelas, ao menos um obstáculo – o
que é o modo como a construção dicotômica que separa as ideias de teoria-prática
habita confortavelmente os currículos e seus sentidos – pode começar a ser
transposto, embichado” (SUSSEKIND e REIS, 2019, p.215).

Quando práticas pedagógicas contra-hegemônicas são dinamizadas coletivamente
nas escolas, ganham ainda maior potencial. Na leitura e/ou observação de dois trabalhos que
registram práticas pedagógicas contra-hegemônicas, podemos verificar tais potencialidades:
1) A construção da Sala Griot, no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC),
em Niterói; 2) As experiências de estágio supervisionado coletivo, relacionando estudantes de
licenciatura em Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF), profissionais da
educação escolar pública e estudantes durante o movimento de ocupação estudantil do IEPIC,
em 2016, registradas e analisadas por Larissa Lima de Souza (SOUZA, 2018).

Levantamentos de espaços de esperança (2): Práticas pedagógicas emancipatórias nas
ocupações estudantis de escolas.

No trabalho “O Programa de Educação Integral do Estado do Rio de Janeiro
(PROEIRJ), a greve dos educadores e as ocupações estudantis de escolas públicas”, Oliveira
(2017) sistematiza uma série de produções contra-hegemônicas potentes que emergiram do
movimento de ocupações estudantis de escolas públicas no estado do Rio de Janeiro, em
2016. Oliveira (2017) revela dois campos de reinvenções produzidos pelos estudantes nas
ocupações: 1) Reinvenções curriculares e de práticas pedagógicas; 2) Reinvenções da escola
pública e da educação integral. Para efeitos deste presente trabalho, focamos no campo das
reinvenções curriculares e de práticas pedagógicas, Oliveira (2017) faz o inventário de
dezenove experiências: 1- Integrações didático-curriculares (aulões ou projetos); 2- Oficinas
de produção de vídeos; 3- Palestras temáticas; 4- Rodas de conversa; 5- Aulas tematizadas; 6-
Cinedebates; 7- Aulas de união teoria-prática (ou oficinas); 8- Debates; 9- Rodas de leitura;
10- Atividades abertas; 12- Bate-papos; 13- “Aulas tradicionais”; 14- Monitorias; 15- Aulas
abertas com a comunidade escolar; 16- Turmas por reagrupamentos; 17- Trajetórias
formativas individuais e autônomas; 18- Ocupação cultural; 19- Tarde cultural.
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Levantamentos de espaços de
esperança (3): O SEPE-RJ e o SEPE-Niterói ampliando os sujeitos profissionais da
educação e unificando as escalas de lutas da categoria.

O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro é um sindicato
unificado. Esta unificação se concretiza em duas dimensões: 1) A ampliação dos quadros da
categoria para além somente dos professores, incluindo o setor chamado de funcionários da
educação, e outros setores, a partir do critério de que trabalhando na escola pública os
trabalhadores são educadores; 2) A unificação espacial num único sindicato de todas as redes
públicas de educação básica municipais, além da Rede Estadual de ensino do Rio de Janeiro.

O SEPE-RJ foi um dos sindicatos pioneiros em avançar para a unificação, em seu
quadro social, de todos os trabalhadores da educação (SANTOS, s/d; ANDRADE, 1999). Este
processo geohistórico, entretanto, não tem se dado sem contradições. Entre os chamados
“funcionários da educação”, a falta de identidade é uma marca histórica problemática até
hoje: os funcionários têm dificuldades em se reconhecerem como sujeitos importantes e
participantes em todo o processo educativo de crianças, jovens e adultos. A realidade social e
profissional deste setor da categoria é muito dura: uma massa de funcionários, a maioria sem
qualificação profissional, baixa escolaridade, desigualdades de formação, muitos selecionados
para trabalhar por critérios os mais diversos, baixos salários, e até mesmo pulverização de
nomenclaturas. Mesmo enfrentando estas dificuldades estruturais, tanto o SEPE-RJ quanto o
SEPE-Niterói envidam esforços históricos para a sindicalização de todos os trabalhadores da
educação, combatendo uma concepção redutora de educação e, pelo seu avesso, defendendo
um conceito ampliado de educar. A concepção redutora de educação é aquela que reduz a
educação ao ato exclusivo dos professores e que separa teoria e prática. Nesta concepção os
funcionários são excluídos dos sentidos da escola. Já uma concepção ampliada de educação é
aquela que entende que educar é uma complexa ação coletiva de vários segmentos, que
ultrapassa as salas de aula, inclui os funcionários da educação, exige planejamento coletivo
para a definição dos papeis e para os diálogos entre os atores educacionais.

A partir de investigação nossa, percebemos que o SEPE-Niterói vem dinamizando,
recentemente, grandes esforços no sentido de realmente unificar os trabalhadores da
educação, em especial aqueles da Rede Municipal de Niterói. Nos anos de 2017 e 2018, o
sindicato realizou uma sequência de plenárias específicas, visando avançar na incorporação
dos vários trabalhadores da educação. Ocorreram plenárias: de Pedagogos, Orientadores e
Supervisores Educacionais; de diversos segmentos de Funcionários, a saber, Auxiliares de
Portaria, Agentes de Coordenação de Turno (nomenclatura específica de Niterói para os
Inspetores de Alunos), Agentes Administrativos, Auxiliares de Serviços Gerais (os serventes),
Cozinheiras Escolares, Motoristas e Oficiais de Obras e Manutenção; Profissionais chamados
“de Apoio Especializado” (formação de nível médio) e “Técnico-Científico” (formação de
nível superior), a saber, Agentes de Educação Bilíngue, Técnicos de Informática, Agentes de
Educação e Inclusão Digital, Intérpretes de Libras, Bibliotecários, Nutricionistas,
Fonoaudiólogos, Contadores, Arquitetos, Engenheiros Civis, Assistentes Sociais, Psicólogos,
Jornalistas, Advogados, Administradores.

Por sua vez, a questão da unificação espacial de todas as redes públicas de educação
básica municipais, além da Rede Estadual de ensino do Rio de Janeiro é um dado que
adiciona extrema complexidade e potencialidade ao sujeito coletivo SEPE-RJ como um
espaço de esperança. Conforme publicação do sindicato (SEPERJ), o SEPE-RJ está
espacializado, de maneira diferencial, em 35 núcleos sindicais, que abarcam 42 municípios do
estado do Rio (alguns núcleos do SEPE são intermunicipais): Angra dos Reis, Barra do Piraí,
Barra Mansa, Belford Roxo, Lagos (Cabo Frio, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo),
Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Costa do Sol (São
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Pedro D’Aldeia e Iguaba Grande), Costa
Litorânea (Araruama e Saquarema), Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna,
Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Magé / Guapimirim, Mangaratiba, Maricá, Mendes /
Engenheiro Paulo de Frontin, Mesquita, Miguel Pereira, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo,
Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, Petrópolis, Pinheiral, Porciúncula, Porto Real / Quatis e
Queimados. Além disso, o sindicato abarca a capital, a cidade do Rio de Janeiro,
estruturando-se em nove regionais. Assim, não é menor a complexidade geográfico-
institucional e educacional do SEPE-RJ, merecendo aprofundamos de estudos, o que
pretendemos em outros trabalhos no futuro.

Levantamentos de espaços de esperança: SEPE-RJ e SEPE-Niterói e suas experiências
como espaços de produção de conhecimento, formação político-pedagógica e de projetos
alternativos de educação.

Também no trabalho “O Programa de Educação Integral do Estado do Rio de Janeiro
(PROEIRJ), a greve dos educadores e as ocupações estudantis de escolas públicas”, Oliveira
(2017) sistematiza alguns exemplos da potencialidade do SEPE-RJ como espaço de produção
de conhecimento, formação político-pedagógica e de projetos alternativos de educação. Na
greve de 147 dias dos profissionais da educação da Rede Estadual de ensino do Rio de Janeiro
em 2016, podemos visualizar, em especial, os projetos alternativos de educação e escola que
vivem em potencialidade nas lutas da categoria. As reivindicações que moveram os
profissionais da educação o naquela oportunidade de luta social comportavam, segundo
Oliveira (2017), sentidos de: 1) Reinvenção da escola e da educação; 2) Reestruturação
material e humana da escola pública estadual; 3) Defesa de direitos trabalhistas. A reinvenção
da escola e da educação é revelada em pautas eminentemente pedagógicas. Por melhoria nas
condições do trabalho pedagógico: cumprimento da reserva de um terço da carga horária
docente para realização de atividades extraclasse, redução do número de alunos em cada sala
de aula, carga horária concentrada em uma única escola (“uma matrícula, uma escola”). Que
falavam sobre a importância da autonomia da escola na produção das suas geohistórias: Fim
da política de meritocracia e sua imposição de avaliações externas sem amplo e prévio debate
com as comunidades escolares, fim do SAERJ, fim da GIDE, fim do pagamento de bônus por
metas de produtividade, fim do Plano de Metas da SEEDUC. Pela gestão democrática da
escola pública: Eleições diretas para as direções das escolas. Por novos currículos, novas
práticas pedagógicas, novas escolas: Não fechamento das escolas do campo, contra a política
de “nucleação”, defesa da Pedagogia da Alternância, apoio ao desenvolvimento das práticas
agroecológicas, respeito nos currículos e práticas pedagógicas aos costumes, valores,
tradições e cultura camponesas, criação do cargo de Professor Indígena I e Professor Indígena
II no plano de carreira do magistério da SEEDUC, criação do Conselho Estadual Indígena na
Educação, reformas nas escolas indígenas, prorrogação dos contratos temporários de
professores indígenas, projeto específico de formação para professores indígenas, nova
regulamentação do Programa de Educação Integral do Estado do Rio de Janeiro. A
reestruturação material e humana da escola pública estadual é revelada em pautas como:
Realização de concurso pública para funcionários técnico-administrativos; melhorias e
reformas nas condições infraestruturais das escolas estaduais de toda a Rede; porteiros e
inspetores em todas as escolas estaduais. Já a defesa de direitos trabalhistas: Reajuste salarial;
fim do parcelamento de salários; pagamento integral do décimo terceiro salário de 2015;
contra o reajuste do percentual descontado para a Previdência Estadual e contra os Pacotes de
Reforma do Regime Previdenciário Estadual e de Ajuste Fiscal; retorno do calendário anterior
de pagamentos dos salários (segundo dia útil de cada mês); criação do plano de cargos e
salários dos funcionários técnico-administrativos da Educação Estadual; redução da carga
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horária de 40 para 30 horas semanais para
funcionários técnico-administrativos; descentralização da Perícia Médica e fim da
terceirização; abono funcional das greves anteriores; resolução assegurando a concessão das
licenças especiais para todos os servidores.

Oliveira (2017) também revela que, em meio à greve de 2016, já mencionada, o
SEPE-RJ foi capaz de comportar a elaboração de um projeto alternativo dos profissionais da
educação para o então Programa de Educação Integral imposto pelo Governo. Este projeto
alternativo se concretizou num documento sintético, porém extremamente completo, na forma
de um “Projeto de Lei Complementar”. Destacamos as potencialidades contidas no artigo
segundo do documento. O mesmo conceitua e estabelece: a superação de uma estrutura
dualista de educação, as dimensões formativas no sentido da omnilateralidade, a pluralidade
de ideias pedagógicas, plena autonomia do trabalho dos profissionais da educação,
perspectiva de construção do conhecimento, a autodireção e auto- organização dos estudantes,
o trabalho como princípio educativo, a relação escola-comunidade ou ligação escola-vida, a
gestão democrática e autogestão das escolas, e o caráter público da educação (constrangendo-
se a perspectiva de parcerias público-privadas). Vejamos: 1. Superação do dualismo estrutural
da educação e dimensões formativas em omnilateralidade: “(...) desenvolver, estruturar e
executar a Política Educacional de Ensino Médio Integral, garantindo o acesso dos estudantes
a formação geral, científica, tecnológica, cultural e conhecimentos técnico-profissionais (...)”
(p.1); 2. Pluralidade de ideias pedagógicas, plena autonomia do trabalho dos profissionais da
educação e perspectiva de construção do conhecimento:

“(...) promover, sistematizar e difundir inovações pedagógicas e metodológicas
instituídas pelos profissionais da educação do Programa no processo de construção
do conhecimento, na definição e organização curricular e nos processos de avaliação
da aprendizagem” (p.1).

3. Autodireção e auto-organização dos estudantes: “(...) fomentar o diálogo entre a
escola e os sujeitos adolescentes e jovens, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia
e da formação cidadã diante dos desafios postos na contemporaneidade” (p.1). 4. Trabalho
como princípio educativo e relação escola-comunidade ou ligação escola-vida: “(...) articular
e pautar as intencionalidades do percurso formativo de cada unidade do Programa com a
realidade local, tendo a pesquisa como princípio pedagógico e o trabalho como princípio
educativo” (p.1). Relação escola-comunidade ou ligação escola-vida, gestão democrática e
autogestão das escolas de educação integral: “(...) estimular a participação coletiva da
comunidade escolar na gestão administrativa, pedagógica e financeira das unidades, bem
como na formulação e acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico” (p.1). 6. Caráter
público da educação integral, questionamento à perspectiva das parcerias público-privadas e
mais empoderamento das comunidades escolares quanto a gestão democrática e autogestão
das escolas:

“(...) viabilizar parcerias com instituições de ensino, pesquisa, difusão cultural e
formação profissional públicas, nacionais ou estrangeiras, que visem a colaborar
com a expansão do Programa de Educação Integral no âmbito estadual; Parágrafo
único – As parcerias previstas nesta lei ficam subordinadas a análise criteriosa de
pertinência, definição clara das participações, avaliações periódicas da comunidade
escolar e publicidade dos termos dos acordos” (p.1).

Outra forma do SEPE-RJ se construir como espaço de produção de conhecimento e
de projetos alternativos de educação é quando este sujeito coletivo se desdobra como um
coordenador de redes de colaboração com as universidades públicas, como promotor de
reflexões próprias sobre concepção de educação e escola e como produtor de publicações
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científico-acadêmicas. Em sua tese de
doutorado, Kênia Miranda (2011) produz um panorama destes intentos históricos do SEPE-
RJ, que sumariamos aqui. Em 1992, o I Congresso de Educação e Unificação, organizado
pelo SEPE-RJ, elaborou de maneira mais ou menos sistemática um projeto de educação e
escola, sintetizado no relatório “Nossa concepção de escola”, onde o sindicato reivindicava
para a educação um projeto alternativo:

“(...) que rompa com a lógica de educar para ser mão-de-obra, seja ela barata ou
cara; que contribua para a construção de uma sociedade igualitária e democrática de
fato, rompendo com a alienação imposta; que assegure a formação crítica do sujeito
histórico, do homem e da mulher conscientes de seu papel na transformação do
mundo, livres de preconceitos de raça, credo e sexo. Que ajude na construção do
novo homem e da nova mulher, que valorize a sua cultura, procurando compreendê-
la e superá-la; que respeite os limites alheios, não deixando, no entanto, de
questionar valores contrários à transformação. Uma escola que forme cidadãos
capazes de compreender as bases científicas que regem a natureza e a sociedade.
Para tal, a escola deverá ser unitária” (SEPERJ, 1992, p.13).

Em seguida, o relatório mencionado discute que o método da nova escola deverá:
“adotar o trabalho como princípio educativo, livre da exploração e da alienação impostas pela
sociedade de classes, buscando romper com a dicotomia entre trabalho manual e trabalho
intelectual, teoria e prática, formação geral e formação profissional” (SEPERJ, 1992, p.14).
Outras construções do SEPE-RJ nos sentidos aqui apontados foram cinco realizações
interligadas: 1) A organização do curso de pós-graduação latu sensu “Educação Brasileira e
Movimentos Sociais”, parceria do SEPE-RJ com a Faculdade de Educação da UFF, que
funcionou entre 1993 e 2002 e que exigia dos estudantes serem militantes das escolas públicas
ou dos diferentes espaços do sindicato; 2) A produção dos quatro Cadernos do SEPE Série
Acadêmica, publicados entre 1998 e 2002, a partir da reunião dos estudos monográficos
realizados no curso de pós-graduação já mencionado; 3) A mobilização do grupo de pesquisa
interinstitucional CESTEH/ENSP – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – SEPE-RJ
sobre saúde e trabalho na escola que, além da pesquisa científica sobre as condições de
trabalho e saúde dos profissionais da educação pública, buscou promover a formação de
sindicalistas e representantes de escolas como “multiplicadores” de ações teórico-práticas e
militantes em saúde, trabalho e educação (BRITO, 2001); 4) a produção das Revistas do
SEPE, revistas impressas com a pretensão de dinamizar análises, críticas e difusão de
conhecimento em educação e sobre as lutas dos trabalhadores, em perspectivas críticas; 5) a
produção dos livros “Os Sentidos da Escola”. A intenção do sindicato se expressava da
seguinte forma: “(...) ações, que em seu conjunto representam a tarefa de construir o SEPE
com base na independência política dos trabalhadores da educação, desenvolvendo, por meio
de sua formação, valores antagônicos ao da ideologia dominante” (SEPERJ, 1999, p.1).

Por fim, nesta etapa, na escala do SEPE-Niterói, também é verificado movimentos de
construção de projetos alternativos de educação. A partir de investigação preliminar nos
arquivos do SEPE-Niterói, localizamos o seguinte evento e sua produção respectiva. Em 15
de maio de 2013, o SEPE-Niterói organizou o Seminário de Formação da Rede Municipal (de
Niterói) "A educação que queremos: educação Integral, educação infantil e valorização dos
Profissionais da Educação em debate". O seminário contou com abono de ponto geral,
concedido pela FME. A programação contava com as seguintes atividades: mesa de abertura
"A conjuntura e as políticas educacionais - para onde vai a educação?", a mesa de formação
01 "Educação integral e educação infantil: a escola que... Lutamos para construir!" (que
contou com a participação das educadoras Lucia Velloso, Carla Andréa Lima, Regina Leite
Garcia e Susana Sá Gutierrez) e a mesa de formação 02 "Saúde do/a trabalhador/a da
educação, luta por valorização e pelo PCCS e a organização da categoria". O seminário
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culminou com Assembleia Geral da
Rede, importante registrar. Uma das culminâncias deste seminário foi o documento
"Pressupostos para um Projeto de Educação Integral da Rede Municipal de Niterói",
sistematizado pelo SEPE-Niterói e remetido ao Governo de Niterói (na época, à Secretaria
Municipal de Educação, professor Waldeck Carneiro) por Ofício do SEPE-Niterói (SEPE-
NITERÓI) em 21 de maio de 2013. Transcrevemos na íntegra:

“O SEPE-Niterói vem, por meio deste, tornar conhecido os 'Pressupostos para um
Projeto de Educação Integral da Rede Municipal de Niterói'. Tal documento é fruto
dos debates realizados pela categoria no Seminário recém-promovido pelo SEPE-
Niterói e foi aprovado em Assembleia Geral da Rede Municipal, se tornando política
e pauta de reivindicações da categoria. Os Pressupostos. 1. Da diferenciação entre
"Educação Integral" e "Educação em tempo integral" - Os vários Governos,
inclusive o de Niterói atual, têm discutido projetos de "educação em tempo integral",
misturando, propositalmente ou não, conceitos que são diferentes. Uma "coisa" é
educação integral, outra é o "tempo integral". Por isso, diferenciamos, para que fique
claro: defendemos uma concepção de educação integral, que significa a educação
para formação de um ser humano integral. Esta concepção tanto pode ser
desenvolvida em jornadas de tempo integral (normalmente manhã-tarde), quanto em
"tempos parciais". É verdade que defendemos prioritariamente a permanência do/a
estudante em tempo integral na educação. Porém, a diferença entre "educação
integral" e "educação em tempo integral" há que ser registrada. E o que defendemos
como projeto pedagógico é, portanto, a Educação Integral, em regime preferencial
de tempo integral nas unidades escolares! 2. Da concepção de "Educação Integral" -
Repetindo: defendemos uma concepção de educação integral, que significa a
educação para formação de um ser humano integral. Ou seja, as condições
necessárias para uma educação que forme a consciência crítica; que proporcione
formação politécnica voltada para o trabalho; que "alfabetize" de maneira
multilateral; que combata as opressões (racismo, machismo, homofobia, intolerância
religiosa, etc.); que proporcione uma relação ética e estética saudável do indivíduo
com seu próprio corpo e com a sociedade; que incentive o engajamento individual e
coletivo numa perspectiva de mudança do mundo que nos cerca. 3. Para toda a rede,
respeitando a autonomia - Que a Educação Integral seja o projeto e a ideologia para
toda a rede, mas que a adesão (ou não) de cada unidade educacional seja feita
respeitando sua autonomia, suas especificidades locais; que se garanta o
contraditório com democracia, sem retaliações de qualquer tipo para unidades que
optarem por manter sua estrutura "tradicional"; que não se trabalhe com a lógica de
"projetos experimentais" e/ou "ilhas de excelência”. 4. Valorização do/a profissional
da educação e Não à precarização do trabalho - É impossível discutir qualquer
projeto de Educação Integral sem garantir uma efetiva valorização dos/das
profissionais da educação da rede municipal; a Educação Integral tem que ser
garantida com 100% de profissionais concursados e valorizados; é recomendável as
melhorias, já tão discutidas e conhecidas, no atual PCCS da rede; é mais que
necessário, para se garantir qualquer projeto, o básico: melhores salários, concurso
público e Plano de Carreira; e não podemos sequer projetar uma Educação Integral
que se baseie em regimes precários de trabalho, como duplas jornadas, RET's,
contratos, estágios, "Amigos da Escola", oficineiros, dentre outros. 5. Sobre as
cargas horárias - É necessário que, para aplicação da Educação Integral em toda a
rede, se promova uma progressiva elevação da carga horária dos/as profissionais da
educação, especialmente do grupo do magistério, por duas vias: (a) valorização
salarial, para que o/a profissional possa se dedicar de maneira preferencialmente
exclusiva à rede; (b) elevação da carga horária para 30 ou 40 horas, com regime
preferencial de dedicação exclusiva (com valorização compatível a tal regime),
metade, ou mais, da carga horária para atividades extra-classe e ano sabático; o
pressuposto (b) só é aplicável com o pressuposto (a) garantido, e com o pressuposto
(b) a ser aplicado de maneira completa; e deve-se garantir a opcionalidade de
elevação de carga horária aos profissionais que já estão na rede (ou seja, a elevação
de carga não é obrigatória aos que estão na rede). 6. Currículo integrado - Para uma
Educação Integral, há que se negar a lógica do turno x contraturno; ou um turno para
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"ensino tradicional" e outro para "outras
atividades"; reivindicamos um currículo integrado, que ocupe os turnos com uma
"mistura" autônoma de ensino propedêutico, experimental, politécnico, esportivo,
cultural, etc. É a lógica do conhecido "Currículo Integrado". 7. Gestão democrática e
planejamento integrado e coletivo - Só é possível uma Educação Integral numa
educação alicerçada na gestão democrática da unidade escolar, com eleições diretas
para direções das unidades, Conselho Escola-Comunidade no mínimo paritário,
Assembleias Gerais periódicas, dentre outras medidas; e que o cotidiano da unidade
escolar seja tocado por intenso e coletivo Planejamento Pedagógico, que valorize os
encontros, que integre todos os/as profissionais da educação (todos os setores:
magistério, apoio pedagógico, técnico-científico, administrativo, apoio geral). 8.
Somos todos/as profissionais da educação - Há que se combater a lógica
discriminatória que opõe o setor do magistério ao chamado "setor dos funcionários";
todos/as os/as profissionais que trabalham em uma unidade educacional são
profissionais da educação, cumprem funções pedagógicas com importância, devem
ser integrados ao Planejamento Pedagógico e à gestão democrática, e devem ser
valorizados/as e reconhecidos/as pela importância de seu trabalho. 9. Bibliotecas - O
projeto pedagógico de Educação Integral precisa contemplar a questão da formação
de leitores/as, numa perspectiva freireana, cuja tônica é "a leitura do mundo precede
à leitura da palavra"; defendemos políticas públicas voltadas para a leitura e
consideramos inaceitável que as escolas e UMEI's ainda não tenham Bibliotecas
Escolares integradas à comunidade; que sejam geridas por Coordenação colegiadas
de Bibliotecários/as e profissionais da educação, como professores/as, por exemplo.
10. PRINCÍPIOS (e princípio é o que precede, não se abre mão, não se discute) - A
Educação Integral deve ser pública, garantida por verbas 100% públicas, 100%
gratuita, 100% laica, transparente, socialmente referenciada, e deve estar a serviço
dos/as trabalhadores/as; não pode se basear em qualquer tipo de privatização:
parcerias público-privado, ONG's, OS's, OSCIP's, Fundações, etc. Sem mais,
agradecemos desde já (SEPENITERÓI, 2013).

Não concluindo...

O presente trabalho, até aqui, levantou, de maneira preliminar, quatro construções de
espaços de esperança. Um trabalho não concluído, e que por si só já revela grande
complexidade. Além disso, visualizamos dois desafios teórico-metodológicos a enfrentar: 1)
Ainda no exercício da reconstrução geohistórica dos processos socioespaciais e instituições, a
partir de pesquisa documental, de trabalhos já realizados e de (re)construção de lugares de
memória, a muito o que se avançar. O sindicato dos profissionais da educação pública do Rio
de Janeiro, assim como a maioria dos movimentos sindicais e sociais, tem sua memória
geohistórica extremamente negligenciada, ignorada, não organizada, esquecida. Um
desperdício epistêmico, teórico, prático e geohistórico que precisa ser questionado e revertido;
2) Permanece aberta a necessidade da construção de uma cartografia geográfico-social,
crítica, para melhor revelar aspectos dos espaços de esperança e movimentos de contraespaço.
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Resumo

Este trabalho aborda a interação afetiva entre professor e aluno, pois pode propiciar a
motivação para instigar a curiosidade dos alunos e melhorar o seu desempenho no processo de
aprender e que a presença do fenômeno da empatia, possivelmente pode contribuir para o
sucesso desse procedimento. Sendo assim, a busca da compreensão sobre o processo da
empatia como o grande suporte para as relações entre indivíduos, neste caso, professor e aluno,
e utilizando sua influencia no processo de ensinar e aprender. O processo de ensinar e aprender
faz parte da história do homem. Neste estudo ele é tratado como um processo dinâmico visto
pelo seu movimento que acompanha, as mudanças sociais ao longo dos séculos. Paulo Freire
teve como foco em suas experiências educativas, o método de ensino para alfabetização e faz
referência à interação entre professor e aluno, como um instrumento mais importante no
processo de aprendizado. Ele assume a ideia de Comenius de que a realidade do aluno e seus
saberes empíricos, frutos da sua experiência de vida, deve ser o ponto de partida para aprender
o novo o qual seria útil para si e para melhorar o contexto em que vive. Para ele, esse processo
só pode ser desenvolvido se houver interação com os alunos baseada na compreensão e no
amor e que para ensinar é preciso paixão. Sendo assim, o conceito dele de que “ninguém educa
ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo
mundo”. Ou seja, o processo de ensinar e aprender e compreender constitui uma efetiva troca
de saberes.

Palavras-Chaves
Professor; Empatia; Aprendizado; Ensino.

Para Oliveira (1992), aprendizado e desenvolvimento das funções psicológicas
superiores interagem entre si, num movimento dialético, de forma, que um acelera ou
completa o outro. Segundo ele, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio de sua
interação com outros indivíduos e sua interação com o meio. A aprendizagem é, então, uma
experiência social mediada pela interação entre linguagem e ação.

Piaget (1896-1980) defende que a estrutura do organismo precede o desenvolvimento,
quando afirma que o próprio processo de desenvolvimento é que gera e promove o
desenvolvimento das estruturas mentais superiores. Foi o criador da “Teoria histórico-
cultural”. Assim, o professor pode mediar a aprendizagem, utilizando estratégias que levem o
aluno a tornar-se independente e estimular seu potencial, de modo a facilitar o aprendizado e
reduzir a sensação de solidão do aluno.
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As obras de Paulo Freire tiveram como foco experiências educativas e o método de
ensino para alfabetização, onde faz referência à interação entre professor e aluno, como o
instrumento mais importante no processo de aprendizado. Ao seguir os princípios básicos de
Comenius, Paulo Freire assume a ideia de que a realidade do aluno e seus saberes empíricos,
frutos da sua experiência de vida deve ser o ponto de partida para aprender o novo o qual seria
útil para si e para melhorar o contexto em que vive.

Para Freire (1981), esse processo só pode ser desenvolvido se houver interação com os
alunos baseada na compreensão e no amor e que para ensinar é preciso paixão. Também, é
dele o conceito de que “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se
educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Ou seja, o processo de ensinar e aprender
compreende uma efetiva troca de saberes.

Nesse autor, encontra-se ainda, o pensamento de que o professor deve estar
comprometido com a mudança de saberes pelo aluno com o objetivo de que, além de obter os
conhecimentos que o meio social exige, se forme um cidadão mais consciente da realidade
que o cerca e, dessa forma, capaz de contribuir para sua transformação.

O professor e a escola devem respeitar os saberes que os alunos já construíram
socialmente, e debater com eles a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino
dos conteúdos. A interação entre os sujeitos do processo de ensino e aprendizado deve ser
permeada, em especial pelo interesse do professor em despertar no aluno curiosidade e o
desejo de aprender. Esse processo necessita suscitar emoções positivas e paixão, tanto no
professor quanto no aluno.

Nesse sentido, as obras de Freire tratam das relações do professor, frente à realidade
do contexto social em que está inserido. Trata da relação homem ― realidade, homem ―
mundo, e chama a atenção sobre a diferença entre o contato do animal e o mundo e do homem
e o mundo. Isto, porque somente o homem transforma o mundo social, através da ação-
reflexão-ação.

Freire definiu como fio condutor do processo educativo o diálogo como base para uma
comunicação entre sujeitos ativos. Aqui é possível perceber a presença de ideias concebidas já
por Vygotsky. Enfatiza a necessidade do sentimento afetivo e amoroso na relação entre aquele
que ensina e aquele que aprende, quando declara: “Não há educação sem amor. Não há
educação imposta como não há amor imposto. Quem não ama, não compreende o próximo e
não o respeita” (FREIRE, 1997).

Empatia

As emoções não são um luxo, elas desempenham uma função na comunicação a
terceiros e podem ter, também, o papel de orientação cognitiva (DAMÁSIO, 2012). Se a vida
não apresentasse emoções como alegria, tristeza, dor, etc., a vida não teria tanto sentido e não
iríamos valorizar a vida; possivelmente se não fossem os altos e baixos que todos nós
experimentamos, no dia a dia, a vida seria vazia e sem significado.

Emoções relacionadas ao amor, ao ódio, à felicidade, à tristeza, ao medo, à ansiedade
e outros, são sentimentos que todos sentimos em um momento ou outro (BEAR, CONNORS;
PARADISO, 2008).

A empatia pode ser definida como uma resposta afetiva e cognitiva vicária a outras
pessoas, ou seja, uma resposta afetiva e cognitiva apropriada à situação de outra pessoa, e não
à própria situação.

A palavra empatia tem pouco mais de cem anos (GALVÃO, 2010). O termo empatia
surgiu da palavra alemã Einfühlung (sentir dentro, sentir em) no contexto da filosofia da arte,
no final do século XIX, e era utilizado inicialmente para descrever a experiência estética. O
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conceito Einfühlung tentaria representar o mecanismo por meio do qual os seres humanos
entendem ou captam a perspectiva de objetos inanimados e outras espécies de animais se
colocando-se em seu lugar (GALLESE, 2003).

Vigotski indicava que empatia seria uma espécie de transferência de estados de
espírito do observador para o interior de formas, objetos e fenômenos (VIGOTSKI,
1925/1999; SMAGORINSKY, 2011).

Uma atitude tipicamente de empatia é olhar para as pessoas, as ideias e os autores,
tentando ver o que os une, o que os torna semelhantes e de que forma poderiam atuar juntos.
Assim, encontramos semelhanças de formas de olhar e de pensar o ser humano nas obras de
autores clássicos e novos. Essa espécie de empatia entre eles é o que apresentamos a seguir.

A empatia como um predicado pelo qual alguém identifica o que está na consciência
de outra pessoa já era conhecida no início do século XIX, em alguns campos da psicologia e
das ciências sociais. Mas o interesse maior em compreender esse construto foi da Psicologia
da personalidade, quando os psicólogos sustentavam que a empatia era uma habilidade que
permitia às pessoas compreender umas às outras, sentir e perceber o que acontece com os
outros como se elas estivessem vivenciando as experiências de outrem (SAMPAIO;
CAMINO; ROAZZI, 2009).

No entanto, ainda no século XX, até a década de 1940, a investigação empírica sobre a
empatia era frágil e, só no início da década de 1950, o psicólogo norte-americano Carl Rogers
(1902-1987) se dedicou a investigar a empatia de forma mais acentuada.

Segundo Sampaio, Camino e Roazzi (2009), o ponto de vista de Hoffman em relação à
empatia é eclético. Ele reúne conceitos do behaviorismo, do cognitivismo e da aprendizagem
social, além de compartilhar a perspectiva evolutiva. Ao considerar que os psicólogos e
filósofos veem a empatia como um evento cognitivo, em que avaliamos o modo como os
outros, provavelmente, se sentem com base naquilo que nós mesmos sentiríamos, em
circunstâncias semelhantes, De Waal (2010) indaga se isso pode explicar a instantaneidade
das nossas reações com a seguinte indicação:

Imagine que estivéssemos assistindo à queda de um acrobata de circo e só
pudéssemos experimentar a empatia com base na nossa lembrança de experiências
prévias. O meu palpite é que não reagiríamos até que o acrobata estivesse no chão,
mergulhado numa poça de sangue. Mas é evidente que não é isso que acontece. A
reação da plateia é absolutamente imediata. Centenas de espectadores emitem “ooh”
e “aah” no exato instante em que o pé do acrobata escorrega (DE WAAL, 2010, p.
99, grifo do autor).

Esse autor declara que só após as publicações das pesquisas do psicólogo sueco Ulf
Dimberg sobre a empatia involuntária no começo da década de 1990, demonstrando que a
empatia não depende da nossa decisão, mas a possibilidade de senti-la simplesmente
autorizou a ciência a reconsiderar a posição de Lipps que descrevia a empatia como um
“instinto”, apontando, desse modo, que nascemos com ela. E, apesar de não ter explorado
sobre a sua evolução, atualmente acredita-se que a empatia remonta a um período evolutivo
muito antigo, bem anterior à nossa espécie. Provavelmente, ela surgiu com o nascimento do
cuidado parental e durante os 200 milhões de anos da evolução dos mamíferos, as fêmeas
mais sensíveis às suas crias alcançaram maior sucesso reprodutivo do que as fêmeas mais
frias e distantes. E, quando filhotes de mamíferos, incluindo os bebês humanos, sentem fome,
frio ou correm perigo, é necessário que a mãe tenha uma reação instantânea (DE WAAL,
2010). Segundo o teórico:

A empatia faz parte da nossa evolução. E não se trata de um comportamento recente,
mas de uma capacidade inata e muito antiga. Valendo-se de sua sensibilidade

464



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margemAssociação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

automática para as expressões faciais, corporais e vocais, os humanos empatizam
desde o primeiro dia de vida (DE WAAL, 2010 p. 289).

A empatia está atrelada a uma herança tão antiga quanto a própria linhagem mamífera,
movimentando regiões cerebrais que existem há mais de cem milhões de anos (DE WALL,
2010). Ele afirma que a capacidade de experimentar empatia pelo outro emergiu num passado
remoto, com a imitação motora e o contágio emocional. Refere, ainda, que a evolução foi
acrescentando camada após camada, até que nossos antepassados se tornassem capazes não
apenas de sentir o que os outros sentem, mas também de compreender os desejos e as
necessidades de seus semelhantes.

A qualidade da escola faz grande diferença na vida das pessoas. No ensino superior, a
qualidade da educação é composta de muitos elementos, destacando-se o papel fundamental
do professor (JULIATTO, 2005).

Todos já passamos por uma sala de aula e, certamente, temos na memória a imagem
de professores extraordinários, que nos motivaram e despertaram nossa vontade de aprender.
Outros foram além, encantando-nos a ponto de desejarmos ser professor.

Essa complexidade da prática social desenvolvida pelo professor cria a necessidade de
nos voltarmos para a ética e a moral, pois é nessas instâncias que se formam continuamente
valores que orientam nossos movimentos e ações (BOFF, 2009). Assim, como diz Boff
(2009), daí emergem duas forças que sustentam uma ética promissora: a ternura e o vigor. A
ternura trata do cuidado com o outro, do gesto amoroso que protege e confere paz. O vigor é o
que abre caminho, supera obstáculos e transforma sonhos em realidade. É a contenção sem a
dominação e a direção, sem a intolerância. Isso constrói uma personalidade integrada, capaz
de manter unidas as contradições e se enriquecer com elas.

Sobre a figura do professor, muito se tem dito e escrito. Definido, ora como vilão, ora
como herói do processo de aprendizado. Sustenta-se, em regra, que “Se o professor sabe a
matéria, pode ensiná-la”. Porém, como já mencionado, apenas o conhecimento de conteúdo
não é suficiente. Muitos professores conhecidos como doutos, podem ter dificuldade para
construir conhecimento em parceria com seus alunos (JULIATTO, 2005).

O professor e o aluno são protagonistas que a partir da interação e troca de saberes
constroem ou reconstroem o conhecimento. Então, ouso pensar a sala de aula como um palco,
onde todos os dias se renovam as apresentações e se desenrola a essência do processo de
ensinar e aprender.

O professor deve possuir algumas competências básicas e necessárias, pautadas em
referenciais teóricos como de Perrenoud (2000) e outros, para a execução de um excelente
trabalho:
 Ter formação acadêmica em determinada área de conhecimento;
 Estar preocupado com a valorização do conhecimento e sua atualização, com a

pesquisa, a cooperação, os aspectos éticos do exercício da profissão, os valores
sociais, culturais, políticos e econômicos e o compromisso com sua evolução;

 Ter uma atitude de parceria e corresponsabilidade com alunos, parceiros e a estrutura
de ensino;

 Saber conciliar o técnico com o ético na vida profissional, fundamental tanto para o
professor quanto para o aluno;

 Aplicar técnicas que favoreçam a aprendizagem e avaliação dos resultados;
 Valorizar o desenvolvimento das relações sociais, da interação entre o mundo

individual do aluno e a realidade social ao situar-se historicamente no contexto e no
espaço do movimento da sociedade;

 Acreditar que o espaço da sala de aula não é apenas para o professor falar e o aluno
ouvir, mas um tempo em que ambos trabalhem para que a aprendizagem ocorra pelo
movimento da interação;
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 Utilizar-se da avaliação como um processo voltado mais para identificar o que o aluno
aprendeu e motivá-lo a aprender o que ainda não foi capaz;

 Saber envolver os alunos para uma aprendizagem significativa, definindo claramente
os objetivos da disciplina e metas, bem como os recursos que terão à disposição.

Sobre as características aqui delineadas e a importância dada pelos teoristas referenciados
sobre a figura do professor, é possível perceber que os aspectos da interação professor-aluno
são imprescindíveis no processo do “ensinar e aprender”.

Considerações Finais
A empatia é a capacidade de perceber, sentir, conectar-se com o outro, ou seja, entender o

que o outro está sentindo. A empatia pode favorecer as relações interpessoais, como também
desenvolver controle, autoconhecimento e habilidade de trabalhar as emoções.

Em sala de aula, a habilidade do professor em sentir -se como seu aluno, pode influenciar
beneficamente no processo de ensino aprendizagem, inclusive pode-se obter uma aula mais
alicerçada, potencializando os resultados educacionais dos alunos baseada na escuta ativa, nos
gestos, no olhar, na motivação, nas palavras e na convivência diária.

Relato de Experiência

Tenho simplesmente um ano de experiência em sala de aula no ensino regular, mas
durante este curto período de tempo, trabalhei com muitos alunos cheio de conflitos pessoais,
familiares, entre outros. Os alunos variavam do oitavo, nono ano do ensino fundamental e
também alunos do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, tendo cada um, um tipo de
particularidade.

Em todas essas experiências senti grande dificuldade em planejar e preparar as aulas,
procurando sempre um resultado e um aprendizado plausível. Tive uma grande preocupação
em manter os alunos conectados com as aulas, muitos estavam com problemas familiares,
como separação dos pais, pais que se empanturravam de bebidas e não davam a mínima para
os filhos. Havia alunos até que se cortavam, para tentar encontrar uma solução de viver feliz.

Porém a realidade da formação acadêmica para a sala de aula é muito diferente, em
nenhum momento se teve uma disciplina que desse apoio para muitas coisas em sala de aula,
preparando para atuarmos em meio a essas situações que hoje são comuns em nossas escolas.
Foram diversos momentos e questionamentos para encontrar uma maneira de atender a
necessidade social dos alunos, buscando um método para passar o conteúdo com maior índice
de aprendizado, procurando meios de tornar minha aula atraente para os alunos, mas também
sempre oferecendo um ombro amigo.

A região em que trabalhava, era uma região social periférica, ou seja, muitos deles têm
fácil acesso à criminalidade e vários outros tipos de problemas socias, mais comum do que em
outras áreas da cidade. Por muitas vezes, alguns alunos estavam tão agitados que
atrapalhavam a desenvoltura da aula. Esses eventuais ocorridos levaram-me a refletir e tentar
buscar meios e métodos para amenizar esse sentimento de frustração e de desespero.

Dentro deste assunto vou relatar algumas experiências mais marcantes na minha vida
profissional, onde busquei refletir e ter mais empatia pelo aluno. O primeiro caso foi um
aluno ter me procurado para expor sua vida pessoal, onde os pais estavam em período de
separação, e nesta fase a crise era muito evidente em sua residência, o mesmo queria se
expressar para os pais, porém não tinha coragem para tal ato, em uma certa aula, me procurou
e desabafou, me pedindo ajuda para resolver o seu problema, conversei com o aluno, depois
passei o caso dele para a coordenação, que imediatamente entrou em contato com os pais.

Outro caso foi de uma aluna do oitavo ano do ensino fundamental, sofrendo por amor
não correspondido, estava se cortando com facas ou outras coisas cortantes. Conversei com
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ela a respeito de seu problema e, gradativamente, foi se recuperando. Na maior parte das
vezes um pouco mais de empatia é suficiente, obtive vários outros casos de diversas formas,
mas, mesmo com pouca experiencia em sala de aula, já pude ajudar os alunos, tanto dividindo
meu conhecimento com o conteúdo, como também ajudando-os num momento de aflição.
Isso é importante compartilhar.

Se a criança ou o adolescente não estiver bem consigo mesmo, terá mais dificuldades
em aprender os conteúdos propostos em sala de aula, isso dificulta o trabalho do professor.

Com tudo isto, analisei uma forma de aplicar o conteúdo e orientá-los também no que
fosse necessário referente aos seus problemas. Foi então que, de vez em quando, separava um
momento da aula para passar vídeos e mensagens reflexivas, onde pudessem dar mais valor à
vida, à família, entre outros.

Depois disto, senti mais interesse dos alunos em estudar a matéria, eles mantinham
uma maior concentração nas atividades, até os alunos mais “difíceis” (segundo concepção do
conselho escolar), tiveram um avanço no aprendizado. Isto para mim foi uma conquista muito
significativa e importante, por que os alunos, muitas vezes, vão às aulas forçados pelos pais,
ou pela pressão da sociedade. Porém, no meu entender, eles precisam estar cientes da
importância dos seus estudos, para terem um futuro com garantias melhores para sua geração.

Muitas vezes uma palavra amiga e um abraço antes da aula, pode mudar todo o
andamento do conteúdo programado pelo professor. Tanto que gostaria de dividir mais uma
experiência: no ano passado a escola onde trabalhava organizou a feira de desenvolvimento
humano, onde cada professor ficou responsável por uma turma. Fiquei responsável pela turma
mais difícil, de acordo com professores e coordenação, pois eles eram muito bagunceiros e
desinteressados, dei o meu máximo para passar meu conhecimento e um pouco de relações
interpessoais. No dia da feira, toda a escola votaria para escolher qual foi a melhor
apresentação. Fiquei tão orgulhosa dos alunos, pois na votação ganharam em primeiro lugar.

A empatia é o sentimento que liga as pessoas umas às outras; é a prática de conectar-se
ao outro. Captar o que a outra pessoa está sentindo. É um valor fundamental em todo tipo de
circunstâncias.

Ser um professor empático é fundamental. Esse valor exerce um forte poder sobre seus
alunos: motiva-lhes, estimula e é chave para o seu desenvolvimento acadêmico.

Todos nós tivemos diferentes tipos de professores: motivadores, vocacionais,
estimulantes, enfadados, autoritários, desafiantes... Todos nós tivemos bons e maus
professores. Qual a diferença entre eles? Talvez uma das respostas resida no alto nível de
empatia do professor em relação ao aluno.

A importância de ser empático na aula com os alunos e manter um ambiente agradável
e ameno obtém melhores resultados sobre os alunos do que a férrea disciplina e a distância
com o estudante.

Os primeiros anos de escola são fundamentais para o aluno. Trata-se de um período
crítico em que uma boa relação com o seu professor conseguirá todos esses resultados sobre a
criança/adolescente (Pesquisa Universidade de Juvaskyla/ Turku- Finlandia,2016):

- Facilitará sua aprendizagem.
- Potencializará sua vontade de aprender e a motivará a estudar.
- Ajudará a ter uma boa autoestima, a acreditar em si mesmo.
- Incentivará a que tenha uma boa imagem em relação aos seus companheiros.
- Permitirá estabelecer metas, a lutar para se superar e a conseguir objetivos.
- Promoverá o aprendizado não pela memória, mas pela satisfação em obter novos

conhecimentos.

467



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margemAssociação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Referências

ALVES, P. M. S. Empatia e ser-para-outrem: Husserl e Sartre perante o problema da
intersubjectividade. Estud. Pesq. Psicol., Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, ago. 2008.
ARAUJO, M. A. L. Os sentidos da sensibilidade e sua fruição no fenômeno do educar. Educ.
Rev., Belo Horizonte, v.25, n.2, Aug. 2009.
BOFF, L. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
BOFF, L. O cuidado necessário. Petrópolis: Vozes, 2012.
COELHO JUNIOR, N. E. Ferenczi e a experiência da Einfühlung. Ágora, v.7, n. 1, 2004.
DAMÁSIO, A. R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. Tradução de:
Dora Vicente e Georgina Segurado. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
DE WAAL, F. A era da empatia: lições da natureza para uma sociedade mais gentil. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010.
FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.
FREIRE, P. Educação e Mudança. 21. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996
GALVÃO, L.K.S. Desenvolvimento moral e empatia: medidas, correlatos e intervenções
educacionais. Tese (Doutorado em Psicologia Social) - Universidade Federal da Paraíba, João
Pessoa, 2010
GOLEMAN, D. Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser
inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.
GONÇALVES, L.S.S. Atitudes empáticas e aprendizagem: um estudo sobre a relação
professor aluno, através do olhar da Abordagem Centrada na Pessoa. Dissertação (Mestrado)
– Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

468



Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) A prática do(a) Professor(a) à margem

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

LEITURA DA REALIDADE, COMBATE E RESISTÊNCIA: PENSANDO

METODOLOGIAS PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA A PARTIR DE UMA

PERSPECTIVA DE RESISTÊNCIA.

Felipe Rodrigues Leitão
mr.feliper@gmail.com

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará

Rian Kelvin Sousa do Nascimento
rian465@gmail.com

Universidade Estadual do Ceará

Eixo 3. Escola como espaço de conflito

Resumo: O presente tempo, nitidamente marcado por um acelerado processo de globalização da sociedade em
suas diversas instancias, sejam elas econômicas, sociais, políticas e culturais tem seus desdobramentos sobre o
ensino e nos últimos tempos, no contexto brasileiro, vem convivendo com um sistemático ataques as ciências
humanas. Urge neste momento pensarmos metodologias de ensino da Geografia que contribuam com a leitura da
realidade e se manifestem em práticas de resistência e combate. Desta forma o presente trabalho se constitui em
uma reflexão sobre o papel da Geografia frente a este contexto e a necessidade clara de ações alinhadas a
realidade e conjuntura de nossos educandos. Além disso apresenta um relato de atividades desenvolvidas ao
longo das práticas docentes dos autores que se mostraram exitosas quanto a um processo de ensino
aprendizagem efetivo.
Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem; Práxis docente; Ensino de Geografia; Resistência;

Percepção.

INTRODUÇÃO

O presente texto é resultado de uma reflexão motivada a partir de nossa participação

no IV Colóquio Temático de Estágio Supervisionado em Geografia da Universidade Estadual

do Ceará1, em que fomos desafiados a pensar a Escola, o cotidiano e o ensino da Geografia.

A partir disso buscamos revisitar diversos momentos de nosso processo de formação

enquanto docentes em Geografia na busca de ações e atividades que tenham contribuído de

forma efetiva para o processo de ensino e que tenham contribuído para uma efetiva formação

cidadã de nossos alunos.

1 O evento IV Colóquio Temático de Estagio Supervisionado em Geografia ocorreu nos dias 21 e 23 de maio de
2019 na Universidade Estadual do Ceará, campus do Itaperi com o título: “Escola, cotidiano e Geografia: o que
as realidades nos demandam?”.
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O que apresentamos aqui é um relato de uma trajetória de formação e das práticas

docentes que tem por pano de fundo a necessidade de valorização da realidade de nossos

educandos de forma a contribuir com uma leitura de mundo crítica, que entendemos ser o

papel da Geografia.

QUE TEMPOS SÃO ESTES?

Em um esforço de pensar o momento atual, o ensino da Geografia e contexto da sala

de aula nos deparamos com uma complexa realidade que muitas das vezes foge a nossa

capacidade de leitura e interpretação enquanto docentes. Neste sentido, uma pergunta ecoa de

forma latente em nosso imaginário no que diz respeito a educação e ensino da Geografia: “que

tempos são estes que vivemos?”

Diante de tal pergunta realizamos um esforço para pensar e elaborar uma resposta,

porém diante de tantas variáveis envolvidas, fizemos escolha de duas delas que podem

expressos de forma simples nas expressões “tempos de globalização” e “tempos de ataques”.

Tempos de globalização

O presente momento mundial, fortemente marcado por um intenso processo de

globalização cujos impactos são sentidos em todas as áreas da sociedade quer em suas

instancias econômicas, culturais e sociais. Este momento da história da humanidade Milton

Santos (2006) denomina de Período técnico-científico-informacional e se caracteriza pela

interação profunda entre ciências, técnicas e a informação. Estes três elementos, de forma

combinada, se constituem a base da própria produção bem como da utilização e do

funcionamento do espaço, processo que se verifica tanto na cidade como no campo.

Neste momento pode-se falar em uma globalização da produção e dos elementos que

lhe são inerentes: do capital, do mercado, mercadorias, preços, dinheiro, das técnicas, do

trabalho, das firmas, das economias, do consumo, das culturas e dos gostos, até mesmo do

modo de vida (SANTOS, 2008). Este processo está assentado sobre a unicidade das técnicas,

do tempo, o conhecimento amplo e extensivo do planeta tendo por motor único a mais-valia

globalizada, e que tem por palavras de ordem a instantaneidade e simultaneidade das

informações, que são animadas por sistemas técnicos que permitem isso (SANTOS, 2000).
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Muito embora ainda esteja em curso, já mostra reflexos na economia, política, cultura,

organização social e territorial de todos os países e em especial nos países historicamente

classificados como Terceiro Mundo (Elias, 2003).

Diante desse contexto, em que a realidade se torna cada vez mais complexa, urge

pensar uma educação que dê condições de criar homens que sejam capazes de pensar, refletir,

agir e modificar a sociedade e uma Geografia que dê conta de ler essa realidade complexa e

que contribua para a formação critica e cidadã.

Tempos de ataques

Não é de hoje que a Educação vem sendo tratada como um instrumento de dominação

por meio do Estado e dos agentes hegemônicos. MÉSZAROS, (2008) já afirmava que o

sistema educacional institucionalizado existia como meio de fornecimento de condições

técnicas e humanas à expansão do capital e a instalação de valores funcionais aos interesses

dominantes. Esse sistema se aperfeiçoa ao longo do tempo se constituindo em um instrumento

poderoso de dominação.

Estamos diante de um sistema bancário de educação (FREIRE, 1987), que se constitui

em um ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, que valoriza a

memorização, que anula a criatividade e a visão crítica do mundo uma vez que "pensar

autenticamente, é perigoso".

A oposição a esse modelo de educação e de ensino traz como consequências ataques e

pressões por parte dos agentes controladores desse sistema, como os que vêm acontecendo no

Brasil por parte do atual governo federal contra as ciências humanas2 e que fundamenta em

uma visão utilitarista e simplista das ciências que tem nas ciências humanas “um

conhecimento inferior ou desnecessário”.

Sobre isso a Associação de geógrafos Brasileiros se pronunciou por meio de uma nota

em que podia ler-se o seguinte trecho:

“Não há sociedade sem conhecimento obtido por meio da ciência social e tão

pouco, ciência sem perguntas e questionamentos. Pensar a importância da sociologia

e da filosofia [e a própria Geografia] é toma-la no seu universo reflexivo e

2 Fonte: BOLSONARO diz que MEC estuda “descentralizar” investimento em curso de filosofia e sociologia.
G1. Rio de Janeiro, 26 abr. 2019. Educação. Disponível em: <
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/26/bolsonaro-diz-que-mec-estuda-descentralizar-investimento-
em-cursos-de-filosofia-e-sociologia.ghtml>. Acesso em: 20 mai 2019.

471



Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) A prática do(a) Professor(a) à margem

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

questionador, sentir a vida na sua totalidade e pensar a sociedade com

responsabilidade intelectual.” (AGB, 2019; grifo nosso).

Diante disso tudo se faz necessário refletir: que ciência geográfica se realiza neste

momento? Que ensino da Geografia se faz diante desses ataques?

Entendemos que, mais do que nunca, se faz necessário o uso de metodologias de

leitura da realidade, de combate e de resistências, que transponham o simples conhecimento

decorativo e caminhem para uma reflexão  mais profunda, que deem protagonismos para os

grupos excluídos, que lancem luz para elementos que os agentes hegemônicos fazem questão

de obscurecer, que permitam “sentir a vida na sua totalidade e pensar a sociedade com

responsabilidade intelectual.” (AGB, 2019).

HÁ UM DESAFIO POSTO: AS DEMANDAS DA REALIDADE

Diante de todo o contexto apresentado e pensado nos parece que um desafio se impõe,

o desafio de resistir às investidas sistemáticas contra a educação, de transmitir um

conhecimento estruturado e alinhado com os momentos atuais que permita aos nossos alunos

a compreensão dessa totalidade.

Nesta perspectiva é necessário ter em mente que a Escola, instituição própria e

predominante do ensino regular, entendida como parte importante do processo formativo que

constitui a vida social e as relações humanas, está inserida em um contexto marcado pelo

trabalho, lutas e conflitos, pela cultura, pela organização social, pelas histórias e trajetórias de

vida.

Dessa forma a Escola é também o retrato da sociedade ao qual está inserida, tendo em seu

seio os problemas sociais deflagrados no cotidiano do seu entorno como a criminalidade e a

violência, a pobreza, a venda e consumo de drogas ilícitas, o preconceito racial, a LGBTfobia,

dentre outras problemáticas. Desta forma a escola se mostra também como um espaço de

conflito.

Então como lidar com as demandas da realidade da Escola? E o ensino da Geografia

como se coloca diante disso tudo?
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A Geografia tem um importante papel no processo de formação dos docentes, que foi

muito bem elucidado por Callai (2013) quando a autora diz que os conteúdos em Geografia

devem estimular os alunos a superar a sua própria condição de vida ao passo que oferece aos

mesmo a compreensão de suas realidades e das possibilidades para além das mesmas.

Insistimos que é necessário o uso de metodologias que aqui estamos chamando de

metodologias de leitura da realidade, de combate e de resistências que tenham como ponto

de partida a realidade do aluno, o seu lugar de convivência, onde se da a sua cotidianidade,

como bem descreve Pontuschka (1999)

“... as condições de existência dos próprios alunos e seus familiares são ponto de

partida e de sustentação que podem garantir a compreensão do espaço geográfico,

dentro de urn processo que vai do particular ao geral e retorna enriquecido ao

particular.” PONTUSCHKA (1999, p.133)

BUSCANDO METODOLOGIAS DE RESISTÊNCIAS

Experiências com os educandos

Após uma reflexão teórica, buscamos nesta seção, a partir de nossa própria trajetória

de vida enquanto graduando de licenciatura, estagiário e posteriormente docente, pensar

práticas exitosas que poderiam contribuir para o ensino da Geografia pensando a partir da

proposta de um ensino contextualizado com a realidade dos docentes e das comunidades sem,

contudo, deixar o compromisso com uma fundamentação teórica e conceitual.

Desta chegamos ao quadro a seguir que sintetiza as principais práticas que

desenvolvemos durante as práticas docentes que permitiram uma reflexão e analise da

realidade complexa a partir das demandas da realidade e que entendemos que contribuiu para

a um ensino que permita a leitura da realidade, de combate e de resistências.

Quadro 1 – Síntese das atividades desenvolvidas.

ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Folhetim Geográfico Construção individual de material informativo sobre a forma de um

folheto informativo e ilustrado que apresentasse o conhecimento que o

aluno obteve após o desenvolvimento dos conteúdos da aula. Esta

atividade trabalha os elementos artísticos (ilustrações e desenhos), bem

como a capacidade escrita dos alunos e o gênero textual do texto
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explicativo.

Mapas colaborativos O uso constante do mapa contribuiu para a localização, distribuição e

ordem dos fenômenos espaciais.

A construção coletiva do mapa contribui para a compreensão da estrutura

dos continentes, a distribuição dos países, a língua falada, dentre outros.

Notícias e textos Trabalho em grupo com notícias atuais e textos cujas temáticas

contemplem assuntos que estão no noticiário e a construção de relatos a

partir da leitura delas. Esta atividade trabalha com o gênero textual da

notícia e contribuiu para o trabalho em grupo.

Músicas A seleção de músicas de diversos gêneros (forró, regue, rock, MPB, etc) e

cujas letras contribuam para as discussões. Na prática dessa atividade em

diversos momentos foi interessante perceber a participação e o interesse de

alguns em conhecer as letras e os cantores.

Artes Construção em grupo de painéis ilustrativos dos conteúdos trabalhados em

sala. Esta atividade trabalha com o uso de atividades artísticas de desenho,

pintura, colagem, modelagem, entre outros.

Apresentações orais Atividades que buscam a socialização das ideias a partir de discussões e

trabalhos em grupo ou individuais. A principal atividade dessa

característica foi a promoção de uma exposição de trabalhos e socialização

das ideias dos alunos.

Oficinas pedagógicas Atividades coletivas orientadas, cujas atividades giram em torno de uma

temática preestabelecida. Esta atividade está associada a uma exposição

teórica seguida de atividades práticas em grupo que culmina com a

produção de algum material como painéis, textos, paródias, poemas, etc.

Trabalhos de campo A prática permite aos alunos vivenciarem na prática os conteúdos

trabalhados em sala de aula, tornando o ensino da Geografia mais rico e

permitindo uma visão aplicada dos conhecimentos. O simples fato de sair

de sala e visitar o entorno da escola permite aos alunos uma nova visão da

realidade que os circunda.

Dinâmicas e uso do

espaço

A utilização de dinâmicas que integrem e relacionem-se com os conteúdos

abordados em sala facilitam e melhoram as habilidades cognitivas dos

educandos, propiciando na quebra das atividades cotidianas uma maior

atenção e disponibilidade demonstrada pelos próprios alunos, diante disso,

utilizar-se dos espaços como o chão, as paredes da sala de aula e a quadra

da escola melhoram de forma considerável as práticas pedagógicas,

acarretando em novas metodologias, que visam a efetivação do processo
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ensino-aprendizagem.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Imagem 1 - Atividade dinâmica sobre a representação das estações do ano e as relações

seres humanos e natureza.

Fonte: Elaborado pelos autores

Experiências com os educadores

A realidade demanda pelos alunos por diversas vezes demandas aos docentes uma

continua reflexão de suas práticas pedagógicas e para os docentes em Geografia um esforço

de contextualização de suas práticas a fim de permitir aos educandos um processo de ensino-

aprendizagem que resulte em uma mudança de mentalidade.

Realizamos ao longo do ano de 2017 um acompanhamento de um grupo de

professoras pedagogas que lecionavam Geografia para o Ensino Fundamental I em duas

escolas particulares na Região Metropolitana de Fortaleza e percebermos por fim a

dificuldade que as mesmas apresentavam quanto ao conhecimento dos conceitos

fundamentais da própria ciência geográfica, dificuldade essa que se revertia no processo de

ensino da mesma.

Diante disso, organizamos e aplicamos uma oficina denominada A Geografia nos anos

iniciais do Ensino Fundamental: Uma reflexão e prática da Geografia escolar, que teve por

objetivo promover uma discussão sobre o ensino da Geografia nos anos iniciais do Ensino

Fundamental trabalhando os conceitos fundamentais da Geografia e sua aplicação no Ensino

Fundamental I.

Essa oficina foi aplicada em três momentos, duas vezes em escolas particulares no

Município de Fortaleza e Caucaia, com os grupos inicialmente acompanhados, e

475



Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) A prática do(a) Professor(a) à margem

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

posteriormente, para um grupo de estudantes de pedagogia, por ocasião da X Semana da

Pedagogia da Universidade Federal do Ceará. Nas três ocasiões foram perceptíveis a

importância do debate em torno da temática e ficaram expostas as dificuldades com que as

professoras e estudantes de pedagogia tinham com as atividades e os conceitos que tangem o

ensino de Geografia, tal afirmação é validada por conta de nossa análise ao serem propostas

atividades simples de cunho geográfico e a mesma ser recebida com tanta surpresa e

admiração por meio dos docentes ali representados, propiciando uma troca mútua de saberes e

construção de boas relações sociais.

Imagem 2 – Apresentação de Oficina na X Semana da Pedagogia da Universidade

Federal do Ceará

Fonte: Elaborado pelos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso objetivo aqui não foi esgotar o assunto, nem tão pouco dar conta de todas as

atividades que se enquadram dentro de uma perspectiva de metodologias de leitura da

realidade, de combate e de resistências, até porque estas são criadas e recriadas

constantemente por nossos educadores em suas práticas diárias.

Buscamos aqui promover o debate sobre a necessidade de se pensar essas práticas a

partir de um contexto que privilegie a realidade de nossos alunos e das Escolas, dos bairros e
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das localidades, que busque aproximar o ensino da Geografia da realidade complexa atual,

marcada por um denso contexto de globalização e de sistemáticos ataques no qual a Educação

e as ciências humanas têm sido submetidas.
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A PRESERVAÇÃO DE IDENTIDADE DOS GUARANI M’BYÁ EM UMA
ESCOLA “JURUA”

João Paulo Jesus Rodrigues
jrodriguestst@gmail.com

Universidade Federal Fluminense

Escola como espaço de conflito

Resumo: O Programa: “Escolas do Território: Currículos Diferenciados Indígenas, Caiçaras e Quilombolas na
Costa Verde”, do IEAR – Instituto de Educação de Angra dos Reis, da UFF – Universidade Federal Fluminense
é uma continuidade do acompanhamento pedagógico à implantação do 2º Segmento do Ensino Fundamental
Indígena Guarani,  coordenado pelo Educador e Indigenista Domingos Nobre, com apoio do FCT (Fórum de
Comunidades Tradicionais) e o OTSS - Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina.
Este relato possui um caráter reflexivo sobre uma das aulas realizadas no recém implantado Curso de Ensino
Médio com Habilitação em Magistério Indígena, numa parceria do IEAR/UFF com a Seeduc-RJ, através de um
Acordo de Cooperação Técnica. As atividades propostas em aula serviram de base para que os alunos do
magistério indígena dialogassem sobre a importância da educação diferenciada e qual a escola ideal na visão dos
Guarani Mbyá.

Palavras-Chave: Guarani; Mbyá; Diferenciada; Paraty; Bracuí

Contextualização da aula

O Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, hoje não possui
infraestrutura que possa abrigar as aulas do Curso de Magistério Indígena. As aulas, que
poderiam ser ministradas na própria aldeia Sapukai, localizada em Angra do Reis na região do
Bracuí, vem sendo realizadas no CEAV (Colégio Estadual Arthur Vargas). Há na composição
dos alunos que frequentam as aulas do Magistério, uma aluna Pataxó Hã Hã Hãe. Um
panorama das comunidades indígenas no Rio foi dado pelo CEE-RJ em recente documento:

“No Estado do Rio de Janeiro em torno de 15.000 pessoas se identificam
como indígenas (IBGE, 2010), e cerca de 700 pessoas vivem aldeadas em 8
comunidades, sendo 7 aldeias do Povo Guarani e 1 aldeia do Povo Pataxó. Os
Guarani estão distribuídos em terras situadas no litoral do estado, em área de Mata
Atlântica, com aldeias em três municípios: Angra dos Reis (Aldeia Sapukai), Paraty
(Aldeias Itaxĩ, Rio Pequeno, Araponga e Arandu Mirim) e Maricá (Aldeias Ka’aguy
Hovy Porã e Ara Hovy). Os Pataxó Hã Hã Hãe habitam a Aldeia Iriri, em Paraty. As
comunidades Guarani do Litoral Sul Fluminense (Angra dos Reis e Paraty) são
atendidas pelo Estado, no Colégio Indígena Estadual Karai Kuery Renda, localizado
em Angra dos Reis e com 03 salas de extensão deste Colégio, no Município de
Paraty. As comunidades Guarani do Litoral Norte-Fluminense (Maricá) são
atendidas pelo Município em duas escolas: “Para Poti Nhe’e Ja” e “Kyrĩgue
Arandua” [...]”. (CEE-RJ. Conceição, et al. Maio de 2019)

Todo o caminhar do Programa, teve de lidar com diversas barreiras e dificuldades
para sua implementação, principalmente pelo descaso do poder público em atender a demanda
dos Guarani Mbyá. Só foi Publicada a deliberação do CEE-RJ nº 286 em 2004, que
estabeleceu normas para autorização, estrutura e funcionamento das escolas indígenas na
educação básica no sistema de ensino estadual do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos a
implantação atendida pela SEEDUC somente em 2015, do 2º segmento do ensino
fundamental nas aldeias Sapukai e Itatĩ. A parceria da Universidade Federal Fluminense foi
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fundamental para construção do Projeto Político Pedagógico do Colégio Indígena e então a
constante luta pelo atendimento dos direitos indígenas, garantidos pela Constituição brasileira.

O Curso de Magistério Indígena destina-se a atender uma formação na modalidade
Normal de Nível Médio para jovens indígenas Guarani Mbyá e Pataxó dos municípios de
Angra dos Reis e Paraty, com carga horária de 3700 horas, organizados por Eixos e Áreas de
Conhecimento com formação específica para o exercício do magistério indígena e conteúdos
curriculares do Ensino Médio. Portanto os egressos sairão com Diploma de Ensino Médio, na
formação geral e habilitação em Magistério.

As aulas, hoje ministradas no CEAV, com algo em torno de 25 alunos, entre 18 e 50
anos, são uma forma de resistência para que o Magistério Indígena continue o trabalho
conquistado à duras penas. Isso portanto, gera alguns problemas, principalmente relacionado a
conflitos naquele espaço escolar, onde há questões que vão de preconceito, gerado pela
desinformação, até problemas de infraestrutura.
Através desse contexto é que ocorre minha observação, dando origem a este relato como
bolsista do Programa Licenciatura/UFF em apoio à aula da Professora e Doutora em
Antropologia, Mariana Paladino, em que sua aula inspiradora e reflexiva, origina este relato
sobre o ensino diferenciado dos Guarani Mbyá e suas questões entre o conflito e os anseios de
uma escola que tenha um ensino de qualidade e que acima de tudo, carregue e preserve sua
identidade como povo.

Introdução

Ao entrarmos na sala, antes da aula começar, já nos deparamos com uma cena que
poderia resumir bem o que ainda existe de barreiras entre os Guarani e os “jurua”(não
indígenas em Guarani); um aluno do CEAV, em pé na porta da sala de aula do Magistério
Indígena, batendo a mão na boca emitindo um “uhuhuhu” em referência a uma forma
estigmatizada e folclórica de um costume indígena. Ao ser corrigido, é confrontado pela
pergunta de Domingos Nobre:

- Você já viu alguém aqui fazer esse som?
· - Sei lá… é índio né?

Um só aluno Guarani aguardava o início da aula lendo sentado em sua carteira,
enquanto era alvo da chacota. Ele parecia não se importar, ignorar. Ao perguntarmos mais
tarde se ele havia se aborrecido, ele responde que não procura dar valor a este tipo de
comportamento e que é normal, corriqueiro. Embora a situação tenha me causado espanto,
não é algo incomum, infelizmente. Ambas as situações são reflexo de uma cultura machucada
de diversas formas. Ora por ser marginalizada e estigmatizada pela sociedade brasileira, ora
por esta mesma concepção rasa ser perpetuada pela própria escola tradicional, como por
exemplo, nas comemorações de dia do índio, em que até a supérflua “homenagem”, simboliza
uma imagem bastante equivocada do que é “ser índio”, pintando a cara dos alunos e os
ornamentado com penas na cabeça, sem a devida contextualização dos significados da pintura
corporal para cada etnia. Esse tipo de “tradição” escolar, nos faz refletir sobre os espaços
ocupados na escola, afinal; a escola é um ambiente preparado para lidar com as diferenças?
Para que se responda a essa pergunta, refletirei com base no decorrer da aula, em que uma das
atividades propostas pela professora Mariana Paladino, levantaram diversos posicionamentos
acerca desse tema dos alunos do Magistério Indígena.

Dinâmica por uma escola ideal Guarani Mbyá
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Mariana Paladino introduz a aula explicando conceitos básicos de Antropologia. Em
seguida, utilizando de um retroprojetor, propõe uma dinâmica interativa com imagens
reproduzidas no quadro. Nessas imagens, são demonstradas representações variadas de
escolas, sem dizer a princípio, informações sobre a escola demonstrada. A dinâmica propõe
que os alunos do Magistério vão individualmente de encontro às imagens, caso houvesse
alguma identificação positiva com o modelo de escola apresentado. Neste relato apresentarei
as fotos utilizadas na dinâmica, discutindo sobre as questões levantadas pelos alunos e
debatidas em sala.

1ª imagem: Ciep Estadual Ruy Frazão Soares, Engenho do Mato, Niterói. Foto tirada em 2015, saiu
no Jornal Extra (acompanhando a notícia da agressão sofrida por uma aluna de parte de colegas da turma)

Em cada foto houve diversas reações por conta dos alunos participantes. Variando
entre a rejeição e a identificação positiva com os modelos apresentados, sendo estas reações
comentadas individualmente e discutidas em sala. Na primeira imagem apresentada, por
exemplo, as posições foram todas críticas negativas, nenhum aluno Guarani foi de encontro a
imagem. Segundo eles, a imagem os remetia principalmente a uma grande sensação de
aprisionamento relacionadas principalmente a estrutura da escola apresentada. Os símbolos de
enclausuramento que representavam o portão de ferro, suas janelas protegidas e até mesmo o
semblante dos alunos da foto. Como ponto levantado por um dos alunos em sala; ninguém
naquela foto parece estar alegre. E é possível entender um pouco o modo que os Guarani
encaram a escola “jurua”(não indígena) com os olhos de sua cultura. De acordo com as visões
apresentadas pelos alunos, portões em uma escola indígena, não faria o menor sentido. Sendo
um lugar feito pela e para a comunidade, qual a necessidade de portões? O que significaria
esse portão?

Em contexto a imagem e as questões apresentadas pelos alunos presentes, Mariana
Paladino explica que os portões surgiram pelo alto número de casos de violência entre alunos
na escola, inclusive um caso de violência em particular, que ganhou repercussão na grande
mídia, em que uma estudante fora espancada por outros 3 outros alunos da mesma escola. Há
de fato então uma necessidade de portões, isso é inegável, tendo em vista que procedimentos
de segurança precisam ser implantados para amenizar a situação de uma forma emergencial.
Porém tais problemas, claramente superam a esfera de atuação escolar; é um problema social
que exige políticas públicas mais efetivas. E o significado do portão naquele espaço escolar,
surge não como um produto apenas de zelo pelos estudantes, é sintoma de uma sociedade que
já opta por medidas radicais e muitas vezes simplórias para resolução de problemas
complexos que vão além do alcance da escola.

Outra questão levantada sobre a imagem foi a grande quantidade de alunos em um
lugar só. Isso obviamente possui um paralelo com a questão da sensação de aprisionamento
abordada. Eles relatam que se sentem constantemente ameaçados inseridos em um espaço
escolar majoritariamente branco. Um bom exemplo, foi o ocorrido citado anteriormente ao
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chegar em sala, em que um aluno “jurua”, praticava uma forma de bullying com o aluno
guarani. Fora perguntado durante a dinâmica se a prática de atitudes preconceituosas eram
constantes e a pergunta foi afirmativa, como anteriormente exemplificado. Como então um
aluno indígena se sentiria pertencendo àquele espaço? Os conflitos existentes no convívio
entre culturas tão diferentes, na prática, em nosso sistema educacional é algo que parece
passar despercebido, encarado como algo irrelevante. Conflitos estes, com raízes tão
profundas em uma cultura cada vez mais marcada pelo individualismo, a segregação de
minorias e apatia pelo outro, que a própria escola muitas vezes, não possui muitas ferramentas
para combater. Nada disso deveria ocorrer, é claro. Mas o que esperar de uma lógica político-
social que precisa recorrer à construção de portões para solucionar conflitos escolares?

2ª imagem: Foto de escola da aldeia de Santidade, município de Oriximiná, Pará. A foto é de autoria da Mariana
Paladino, tirada em 2016. É uma aldeia do povo Katxuyana.

A segunda imagem apresentada é localizada em uma aldeia indígena no Estado do
Pará, do povo Katxuyana. Há em cima da imagem, uma grande reação positiva dos alunos do
magistério. Todos, seguindo a dinâmica, vão de encontro à imagem. E as respostas que
seguem para esclarecer o porquê da aceitação foram claras; “ela tem a nossa cara”. Podemos
perceber com a resposta qual a relação da escola e a preservação de identidade idealizada por
eles. Não é necessariamente a estrutura, que é baseada claramente em proximidade a sua
cultura, mas toda a concepção escolar. O papel que a escola exerce em suas vidas, uma escola
que diga e fortaleça sua cultura e identidade, capaz de desenvolver o melhor de sua cultura,
aprimorando e fortalecendo seus laços com a terra, com a comunidade, mas desenvolvendo
potencial crítico.

Podemos observar que a imagem da estrutura além de ser uma construção indígena,
feita pelas mãos do próprio povo que irá usufruir de seu espaço, possui ali uma referência
estrutural na organização das cadeiras em formato circular, indicando uma influência
freireana em sua estrutura escolar.

À esquerda, a escola itinerante do MST. A foto é de 2009 e foi tirada num assentamento em Rio Grande do Sul.
À direita, uma sala de aula de uma escola do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) em território Bakairi, Mato
Grosso. É de 1943 e faz parte do acervo do Museu do Índio.
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Em seguida, a terceira imagem apresentada se refere uma escola itinerante em um
assentamento do MST. Há também identificação positiva com a imagem por parte dos alunos
na atividade, justificada principalmente por ser uma aula a céu aberto, a simplicidade
libertadora em que a aula é guiada e a forte presença da natureza ao redor.

Contrapondo a reação com uma escola totalmente fora dos modelos tradicionais do
Movimento Sem Terra, é apresentada imagem seguinte, em que muitos esboçam um
semblante de tristeza e certo ressentimento. O conteúdo apresentado na imagem que
representa uma escola antiquada na velha tentativa de ajuste imposto aos povos indígenas
parece soar como uma violência. E pudera; perceber que tantos foram os massacres cometido
aos povos originais que habitavam o Brasil, mais que isso o roubo de sua cultura e identidade.

“... a população original do Brasil foi drasticamente reduzida por um
genocídio de projeções espantosas, que se deu através da guerra de extermínio, do
desgaste no trabalho escravo e da virulência das novas enfermidades que os
acharam. A ele se seguiu um etnocídio igualmente dizimador, que atuou através da
desmoralização pela catequese; da pressão dos fazendeiros que iam se apropriando
de suas terras; do fracasso de suas próprias tentativas de encontrar um lugar e um
papel no mundo dos “brancos” (RIBEIRO, 1997)

Essa quarta imagem é de uma escola em que o modelo já hoje é assimilado como
atraso, é de uma escola do Serviço de Proteção ao Índio, criado em 20 de junho de 1910 para
“proteger” os direitos dos povos indígenas. Tendo em vista que esta suposta “proteção” nada
mais era do que uma estratégia com intuito de suprir o interesse de uma classe política e
econômica dominante. O objetivo era integrar os povos indígenas com a instrumentalização
material e intelectual para o trabalho, pouco importando a defesa de direito sobre os territórios
considerados tradicionais ou a manutenção de sistemas socioculturais particulares daquele
povo. (NÖTZOLD e BRINGMANN, 2013)

Na discussão em torno da imagem é debatida sobre o que um dia já foi a
representação de escola para os Guarani. Uma tentativa clara de uma educação que mata seus
costumes e sua identidade como povo. Vemos que no surgimento da próprio SPI,  um retorno
(com uma nova roupagem) da exploração de mão de obra indígena e roubo de suas terras
tradicionais, com falso pretexto de amenizar conflitos.

5ª imagem: Foto da biblioteca da Escola Concept, de São Paulo. Trata-se de uma escola particular bilíngue.

Em seguida da imagem em que se mostra uma já ultrapassada forma de escola que
desrespeita suas tradições e não dialoga com seus interesses, temos na imagem acima, uma
reação positiva pelos envolvidos na atividade em sala, todos tocaram o quadro. Quando
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questionados, demonstram que reconhecem o quanto uma infraestrutura de qualidade é
importante para o desenvolvimento escolar. Notam a grande quantidade de livros, boa
iluminação, a limpeza o conforto em que os alunos se encontram em que um momento escolar
parece ser prazeroso e divertido.

Só que há algo importantíssimo ressaltado pela professora; Mariana Paladino cita o
grotesco valor da mensalidade daquela escola privada, com preços que variam de 4.000,00 a
10.000,00 reais.

Os alunos do Magistério ficam chocados, acham graça, riem e aparentemente fazem
piadas entre eles em guarani, mas já entendem bem, por sentir na pele quando o assunto é
mercantilização de algo tão essencial, como por exemplo; a educação.

6ªimagem: Escola rural da região de Codó, Maranhão. A foto saiu no Jornal O Globo, em 2018,
acompanhada da denúncia do risco que a escola sofria de desabar por causa do cupim e má manutenção do
prédio.

Na sexta imagem apresentada há curiosamente uma reação positiva em parte dos
alunos, desta vez há divisão entre eles. Como na dinâmica nenhuma informação sobre a
escola apresentada é levantada, se atendo somente a imagem, alguns percebem o significado
de sucatização escolar exposto na imagem, outros se identificam. A explicação dada por
alguns pela identificação positiva, talvez esteja claramente ligada à infraestrutura,
principalmente as paredes de sapê que fora confundida por alguns alunos com um tipo de
arquitetura próxima de sua cultura. Por se tratar de uma escola rural, sucateada pelo Estado,
em que havia um risco de desabamento, as opiniões foram mudando conforme ia-se
entendendo de que embora houvesse alguma proximidade com a construção de suas casas, a
primeira vista, aquilo estava longe de ser uma escola ideal para os alunos.

7ª imagem: A Escola Militar de Belém

Seguidamente, a imagem de um colégio militar em Belém do Pará lhes causa
imediata rejeição. Um dos alunos cita o fato de que na mentalidade de uma escola
militarizada, preza-se primordialmente pela “uniformidade”. Neste tipo de lógica escolar,
seria impossível haver um espaço para que algum indígena, seja lá de que etnia pertença, ter
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seus costumes e identidade preservados. Percebemos a imensa distância que possui essa
modalidade de ensino, marcada principalmente pela conduta autoritária e hierarquizada,
regida pelo corpo docente e todo seu projeto pedagógico.

À esquerda, uma foto em sala de aula da Escola Municipal Pluridocente Indígena "Três palmeiras",
em uma aldeia Guaraní, localizada em Espírito Santo. O novo prédio da escola foi inaugurado em 2016. À
direita, Escola do povo kaxinawá, do estado de Acre. A foto foi tirada em 2015.

Fechando a dinâmica, vemos então duas imagens em que os alunos se identificam
bastante. Vemos que ambas possuem primeiramente, representações claras de identidade
indígena. Embora haja certa diferença em termos de estrutura, ambas exercem o ensino de
acordo com sua cultura, respeitando seus costumes, tradições e desenvolvendo e preservando
a identidade. Algo que seria muito difícil de existir em uma escola “jurua”, já que há de fato
um abismo não só em termos de costume, quanto na finalidade e significado de escola para a
comunidade. A aula segue e depois de discutida a dinâmica em torno das imagens, é
trabalhado um texto que dialoga em torno dessa problemática.

Trabalhando os textos

É escrito no quadro pela professora,  “ Teko wy’a oin apy jawy’a nhembo’e rewe jou
piwe”(lugar alegre para conviver e aprender), servindo então como base para a próxima
atividade proposta. No texto de Davi Timóteo que aborda a questão dos desafios encontrados
para se ter uma escola diferenciada guarani. O autor levanta questões importantes que tornam
a escola indígena algo essencial, não só para o fortalecimento da própria cultura, como sendo
um lugar onde sentem-se seguros e felizes para aprender. De fato, esses pontos são
fundamentais para um bom desenvolvimento escolar.

Em uma escola tradicional, jamais seriam respeitados os costumes e valores próprios
daquela cultura. Cita por exemplo, que se um “jurua” estivesse em frente à educação na
escola, por não entender o valor e representações de sua cultura, jamais respeitariam que uma
menina em período de jaxy (menstruação, chamada de fase da lua) não pode ir a escola “...no
costume guarani, a menina deve ficar em resguardo, não fazendo nenhum tipo de serviço,
comida ou afazeres, pois tudo que ela toca pode dar errado. E se isso acontecer pode a menina
ter várias consequências na sua vida.”(MARTINS, 2015).

É visível que o impacto causado pelas diversas formas de catequização e o ensino
que visava os tornar não indígenas, para diversas etnias, causou a perda ou enfraquecimento
no uso da língua, a fragilização de sua comunidade e exposição a criminalidade urbana, a
inserção em uma sociedade em que eles se tornavam somente mão de obra e tinham seus
territórios cada vez mais tomados por interesses econômicos de mercado.

Como Davi Timóteo cita “...o indígena era considerado como um livro em branco,
que não tinha alma nem cultura, a escola procurava extinguir suas línguas e crenças”(Idem).
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Em uma escola que os recebesse como um pote vazio, jamais poderia produzir algum
conhecimento relevante, se não produzir apenas reprodutores do sistema que serve apenas
para interesses econômicos de uma casta que ocupa o poder (FREIRE, 1987). Uma escola
nesses moldes não serve, nem para alunos indígenas, nem mesmo para alunos “jurua”, na
verdade para ninguém como um aluno durante o debate sobre o texto, cita. Essa visão
atrasada da escola tradicional é só um combustível para manter acesa a chama da
desigualdade, que tudo queima, incluindo a possibilidade de transformação dessa mesma
sociedade.

Foi proposto depois da leitura e debate do texto, uma atividade em que cartazes
fossem elaborados de acordo com uma frase escrita pela professora no quadro “Teko wy’a oin
apy jawy’a nhembo’e rewe jou piwe” (lugar alegre para aprender e conviver). Os alunos se
reuniram em grupos e elaboraram os cartazes, discutindo seus olhares sobre as necessidades
de uma escola feita para e pelo povo guarani e quais as condições que deveria ter uma escola
para aprender e conviver segundo a forma de ser guarani (Nhande reko). Entre as questões
mais levantadas entre os alunos, estão a necessidade de gestores guarani e projetos político-
pedagógicos em torno da educação diferenciada e valorização de sua cultura, ressaltando
assim, a definição clara de que a escola idealizada por eles, devem priorizar protagonizar a
cultura do próprio povo.

Foto tirada de um dos trabalhos feitos em sala.

Conclusão

Os alunos guarani, buscam se preparar cada vez mais para enfrentar os desafios que
existem para manter sua escola. Ainda que haja descaso do poder público quanto a verbas
destinadas a manutenção de sua escola, há a pulsante vontade de lutar por seus direitos,
utilizando-se principalmente da educação, para que este objetivo seja alcançado. Sendo assim,
manter a escola indígena como parte de sua comunidade é fundamental para que haja
preservação de sua identidade, proteção de seu território e fortalecimento de sua cultura.

A educação diferenciada serve principalmente para dar espaço e valorização dos
saberes tradicionais. E a formação de professores guarani é fundamental para que aprendam
em torno de sua própria ótica meios para se desenvolverem e articularem como povo, parte da
enorme diversidade étnica brasileira.

Durante toda a aula, foi possível perceber o quanto estão envolvidos politicamente na
jornada de garantia de direito à educação escolar. Compreendem-se como sujeitos dos
próprios rumos de seu povo, ainda que a devastação do capital tente sempre ser onipresente.

A escola indígena ocupa um espaço particular na cultura guarani, tendo suas
características e significados, diferentes de uma escola “jurua”, a começar por não entender a
educação de forma a perpetuar o individualismo, encarando-a como um veículo utilizado para
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se ocupar  um status elevado na sociedade. A escola tem a função de os fortalecer,
principalmente para combater os que pretendem roubar suas terras, inferiorizar seus costumes,
diminuí-los como povo. Os torna senhores de suas próprias trajetórias e do coletivo do qual
fazem parte em meio a uma sociedade que desde a invasão européia, luta para negar seus
direitos.

A dinâmica das imagens de identificação com os modelos de escola, me serviu para
entender principalmente seus anseios por uma escola ideal. Ao contrário do que corre no
senso comum “jurua”, indígenas prezam pelo poder de acesso à tecnologia. Entendem
perfeitamente o poder que a informação os traz. A defesa pela educação escolar e acesso é
importante para que se desenvolvam em sua própria cultura, não apenas servindo a interesses
econômicos que ao menos os inserem no ganho.

Os conflitos existentes por estarem ocupando provisoriamente os espaço do CEAV,
não os abala, de maneira alguma. Inclusive está sendo discutido com integrantes do projeto e
a instituição, políticas educacionais que tornem este espaço, um lugar de troca, em que a
diferença seja base para novos olhares sobre a diversidade tão particular de nosso povo como
um todo. Então não precisaremos erguer novos portões e a escola será um lugar para todos.

Referências Bibliográficas

BRINGMANN, Sandor Fernando ; NÖTZOLD, Ana Lucia Vulfe . O Serviço de Proteção
aos Índios e os projetos de desenvolvimento dos Postos Indígenas : o Programa Pecuário
e a Campanha do Trigo entre os Kaingang da IR7. Revista Brasileira de História &
Ciências Sociais , v. 5, p. 147-153, 2013.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CEE-RJ. Documento Curricular/Seeduc: Contribuições
Críticas de Especialistas. CONCEIÇÃO, Deise Guilhermina da; RAPHAEL, Joana; ALVES,
Jonas; SOUZA, Kelly Cristina Russo de; RUFINO, Luiz; MARTINS, Norielem de Jesus &
GURGEL, Sandra. Parecer Relativo ao Documento Curricular do Estado do Rio de
Janeiro – Diversidade, Educação do Campo, Educação Indígena, Educação
Quilombola/Educação Relação Étnico Raciais/Educação Diversidade Sexual/Gênero,
EnsinoReligioso.In:www.anped.org.br/news/proposta-curricular-em-discussão-no-estado-do-
rio-de-janeiro Rio de Janeiro. Maio/2019

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 17ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 38.

MARTINS, Davi Timóteo. Kyringuei’kuery: Noções Nativas de Infância, aprendizagem e
desenvolvimento da pessoa. Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura Intercultural
Indígena do Sul da Mata Atlântica pela Universidade Federal de Santa Catarina Centro de
Filosofia e Ciências Humanas - CFH. 2015.

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A formação e o sentido de Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006, p. 130.

486



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

ENTRE A IDEIA E A REALIDADE: UMA ESCOLA EM
CONTRADIÇÃO

Árizla Emanuela Pereira Quirino DG-FFLCH/USP
arizla.quirino@usp.br

Bárbara Lourenço de Moraes DG-FFLCH/USP
barbara.lourenco.moraes@usp.br

Larissa Loyola Cavalcanti DG-FFLCH/USP
larissaloyola@usp.br

Eixo do trabalho: Escola como espaço de conflito

Resumo: Busca-se neste Relato de Experiência expor e refletir a respeito da experiência como bolsistas do
PIBID, vinculado ao Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Tal vivência se deu em uma
escola localizada na Zona Sul do município de São Paulo, considerada modelo de projeto escolar diferenciado,
pautado na construção de coletividade, democracia e ação política junto da comunidade escolar, constituída por
professores, alunos, pais, moradores da região. A partir de reflexões construídas tanto individualmente como
junto do coletivo de bolsistas, compreendeu-se que a experiência realizada na escola revela contradições entre os
âmbitos do projeto escolar idealizado, perpassado por um discurso progressista, e a realidade prática, vivida
cotidianamente, que é permeada por conflitos. Consideramos que apesar dos discursos, diferentes conflitos se
elaboram neste ambiente. Fugindo de um julgamento individualizante ou definições de culpados nestes conflitos,
optamos por tentar entendê-los a partir dos atores envolvidos em suas interações com as pressões estruturais.
Tais experiências e reflexões possuem um grande potencial de construções para a formação de professores.

Palavras-Chave: educação pública; conflitos; formação de professores.

Introdução

Este relato de experiência é uma síntese dos acúmulos advindos de debates coletivos
e reflexões individuais desenvolvidos ao longo de quase um ano como bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Segundo o próprio edital do PIBID
20181, os objetivos do projeto são: incentivar a formação de docentes em nível superior para a
educação básica; contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação
inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação
superior e educação básica; inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;
incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação
inicial para o magistério; e contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à

1 COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID CHAMADA PÚBLICA PARA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS EDITAL No 7/2018. Disponível em:
<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-7-2018-PIBID.pdf>. Acesso em
01 jun. 2019.
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formação dos docentes, elevando a
qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

A estes objetivos do PIBID também podemos inserir, de acordo com a coordenação
do projeto pelo Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, a promoção da
iniciação à docência vinculada ao ensino de Geografia a partir de experiências em territórios
escolares periféricos. Essa proposta compreende que tais territórios, bem como suas
experiências relativas à educação, são dotadas de conteúdos específicos, ou seja, são
constituídos por sujeitos perpassados por um recorte racial e de classe bastante próprios.
Nesse sentido, este relato de experiência está relacionado ao período de vivência em uma
escola pública municipal localizada na periferia de São Paulo, especificamente na zona sul do
município.

Primeiros contatos

No segundo semestre de 2018, quando passou a vigorar o PIBID de Geografia,
iniciamos o processo de aproximação e reconhecimento da escola. A princípio, a orientação
recebida tanto pelo coordenador quanto pelo supervisor do projeto foi de que os bolsistas
passassem pelas diferentes esferas do universo escolar, o que possibilitaria uma melhor
compreensão do contexto em que estávamos nos inserindo. Portanto, nas primeiras semanas
tivemos a oportunidade de conhecer os projetos desenvolvidos pela escola, o projeto político-
pedagógico, parte da equipe de professores, coordenação pedagógica e funcionários, além dos
próprios estudantes.

Desde o início pudemos observar que havia por parte da coordenação escolar
esforços para desenvolver um projeto diferenciado, que buscasse estreitar relações com a
comunidade e o território em que ela está inserida. O “Território do Povo” foi a iniciativa
mobilizada para estabelecer esse relacionamento. Este movimento foi bastante importante
para que a escola conseguisse anexar um terreno, até então baldio, ao território da escola
destinado à construção de um Quilombo Cultural para o bairro. Um projeto arquitetônico de
um galpão cultural foi desenvolvido em parceria com diferentes profissionais e, no entanto,
não foi realizado por conta de indisponibilidade de verba. Neste terreno foi feito um projeto
de reflorestamento, que circunda um córrego, além do desenvolvimento de uma horta para os
alunos, bem como uma parte foi cedida a alguns moradores para que plantassem. Para fins de
organização, este grupo, composto por movimentos sociais atuantes na região, moradores,
alunos e outros membros da escola, reúne-se na primeira sexta-feira de todo o mês.

Neste mesmo sentido, observamos a importante atuação do grêmio estudantil dentro
da escola. Algumas conquistas como intervalo ou recreio estendido nas últimas sextas-feiras
do mês, bem como horário de quadra exclusivo para meninas podem ser citadas como fruto da
atuação do grêmio. Essas propostas são discutidas nas assembleias, realizadas mensalmente, e
levadas ao conselho escolar, reunião deliberativa mais importante, o qual sempre possui
representantes do grêmio.

Para além deste caráter democrático da escola, que busca tanto estreitar laços com a
comunidade quanto permitir a atuação organizada dos alunos dentro da escola, há uma série
de outros projetos internos mobilizados pelos professores. O Projeto Horta e Guardiões do
Verde promove a manutenção da horta e dos jardins da escola, promovendo a interação dos
alunos com a natureza e incentivando a produção de um conhecimento a partir da prática. Os
alunos da Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão, a qual pudemos ter alguns contatos,
também realizam atividades nestes espaços verdes do terreno.

Além de acompanhar tais projetos, pudemos participar da reuniões pedagógicas e das
Jornadas Especiais Integrais de Formação (JEIFs), onde temas consistentes eram debatidos,
como o levantamento dos alunos de inclusão escolar e suas dificuldades. Estes são momentos
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de discussões entre professores, de
compartilhar percepções sobre as turmas. Filmes e vídeos são frequentemente trazidos para
ambientar o debate. Participamos das aulas de alguns professores como ouvintes e, à medida
que seria necessário e permitido, fazíamos intervenções nas aulas ou auxiliamos os estudantes
no desenvolvimento de trabalhos e atividades.

Neste período, envolvemo-nos na construção dos Trabalhos Colaborativos Autorais
(TCAs) junto das turmas de oitavo e nono anos. Em um caso específico, ajudamos a construir
um trabalho de campo pelo bairro e mapas. Alguns bolsistas tiveram a oportunidade de
elaborar uma sequência didática com o tema relacionado à cartografia e o direito à cidade.
Nossas colaborações também se concentraram nas saídas de campo à museus, muitas vezes
organizadas, agendadas e realizadas a partir de nossas mobilizações.

A elaboração de um projeto Pibidiano

Esse primeiro semestre nos ambientando, observando aulas e colaborando com
projetos, provocou-nos grande encantamento pela escola por sua proposta político-
pedagógica, seus projetos inovadores e sua atitude progressista, sobretudo por ser uma escola
municipal pública inserida em um contexto periférico. Até então, havia por parte de todos os
pibidianos empolgação no envolvimento com a escola e na participação dos projetos. No
entanto, dois fatores importantes foram delineados no início do primeiro semestre de 2019
que mudam o andamento do projeto. O advento da greve dos servidores municipais, em certa
medida, “quebrou” a dinâmica do início do ano letivo. Em outros termos, o planejamento,
elaboração e definição de projetos, essenciais para o pleno funcionamento da escola,
ocorreram ao longo do desenvolvimento do primeiro bimestre. Projetos que eram tocados no
final do ano anterior estavam em hiato, por exemplo. Além disso, a mudança de direção e de
parte do quadro de professores inaugurou uma nova rodada de adequações tanto para os
bolsistas quanto para a própria escola.

A avaliação dos pibidianos sobre esse momento foi de que a nossa atuação estava
muito limitada, pois era dependente de projetos de outros professores. Portanto, enquanto os
professores não dessem início a estas atividades, a nossa posição seria bastante passiva. A
partir disso surgiu a proposta de desenvolver um projeto na escola que fosse coordenado pelos
pidianos. Em uma reunião com todos os bolsistas e o professor coordenador, decidiu-se que o
período de observação e habituação realizado até então havia sido o suficiente, e seria o
momento de termos uma atuação mais intensa e interventiva nas escolas. Assim, com a
criação de um projeto nosso, teríamos mais autonomia e também conseguiríamos participar
com maior efetividade das atividades do ambiente escolar.

Começamos então a construir nossa proposta de projeto. O professor supervisor e os
coordenadores pedagógicos da escola apresentaram algumas demandas, além das que já
havíamos observado, como:

 Auxílio no desenvolvimento dos TCAs, trabalhando com os alunos do 9° ano;
 Mapeamento da moradia dos alunos, produzindo um material que possibilitasse

entender como era a distribuição dos alunos no entorno;
 Auxílio ao Grêmio Estudantil, participando das atividades de formação de chapas,

campanhas, eleição. Além disso, propor dinâmicas e debates junto com os alunos;
 Criação de um Coletivo Feminista, devido à grande demanda pelo tema durante o

desenvolvimento dos TCAs no ano passado;
 Exibição de filmes que abordassem com temáticas pertinentes, seguida de roda de

conversa.
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Assim, nossa proposta
apresentava todas essas demandas como atividades a serem desenvolvidas no projeto. Seria
um espaço no qual os alunos poderiam se sentir à vontade para participar e desenvolver as
atividades, propondo e debatendo, pensando e colocando em prática sua cidadania. A ideia de
nome para o projeto, assim, era justamente Laboratório Cidadão.

Apresentamos a ideia do projeto em reunião na unidade escolar, que foi bem recebida,
e depois encaminhamos o arquivo do projeto para o professor supervisor e para o coordenador
pedagógico. A proposta era que o projeto acontecesse no contra-turno, o que necessitaria de
autorização dos pais e disponibilidade de salas da escola no horário. Assim, formulamos
também modelos de autorização e solicitamos que nos informassem sobre a disponibilidade
das salas.

Conflitos

Durante o processo de organização e tentativa de viabilizar o Laboratório Cidadão,
começamos a observar uma postura diferente por parte de alguns professores à nossa presença
na escola. Notamos certa resistência em nos aceitar para assistir suas aulas, tendo como
expressão mais explícita uma situação ocorrida na sala dos professores em que uma
professora, de maneira rude, nos perguntou o porquê de estarmos ali “parados” e questionou a
efetividade da nossa atuação na escola. Apesar do estranhamento em relação ao tom de ataque
da professora, respondemos quais eram nossas atuações e participações, que envolviam
participação em projetos e acompanhamento das aulas de nosso professor supervisor e de
outros professores que aceitavam nos receber. Os professores com quem tínhamos atuado
confirmaram nossa fala e defenderam nossa participação. Com isso acreditamos que esta
havia sido uma situação específica, motivada por uma fala precipitada e de pouca informação
da professora.

Ao contrário do que imaginávamos, essa postura de aversão por parte de alguns
professores se seguiu em outras visitas à escola, fazendo com que nós começássemos a
questionar e refletir sobre as motivações para esse tratamento. Notamos que tal tratamento
hostil também se estendia ao nosso professor supervisor. Após alguns dias observando o
ambiente e presenciando conversas entre outros professores, entendemos que o nosso
professor supervisor se encontrava em uma situação de conflito no ambiente escolar, que se
tornava evidente uma vez que tanto professores quanto direção questionavam seu
comportamento em sala de aula e no ambiente escolar como um todo.

Além desse desconforto observado, houve um problema em relação à reserva de
salas. Assim, após uma reflexão do grupo em conjunto com o coordenador do projeto,
decidimos “dar um passo atrás” em relação ao Laboratório e tentar focar na atuação em sala
de aula. Isso porque, como observamos, a escola já tinha uma grande quantidade de projetos,
e inserir mais um em meio à tantos conflitos não seria efetivo. Além disso, sabíamos que
nosso supervisor estava num momento difícil em relação ao ambiente escolar, e voltar pra
sala de aula seria uma forma de demonstrarmos nosso apoio e disposição de construir o
projeto em conjunto à ele.

Marcamos uma reunião na escola, com estagiários, o professor supervisor,
coordenador pedagógico e diretor. Iniciamos perguntando sobre o que esperavam do PIBID e
se achavam que até ali o programa estava correspondendo às expectativas. O diretor se
mostrou bem otimista, elogiou o projeto e a participação, mas observou que, devido ao
processo de greve e à outros problemas, a escola ainda não tinha conseguido se organizar
totalmente para o ano de 2019. Assim, quando colocamos nossa vontade de recuar em relação
ao Laboratório Cidadão, o diretor e os outros membros da escola concordaram e entenderam,
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pontuando, inclusive, que aquele era o
momento de focar na qualidade das atividades desenvolvidas na escola e não na quantidade.

Assim, ficou acordado que voltaríamos para a sala de aula, e houve uma demanda de
que nos dividíssemos em duplas para atuar em classes que haviam alunos com dificuldades.
Isso fez muito sentido para o grupo de estagiários, uma vez que já tínhamos observado o fato
de que as atividades da escola eram voltada para um grupo específico de alunos, em geral os
que tinham bom desempenho. A escola tem uma participação interessante em atividades
como grêmio, pesquisas e trabalhos de campo, mas na realidade, apenas um pequeno grupo se
destaca e participa ativamente destas atividades, enquanto outros, com maiores dificuldades
de aprendizado, são excluídos e marginalizados dentro do projeto idealizado da escola.

Nosso trabalho então, ao voltar à sala de aula, envolvia auxiliar os alunos com
dificuldades e tentar integrá-los à escola, entendendo e acolhendo suas demandas. Dividimos-
nos em grupos e iniciamos o processo, acreditando que tudo se resolveria: voltaríamos à sala
de aula com nosso supervisor e com outros professores, reconstruindo assim os laços
perdidos, e auxiliando alunos com dificuldades, fazendo com que o processo de exclusão
destes alunos fosse amenizado. Mas logo novos conflitos surgiram.

Tivemos, novamente, dificuldade em achar professores que aceitassem nossa
participação em sala de aula, mesmo após conversa com diretor e coordenadores.
Obviamente, entendemos e tentamos não julgar a postura destes professores, uma vez que
deve ser realmente desconfortável a ideia de ter uma nova figura dentro da sala de aula. Mas
com certeza foi algo que novamente nos abalou e freou nossa participação. No caso das aulas
de nosso supervisor, não tivemos problemas em acompanhar as aulas, mas começamos a
observar algumas condutas problemáticas, sobretudo no trato com os alunos e em relação a
temas envolvendo minorias.

O ponto principal talvez fosse uma total ausência de respeito entre alunos e
professor, de ambas as direções. Os alunos pouco se faziam incomodados com as chamadas
de atenção e gritos do professor, que continuava nessa dinâmica que visivelmente não trazia
efeitos. O desenvolvimento das aulas também é algo a ser pontuado, uma vez que o professor
se propunha e se colocava a ser um professor libertário, mas na prática reproduzia uma
postura “conteudista” em sala de aula, sem buscar um retorno efetivo dos alunos. Além do
que diz respeito ao conteúdo em si, a postura de fazer piadas - sejam homofóbicas ou
envolvendo temas não pertinentes - passou a nos incomodar cada vez mais.

Assim, começamos a nos questionar sobre qual nosso papel no ambiente da sala da
aula. Visto que às vezes nem nos deixaram entrar, e quando entrávamos, raramente éramos
apresentados e nos tornamos meros observadores, raramente sentindo espaço ou oportunidade
para auxiliar de alguma forma. E o sentimento, felizmente ou infelizmente, era coletivo.

Algumas reflexões

Fomos orientados no início do processo a nos despir de uma concepção iluminista
comum no meio universitário, isto é, da ideia de que os projetos de extensão servem para que
os universitários indiquem e levem o caminho da razão ou do conhecimento para estes lugares
desprovidos de tais conteúdos. Ideia embutida de intenso subjugamento da sociedade não
institucionalidade que revela uma relação desigual entre universidade e território. Dessa
forma estivemos desde o início preocupados em romper com essa desigualdade e nos inserir
no território escolar de forma delicada, sem interferir imediatamente num processo que já
acontecia anteriormente a nossa chegada. Diante disso, perguntávamos-nos como acompanhar
a frequência de um coração que já estava batendo? E por que essa paciência e necessidade de
inserção?
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Como aponta Bernadette de
Castro em seu texto “Do Palco aos Bastidores” a aprendizagem em campo compreende dois
momentos: o primeiro da observação que permite a nós, na condição de espectador, assistir a
narrativa representada pelos fatos do cotidiano, expressando naquele dia a dia da escola
vivências subjetivas dos professores e alunos, assim como a introjeção das dificuldades
estruturais que condicionam esses sujeitos. No entanto não se trata de uma observação que
interpreta os cidadãos incluídos naquele espaço como objetos da política educacional, mas
sim como sujeitos de um contexto condicionado por múltiplos fatores: econômicos,
estruturais, regionais e, por fim, pessoais.

Por outro lado, o segundo momento do campo requer a quebra da passividade e,
portanto, o começo de uma intervenção. Porém para que isso aconteça é necessário que no
primeiro momento haja construção de vínculos de confiança necessários para garantir uma
relação horizontal e democrática. Sendo assim, nessa posteridade do processo conseguiríamos
compreender o contexto, de forma a não julgar ou buscar culpados, mas sim entender a
complexidade da realidade, promovendo a auto reflexão de cada estagiário e, em seguida, a
reflexão coletiva com a escola.

Desse modo, nos primeiros 6 meses nos engajamos em inserimo-nos em todos os
espaços da escola, desde a sala de aula à reunião de pais, para que como observadores nos
fosse permitido acompanhar a sequência lógica e presenciar aspectos formais da situação
social dada (OLIVEIRA, 1998). Tal processo que nos levou a “compreensão significativa do
outro”, em que realizamos diversas reflexões para entender as adversidades e contradições
que a realidade nos apresentava.

Após isso começamos a ser mais propositivos quando já sentíamos devida inserção e
segurança para entrar em cena, estabelecer relação direta com a realidade de forma a
transformá-la coletivamente através da escuta e fala, ou seja, fazer do estágio uma experiência
de relação ativa.

A pesquisa se revela no momento em que o observador entra
em cena, fazendo parte dela. Esse encontro estabelece laços
entre observador - observado, cuja interação pode ser mais forte
ou não, dependendo do seu nível de participação dentro do
grupo.” (OLIVEIRA, 1998).

Foi então nesse momento que tecemos nossas críticas e estávamos nos preparando
para a exposição sincera daquilo que vivenciamos. Porém, o segundo momento não se deu da
forma como esperávamos. Pois o laço de confiança e segurança que conseguimos estabelecer
em 2018, com a escola e com os professores que trabalhávamos, foi perdido ao longo dos
primeiros meses de 2019.

Chegamos em 2019 com muitas propostas, contudo, muita coisa mudou desde então
na dinâmica da escola, causando dissolução do vínculo, o que resultou em conflito e desgaste.
A relação que nós mantínhamos com nosso professor supervisor de repente pareceu confusa,
já que esse estava prejudicado por problemas com a direção, coordenação e outros casos.
Nesse momento uma contradição emergiu diante de nossos olhos: como podia uma escola
apresentar-se como produto de uma construção coletiva se voltar contra um professor ao invés
de ajudá-lo?

Nunca estivemos dispostos a encontrar culpados, mas sim em fazer a reflexão sobre a
complexidade dos fatos, e através dessa situação entendemos que existia incoerência entre
discurso e realidade. O projeto democrático da escola em questão se tornou mais
representação do que prática, na medida em que os espaços de crítica e autocrítica foram
suprimidos para continuar a performance quantitativa de grandes projetos baseado na
exclusão da contribuição de outros.
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Os docentes, principalmente
das escolas públicas estão adoecendo pela quantidade de atribuições que recentemente lhes é
atribuída, em decorrência de um corte de verbas que afeta a contratação de mais professores e
funcionários multidisciplinares para lidar com esses territórios complexos. Sendo assim o
professor está na fronteira desse processo de precarização da vida e da educação,
sobrecarregado tentando resolver tudo com diversas funções. O adoecimento se deve a muitos
fatores mas a dificuldade de lidar com todos os perfis de alunos é um dos motivos.

A sala de aula não se apresentou como espaço homogêneo, cada pessoa ali inserida
(inclusive o professor e o estagiário) é um mundo subjetivo em processo de existência,
produzindo então um espaço diverso, heterogêneo de múltiplas personalidades e sentidos. Isso
é uma potencialidade para a convivência, mas um só sujeito-professor responsável por 30
alunos obriga, inconscientemente, a padronização do sujeito-aluno, isto é: obriga a viver o
processo de ensinar somente com os perfis que se adaptaram a proposta. Com isso o professor
só terá bom relacionamento com aqueles que melhor se adaptaram a dinâmica da sala.

Todavia esse comportamento seletivo não é culpa do professor, porque é algo que vai
sendo neutralizado, quase como um processo inevitável: a exclusão de uns para melhorar a
inclusão de outros, como se subtrair um aluno da sala reduzisse a diferença de perfis, e então
ficasse somente aqueles que se adaptaram a proposta. Contudo com essa postura da escola e
internalizada pelo professor automaticamente assume que para ter uma boa educação terá que
retirar do processo aqueles que “atrapalham”, e sendo assim o aprendizado nunca se dará para
todos, muito menos em conjunto. Naturaliza-se nesse processo a exclusão como meio de
superar a falta de recursos para inclusão. Dessa forma a impressão é de que a escola pública,
mesmo quando o aluno está matriculado, ainda assim não será efetiva para todos, porque não
basta matrícula-lo. A matrícula representa somente um aluno abstrato dentro da escola, a
questão é: como esses alunos estão sendo inclusos. Dentro da própria dinâmica interna nós
vimos que para a escola atingir bom desempenho ela terá que abstrair alunos, reduzindo-os a
matriculados e não como estudantes ativos no processo formativo. Ou seja, alguns serão
sujeitos do bom desempenho dos dados educacionais, e outros sujeitos do fracasso escolar, e
os dois grupos se tornarão objetos para manejo dos dados. Os “bons alunos”, nesse aspecto
serão explorados intelectualmente para dar conta de todos os projetos, enquanto os “maus
alunos” serão evitados ao máximo.

A segregação não é uma escolha consciente por parte da direção, muito menos do
professor, é uma racionalidade que vem do processo neoliberal de enxugar gastos, reduzir
custos e então disciplinar corpos para a perfectibilidade do capitalismo, que é, fazer com que
os mecanismos de opressão, boicote partam não só do Estado, da Polícia e do capital, mas de
qualquer relação humana. O neoliberalismo se instaura no nosso inconsciente e naturaliza a
desigualdade de tal forma que ao invés de lutarmos para superá-la, tentaremos geri-la de
forma a dissimular a diferenciação em representações fantasiosas baseadas na exploração
intelectual de um grupo seleto de alunos.

Com isso chegamos a pergunta “como então lutarmos para uma educação para todos?”
pensando que os alunos são diversos, mas os professores também. Nesse caso uma educação
que possa educar a todos inclui professor, aluno e gestão como aprendizes eternos e ensaístas
do futuro que queremos. Dessa forma a escola muitas vezes parece lutar contra a realidade,
produzir uma narrativa de superação porque de fato se busca a melhora, no entanto,
excluirmos o fracasso pode nos distanciar dessa mesma realidade, tornando o processo
ilusório. O processo democrático de construção de uma escola precisa excluir o erro como
parte do caminho? Não! É preciso considerá-lo como travessia para a mudança. Buscar a
sensatez de que a escola não consegue, sozinha, superar a desigualdade social que a
condiciona não significa fracasso, mas relação sincera com a comunidade e com a sociedade.
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A visão de que a escola é ponte
para o futuro, que romantiza a educação como instrumento de mudança, esquece que está
inserida numa gama de processos que não competem somente à escola. Portanto a educação é
sim um instrumento de mudança, porém, se não há consideração da realidade, ela se tornará
uma luta solitária da instituição escolar contra o mundo. Nesse sentido, assumir a dificuldade
em lidar com a complexidade não é denúncia de “incompetências”, mas sim a abertura de um
processo que sempre esteve fechado aos pais e alunos, pois a escola sempre esteve na
periferia como uma política pública replicada sem estabelecimento de vínculos onde essa
mesma comunidade pudesse expressar suas críticas, anseios e visões de mundo.

Dessa forma, compreendemos que a exclusão e segregação de alunos não é devido a
escolhas subjetivas dos professores e coordenadores, e sim uma reação desesperada a
opressão estrutural contra a escola pública, que a reduz, diminui recursos e com isso obriga o
manejo dos estudantes para garantir que o investimento não tenha sido em vão. Entendemos
que os coordenadores e professores estão em constante “pressão” para atingir metas e
apresentar resultados, e estes terão que “se virar” para cumprir as demandas exigidas de cima
para baixo, levando ao desgaste profissional. Eles parecem encurralados e constrangidos a
escolher a seletividade para driblar a falta de recursos e não serem cobrados, ou pior, não
terem sua profissionalidade questionada por quem não vive o chão da escola.

A escola poderia dizer “não temos condição de atender a todos, e isso é inviável”?. A
nosso ver assumir essa fraqueza não faria da escola um projeto derrotado, muito pelo
contrário, faria dela um projeto real que evidencia através da sua contradição um problema
estrutural que não convém somente a escola enfrentar. Talvez assim encarando o conflito
poderíamos perceber a dimensão da dificuldade, e mais pessoas poderiam compreender que os
problemas do ensino não estão nos alunos ruins, nem nos maus professores , ou na gestão (até
porque essa qualificação não existe), e sim numa gama complexa de problemas que parte de
cima para baixo, e de baixo para cima, dialeticamente. A escola, portanto, não é um território
estático, em que se injeta capital e dali sai a mesma mercadoria. ela não é uma empresa. Ela é
um espaço onde vidas disputam o futuro e disputam com isso o recurso do Estado, sendo
assim, saí de lá diversos produtos: ora a mão de obra que poderá ser especializada, ora a mão
de obra que será submetida ao subemprego. Essa é a tragédia que o Estado capitalista produz.

A partir dessa percepção ficamos confusos quanto a nossa atuação enquanto
estagiários, porque desde o começo estivemos mais preocupados com a construção de um
projeto de escola, mas entramos em contradição: como construiremos um projeto a partir da
ideia sem o contato com a prática cotidiana desse projeto? Sendo assim recuamos em alguns
projetos, como o laboratório cidadão não por desistência, mas por metodologia.
Compreendemos agora que o projeto de escola só se consolidará se nascer das práticas
cotidianas construídas de forma atenta e simples, as quais com o tempo culminarão numa
forma de escola. Não determinaremos a experiência do laboratório pela qualidade da ideia e
da especulação, mas do quanto estamos inseridos e integrados nas práticas básicas, como estar
em sala de aula e conseguir elaborar com o professor um planejamento de aulas. Quanto mais
formos excelentes em executar o simples, o processo complexo se dará de forma natural. Essa
é a potência transformadora do trabalho de base, pois é ele que direciona.

Conclusão

O que identificamos foi uma ideia de escola em contradição com a sua realidade
prática, o que acaba por implodir um verdadeiro projeto justamente porque não assume suas
contradições e dificuldades, mas tenta-se driblá-la com seletividades. Isso afeta a todos no
processo, principalmente os estudantes mais vulneráveis. No fim a escola está mais
preocupada em ser prestigiada como um produto de ideias, que se revelam mais como
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manipulação da desigualdade, do que
num projeto democrático de educação que acolhe a todos. Essa lógica, como dissemos, não é
uma escolha, mas uma resposta a condição de precarização imposta às condições de trabalho,
tornando, em certa medida, necessária essa performatividade de dados a fim de possibilitar à
escola concorrer a mais recursos e apoios. Sem a inserção a esta lógica, a escola perde
prestígio e apoio. É portanto um desafio enfrentar essa situação, ou seja, que para ampliar o
apoio para a escola seja preciso sacrificar a qualidade do processo. Caso contrário desacelerar
para tentar acompanhar o tempo de todos os alunos significaria recuar na produtividade e,
com isso, perder recursos.
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Escola como espaço de conflito
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Resumo

O texto a seguir traz um relato sobre uma experiência intitulada ‘papo reto’. Projeto que
busca mobilizar espaço de diálogo aberto e horizontal entre estudantes e educadores de escola
pública na periferia de São Paulo. Espaço que foi construído a partir de demanda dos estudantes
da unidade e objetiva debaterem demandas apresentadas também por estes jovens. O relato
apresenta o contexto que provoca a constituição do projeto, um esboço de sua proposta
metodológica e a repercussão das discussões e intervenções promovidas pelo grupo dentro da
unidade escolar.

Apresentação - Papo Reto(?)

Um diálogo sem rodeios e carregado de sinceridade é maneira simplista de tentar explicar
esta expressão. Tanto é que no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro é nome dado a coletivo
de jornalismo independente ou em São Paulo intitula empresa que presta serviço de coaching a
partir de uma perspectiva preta e periférica. O poder da expressão acabou por surgir também
como nome para rodas de conversa e seus participantes dentro de uma  escola pública da extremo
leste da capital paulista. Este relato tentará resgatar esta experiência a partir da ótica dos
educadores que dela participaram.

496



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

1-Contexto e provocações

A escola é um espaço de conflito. Esta afirmação revela um entendimento que se tem de
escola.  Por exemplo, o educador José Mário Azanha já apontava que a escola não é unidade e
sim diversidade. A multiplicidade da sociedade está na escola e não são seus muros que iriam
poupar que as ruas tomem a sala de aula. Este cenário não é diferente na escola municipal em
que acontecem os fatos aqui relatados.

Desta maneira, indagações das mais diversas vão estourar no cotidiano da escola e
quando  educador está disponível  a ouvir a juventude, cada conversa se torna um infinito de
questões. Assim, em um momento vago dos educadores que constroem este relato e jovens que
não puderam entrar na sua aula por motivos diversos conversavam. Os estudantes começam o
papo indignados pelo impeditivo de entrada em uma aula por estarem atrasados, porém, mais
ainda pela falta de diálogo que o professor da aula ‘perdida’ os recebeu.

Este pontapé suscitou outros temas, sendo que ao final do período disponível o grupo
chega a conclusão de que faltam espaços de diálogo na escola (e na sociedade), sobretudo, para
as demandas que a juventude (e suas diversidades) entende como importante. Então, surge a
questão, não seria o caso de construir um espaço para isso aqui na escola? Um encontro entre os
jovens ou até com os mais velhos da escola onde o papo fosse reto (com diálogo, não
hierarquizado e horizontal).

Proposta que veio de encontro com uma preocupação que já mobiliza alguns educadores
e estudantes da escola: há anos não havia a mobilização de um grêmio estudantil. Um dos
educadores até havia tentado fortalecer os estudantes no ano anterior  para esta articulação, mas o
insucesso da tentativa também pareceu ter relação com esta cultura de ausência de diálogo.

2- O Itaim Paulista

Pensando o contexto, tudo isso acontece em escola periférica do extremo leste da cidade
de São Paulo, maior metrópole da América do Sul e no distrito do Itaim Paulista. Que de acordo
com o último censo demográfico tem uma população de mais de 240 mil habitantes e a maior
densidade demográfica da zona leste da capital (18.673 hab/km²). Além disso, destes 53% são
mulheres, 54% são negros (média da cidade 35%)  e  9,2%  jovens de 15 a 19 anos (um dos
maiores da cidade).

Fatos que  permitem uma caracterização geral para o distrito do Itaim Paulista como
composto por mulheres, jovem e negro.

Levantando alguns indicadores sociais para o distrito é possível perceber que este
apresenta altos índices dentre diversos tipos de violência (racial, social e de gênero). Um
exemplo está no contexto de violência contra mulher no território ao qual está inserido a escola,
a seguir alguns indicadores  extraídos do mapa de desigualdade.
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Distrito Indicador
(a cada 10 mil mulheres

entre 25 a 59 anos)

Itaim Paulista 25,83

Vila Curuçá 3,02

São Miguel 11,5

fonte: Mapa da desigualdade 2016 Rede Nossa São Paulo

Outras informações do mapa da desigualdade da rede nossa são paulo também apontam
que em 2018 o Itaim Paulista era o distrito com 31% nascidos com pré-natal insuficiente, ou
também, entre as mais baixas expectativas de vida ou de renda média da cidade. Pensando
homicídio , por exemplo, em 2015 e em 2016, o 50º DP sediado no Itaim Paulista registrou o
maior número de mortes causados por policiais

Cabe também afirmar que a construção do Itaim Paulista é marcado pelo processo de
periferização (segregação social e racial) da cidade de São Paulo. Muitos dos loteamentos
inclusive são resultado de luta da população por regularização fundiária e acesso à terra; sendo
inclusive o patrono da escola uma destas lideranças históricas.

Retomar a luta por moradia no distrito é exemplo de resistência popular e articulação da
sociedade no território. Um exemplo muito importante e contemporâneo são os coletivos de
cultura, como, saraus, batalhas de rima, bailes, comunidade de samba, rodas de capoeira ou em
grupos de grafiteiros. Por vezes, estes grupos e encontros são contraponto às situações de
violência e pobreza citadas acima.

Antes de encerrar essa contextualização, para além do cenário local, vale colocar que
pensando o cenário de violência no Brasil o quadro não é mais ameno. Pois o país aparece entre
os cinco com maior ocorrência de feminicídio,como também, aquele com maior número de
eventos de assassinatos da população LGBT. Outra informação relevante é pensar o debate
étnico racial, pois no Brasil o Racismo é inclusive caracterizado como crime.

Estes exemplos não são citados de maneira aleatória, pois como veremos a seguir, não
por acaso, eles estão atrelados às principais demandas trazidas pelos estudantes. Cenário que
evidencia a urgência para formação de pessoas críticas e propositivas frente à sua realidade local
e sua correlação entre ela e o contexto global.

Inclusive, já cabe afirmar que a promoção de conceitos e informações em torno deste
cenário (e não sua censura) são primordiais para que estes jovens possam estar fortalecidos para
o enfrentamento e posicionamento frente a tal contexto de violência e desigualdade.

3- Dinâmica dos encontros

O papo reto então surge alicerçado no argumento de que haviam poucos ou por vezes
nenhum espaço de fala para os jovens apresentarem os temas da sociedade que o incomodam,
angustiam ou o revoltam. Com esta provocação bastante aberto cabe no projeto a construção de
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uma metodologia para os encontros do papo
reto de maneira contínua e coletiva. Adequações e ideias foram surgindo de acordo com as
demandas e conflitos.

Logo de início foi pautado que a autonomia dos jovens participantes só seria possível se a
participação dos mais velhos (educadores) fosse colocada numa perspectiva horizontal. Desta
maneira, um dos primeiros acordos é que o lugar de professor (tradicional ou não) desaparece no
papo reto. A organização do espaço seguiu a mesma linha e a conversa sempre em roda é a
arquitetura escolhida para colaborar com a horizontalidade. Outro aspecto interessante foi o
caráter de liberdade e transgressor, pois as carteiras tornaram-se as cadeiras desta roda.

Este primeiro desenho ganhou novos adereços, pois a pujança dos debates pediu para que
o grupo criasse  acordos para respeitar o tempo de fala de cada participante. De maneira
autogestionável o grupo passou a controlar quem é o próximo a contribuir com o debate. Apesar
disso a discussão muitas vezes era difusa e os temas iam ficando perdidos em meio a tantas
informações, desta forma o grupo passou a registrar qual a expectativa de pauta do dia para que
pudessem ter objetivos para a conversa e um registro de temas ainda não abordados.

Além dos debates os participantes também passaram a propor intervenções no cotidiano
da escola sobre os temas abordados. Estas buscam sempre explorar distintas linguagens:
instalações artísticas, intervenções teatrais, rodas de conversa ou palestras, mas também espaços:
escadas, salas de aula, banheiro, corredores e pátio. Ações promovidas para o diálogo com o
restante da comunidade escolar, sobretudo, os outros jovens, mas não apenas. As reações a estas
intervenções serão exploradas a seguir.

Tais etapas relatadas podem ser resumidas nos tópicos abaixo:

Proposta metodológica
Momento Proposta

1 Divulgação do Projeto
Apresentar para a unidade escolar e
convidar estudantes para participar do
projeto

2

Escuta das
experiências
vivenciadas pelos
alunos e alunas

Conversa sobre as assuntos
do cotidiano escolar
trazidos pelos/as alunos e
alunas envolvidos no
projeto.

Levantar demandas trazidas pelos
alunos e alunas sobre casos que
acontecem diariamente e acabam
gerando conflitos entre eles/as.

3 Problematização

Escolha de temas que são
mais urgentes ao olhar
deles/as.

Levantar informações e dados que
contribuam para os debates, visando
intervenções na Unidade Escolar de
conscientização dos demais discentes
e funcionários.

Conversa sobre os assuntos
levantados pautando-se em
informações trazidas e
coletadas.
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4 Concretizando

Escolha de métodos e
conteúdos para as
intervenções.

Construir instalações a partir do que
está sendo discutido entre os
participantes do grupo.

Elaboração e construção das
instalações escolhidas.

5 Divulgação e conscientização Dar visibilidade às discussões
realizadas no projeto e tentar abrir o
diálogo com os demais estudantes.

6 Reflexão
Conversa sobre as reações da
comunidade escolar diante das
intervenções.

7 Avaliação do projeto
Avaliação coletiva e contínua do
projeto

Debates e conflitos

Como já apontado alguns temas surgem com maior frequência nas rodas de conversa, a
seguir optamos por relatar três destes temas.

1- Assédio, machismo e sororidade

A primeira roda de conversa revelou um cenário gravíssimo de assédio e violência ao
corpo das meninas da escola. O questionamento sobre qual o maior incômodo na escola para o
grupo fez surgir uma série de relatos sobre momentos em que o corpo das meninas eram tocados
em meio a momentos de aglomeração de alunos. Da mesma maneira também surgiram
depoimentos sobre como estas violências também as seguem fora da escola.

Este canal abriu uma discussão em torno do debate sobre a violência contra a mulher e a
cultura machista marcantes em nossa sociedade. Este momento marcou um enfrentamento em os
gêneros presentes no grupo, sendo que para além da legitimidade em tratar sobre o assuntos, era
gritante quanto as meninas se colocavam com maior maturidade e seriedade em torno dos
debates.

500



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Frente ao tema o grupo tentou
encaminhar propostas de enfrentamento, o que trouxe o conceito de sororidade. Na perspectiva
de fortalecer uma maior solidariedade, empatia e a aliança entre as mulheres na escola as
meninas passaram a repensar a abordagem que faziam ao julgarem outras garotas, além disso, o
grupo liderado pelas garotas organizou duas intervenções.

A primeira seguia a linha da sororidade e pretendia deixar recados em instalações nas
portas dos banheiros femininos para que lá houvesse um troca de incentivos e de fortalecimento
de autoestima das meninas da escola. Outra instalação buscou discutir e dar visibilidade aos
eventos de assédio e um grande cartaz na escada perguntava: Assédio contra as mulheres - VI,
OUVI e VIVI na escola; a instalação era interativa e todos podiam contribuir com relatos.

Outra proposta foi um cartaz na entrada dos banheiros feminino e masculino que
buscavam problematizar a diferença de tratamento em que os gêneros eram submetidos dentro
dos mesmos assuntos. Esta intervenção não precisou de 30 minutos para sofrer questionamentos
e ser retirada.

Levantar o assunto dentro da escola gerou muito ruídos e embates. Os cartazes foram
retirados da entrada do banheiro com a justificativa de que o vocabulário utilizado era ofensivo.
A instalação dentro do banheiro logo também foi questionada, pois havia de ter uma autorização
prévia para sua instalação e então foram retirados.

Já a instalação na escada sofreu outras violências, as muitas denúncias conviveram com
insultos em sua maioria machistas e/ou misóginos. O grupo passou a incentivar e a comunicar
outros estudantes sobre a intervenção, fazendo com que este permanecesse até ‘uma grande
faxina’ na escola.

2- LGBTfobia

O debate sobre machismo e a igualdade de gênero trouxe a tona as questões em torno da
expressão, identidade e orientação de gênero. Neste momento o protagonismo de parte das
meninas do grupo tomou a cena. Muitas das meninas do grupo tinham grande apropriação e
estudos dentro da temática LGBTQI+; inclusive sendo algumas lésbicas ou outras bissexuais.

Paralelo ao debate, muitas das jovens passaram a tornar público sua orientação sexual e
uma série de conflitos passou a surgir. O coletivo pautou a escola sobre a LGBTfobia no
cotidiano escolar, sobretudo por parte dos funcionários, um exemplo gritante era a diferença em
que a equipe escolar tratava os casais de estudantes heteroafetivos e homoafetivos.

Apesar do conflito, o tema ganhou mais espaço dentro da escola. Fortalecido, estudantes
passaram a se posicionar frente a práticas ou comentários LGBTfóbicas de outros estudantes ou
até de educadores. Um exemplo era o corriqueiro questionar a educadores que ao se referir à
orientação sexual, empregavam o termo em desuso opção sexual.

Em paralelo a estudantes que estudam o tema em seus projetos de pesquisa na unidade, o
coletivo também organizou intervenções. Promovendo rodas de conversa com outros estudantes,
como ao confeccionar cartazes para problematizar o tema dentro da escola.

3- Saúde Mental
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Outra demanda pujante dos
estudantes foi a necessidade discutir sobre saúde mental. Preocupados com a presença cotidiana
de colegas com depressão os jovens tanto buscavam entender o assunto, como questionar a
maneira com que o tema aparece na sociedade.

A maturidade em torno do assunto fez com que o grupo entendesse que era importante
fortalecer as intervenções como as citadas acima, porém, muitas vezes atentos a gatilhos que tais
temáticas podem despertar à jovens em quadro depressivo. A necessidade de aprofundamento em
torno do assunto fez com que o grupo procurasse uma parceria no território e convidasse
psicólogos de serviços de saúde da região.

Desta maneira, foi construído uma roda de conversa com um profissional da psicologia
dentro do papo reto, mas, além disso, a provocação dentro da unidade reverberou na importância
de que esta conversa formativa também fosse realizada junto a todos os funcionários da unidade
escolar.

Considerações finais

A experiência permanece na escola e cada dia oferece outras provocações. Mas é possível
começar a tecer algumas considerações sobre as potencialidade e contribuições que experiências
como estas podem promover para a escola e para sociedade.

E tendo como cenário a observação da problemática das Grandes Cidades na sociedade
contemporânea, considerando o cotidiano, como principal ponto de partida para as reflexões
sobre os assuntos que envolvem a temática. É de fundamental importância discutir e trazer para a
reflexão assuntos que não são discutidos em sua potencialidade na sala de aula e portanto se
tornam urgentes no sentido de buscar explorá-los em outro espaço como é o caso desse projeto.

1. Promover espaço de fala aos educandos.
2. Conhecer melhor os educandos e suas demandas.
3. Incentivar o espírito crítico e científico inerentes ao pesquisador.
4. Amenizar ou prevenir futuros conflitos visando a cultura de paz.
5. Debater as diversidades.

Temas como depressão, homofobia e machismo foram bastante recorrentes, o que
também demanda um nível de intervenção que busque a reflexão e a consciência crítica dos
demais estudantes e funcionários da U. E. Na medida em que os temas são discutidos e
aprofundados, o amadurecimento do grupo e das intervenções a serem propostas foram
inevitáveis.

As intervenções propostas pelo grupo como respostas aos temas discutidos também
surgiram como atividades avaliativas deste amadurecimento e do reconhecimento dos temas
como urgentes para a juventude. Temáticas na maioria das vezes renegadas ou silenciadas dentro
do cotidiano escolar.

É interessante refletir que, ao observar com frequência comportamentos reativos e até
mesmo violentos entre os estudantes, estes, despontam pelo diálogo a princípio. Contudo, nas
trocas dialógicas, pelas vivências, tais ímpetos vão se diluindo e dão lugar à compreensão da
necessidade de negociação inerente aos processos democráticos.
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Dessa forma, a violência que
permeia o comportamento de algumas crianças e adolescentes que vivem as dificuldades e
alegrias da periferia passa por processo de maturação que culminam no protagonismo, que pela
autonomia possibilita a compreensão de como e por que tem-se deveres e direitos. No rumo
dessas ideias, caminhos são vislumbrados como eficazes para resolução de conflitos, algumas
vezes pessoais, outras vezes coletivos ou postos na sociedade, bem como em que poderes
esbarram as negociações minando possíveis resoluções.

O Papo Reto visa um reconhecimento por parte dos estudantes de suas demandas
pessoais e/ou políticas - seja num contexto micro (Escola) ou mesmo macro (políticas nacionais),
muito em voga pela ausência de diálogo, infelizmente, muito comum ao cotidiano escolar.
Portanto terreno fértil para reflexão de si mesmo e de seu meio permeado muitas vezes pelo
descaso dos poderes que passam a ter visibilidade por meio da reflexão e investigação.
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Escola como espaço de conflito

Resumo:Esse relato de experiência busca demonstrar algum as experiências que o
grupo de bolsistas do PIBID tiveram na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre
Chico Falconi, em São Paulo-SP. O relato é uma tentativa de refletir os acontecimentos
depois de um ano de PIBID, buscando entender como se deu o processo de imersão em uma
realidade escolar marcada por conflitos e tensões entre todos os sujeitos. Dessa maneira, há
uma tentativa de se pensar em todas as práticas que o grupo desenvolveu em meio a esses
conflitos e como elas estão sendo pensadas agora, uma vez que o tempo do grupo e o da
escola começaram a conversar. Por fim, o presente trabalho busca expor uma série de
experiências advindas de dois projetos realizados na escola e que tem sido motim para os
conflitos:  o Quebrada Maps e o Papo Reto, tentando pensar qual o papel do PIBID nesse
processo.

Palavras-Chave: imersão; conflito; tempo da escola

Introdução

Buscamos nesse relato, trazer experiências de convergência e de conflito ligados ao
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Padre Chico Falconi.

O programa vem ocorrendo na escola desde agosto de 2018, e conta com 10 bolsistas
que estão acompanhando a escola localizada no extremo leste de São Paulo. O processo de
iniciação à docência começou com uma proposta de imersão na realidade escolar, de maneira
que se pudesse entender como funcionava a escola e compreender suas diversas contradições,
para que assim se pudesse atuar na escola a partir das demandas dela própria e de seus
sujeitos.

A principal reflexão que gostaríamos de trazer, não são as experiências em si, ou os
sucessos nesse quase um ano de PIBID. Muito pelo contrário, busca-se aqui refletir sobre as
práticas tomadas e não tomadas desde a chegada do programa à escola.

Com isso, buscaremos contar como foi nossa experiência na participação em diversas
atividades, aulas e projetos, sobretudo vinculados ao professor supervisor Wellington
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Fernandes, buscando pensar qual o
papel do PIBID na EMEF Padre Chico Falconi e no processo formativo de professores e
professoras de geografia.

Contato inicial: a imersão escolar

O contato inicial se deu de maneira desigual para o grupo de bolsistas, uma vez que a
escola já estava participando de um projeto de extensão do Departamento de Geografia da
Universidade de São Paulo, conhecido como Semana de Geografia.

A Semana de Geografia é um projeto anterior ao PIBID, tendo realizado 15 anos em
2018. Esse projeto possui como proposta principal discutir a educação no âmbito da
Geografia e, para tal, considera fundamental, dialogar o tema com as escola públicas de São
Paulo.

Sendo assim, desde 2005, a Semana de Geografia traz à Universidade de São Paulo,
escolas públicas de distintas localidades para apresentarem projetos que foram desenvolvidos
por elas próprias. Entretanto, o apoio da Semana de Geografia se dá o ano inteiro, sempre
delimitando alunos-monitores para acompanharem a escola no desenvolvimento do projeto,
entendendo que esse espaço também é formativo.

Tal contexto é necessário para se entender de que maneira o contato inicial se deu de
maneira desigual: dois dos monitores dessa escola pela Semana de Geografia, entraram no
PIBID quando ele começou. Dessa maneira, já se havia por parte desses uma ideia do que era
escola, já se iniciando o processo de imersão.

Entretanto, o PIBID se diferencia da Semana de Geografia por conta de ter uma outra
proposta. Enquanto, a Semana de Geografia busca uma maior integração entre escola e
universidade públicas e discutir a democratização do acesso ao ensino superior gratuito; o
PIBID, além dessas duas últimas, vem realmente focado em fazer um verdadeiro processo de
imersão naquela realidade.

Parte-se da premissa, que o nosso Professor Orientador Eduardo Girotto sempre
enfatiza, de que a escola está inserida em um território, logo não pode fugir dele, isto é, cada
escola reflete as dinâmicas e contradições do território em que está inserido.

Levando em consideração essas principais ideias, que foram discutidas em reuniões
antes de irmos à escola, vemos que em um primeiro mês se situam dois momentos que se
contropaõem: o do encanto das primeiras visitas e o do desencanto das visitas que se
procedem.

É importante ressaltar que mais duas escolas participam do PIBID
concomitantemente: a EMEF Socrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira e o
CIEJA Campo Limpo, o que nos permite trocar experiências e compartilhar momentos e
ideias.

Esse movimento de se encantar e desencantar pela escola trouxe ao grupo várias
reflexões e conceitos que até então não havíamos ouvido, tal qual, o tempo da escola e a
importância da rotina.

A escola não é estática, ela é dinâmica e contraditória, de maneira que, até hoje tem-se
um problema para entrar no ritmo da escola. Muito por conta da distância, se torna inviável
chegar no horário que se inicia as aulas, 7 horas. Geralmente, os bolsistas chegam entre 8h e
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9h, momento que muita coisa já ocorreu
na escola. Nesses moldes, torna-se muito difícil conseguir entender o tempo da escola.

Oficialmente, esse processo de imersão durou 6 meses, entre agosto e dezembro de
2018, entretanto ela se realiza até os momentos atuais, uma vez que apenas no início de junho
de 2019 que está se conseguindo entender esse tempo e começar a fazer parte dele.

Quebrada Maps: outro olhar sobre o território

Logo de início, foi apresentado uma diversidade de projetos que buscava-se
implementar e continuar na escola. Alguns eram apenas ideias embrionárias como o cine-
debate, já outros nunca chegaram a se realizar como a proposta de estudo e readequação da
nascente que nasce no fundo da escola. Entretanto, destacaremos aqui um dos maiores e mais
importantes projetos: o Quebrada Maps.

O Quebrada Maps é um coletivo de mapeamento crítico e participativo que ocorre no
contraturno e envolve um grupo de alunos que, utilizando-se da sala de informática, mapeia as
quebradas dos alunos.

O coletivo - formado em sua maioria por alunos do nono ano – mapeou, em 2018, os
dados de identificação de recursos naturais e impactos ambientais no entorno da escola. Para
que esses mapas pudessem ser produzidos, foi necessário a realização de diversos trabalhos de
campo na quebrada da escola, com os oitavos anos.

Essas saídas da escola geraram dados sobre descarte irregular de lixo, desmatamento,
córregos poluídos, entre outros impactos ambientais humanos negativos, tema tratado com os
alunos durante as aulas de Geografia do Wellington. Tais informações continham as
coordenadas geográficas, o tipo de impacto e fotos do local visitado, que os alunos inseriram
no Google My Maps e no Google Earth.

O Quebrada Maps possui uma estabilidade muito maior do que o Papo Reto, que
veremos logo mais, uma vez que o projeto ganhou fama, chegando até a sair em alguns
jornais da cidade. Essa fama garante ao projeto essa estabilidade, com pouco risco de ter uma
disputa tão acirrada como o Papo Reto.

Tal fator potencializa o projeto, que tenta ampliar a escala do que propõe o Papo Reto
para o Itaim Paulista e colocar o território na discussão. Sendo assim, o Quebrada busca
mapear o bairro a partir da visão dos estudantes. Então, o que não se tem no mapa oficial é
colocado a partir dessa multiplicidade de visões.

Começa-se a considerar os apelidos dos locais ou nomes populares e adota-se como
oficial nesse outro mapa. Os espaços de cultura do mapa são os espaços que para eles são
considerados como tal. Sendo assim, a Quebrada ganha uma outra visão: a dos próprios
moradores.

Coloca-se assim não apenas a escola em disputa, mas todo o Itaim Paulista, uma vez
que se propõe um novo mapa para o local, diferente do “oficial”, e representando a população
que ali reside.

O Papo Reto e a disputa pelo espaço escolar

Outro projeto que ganhou muita relevância nesse período foi o Papo Reto.
O Papo Reto é um projeto extracurricular que acontece com reuniões semanais. Ele

surgiu da demanda dos alunos em discutir questões levantadas sobre os mandos e desmandos
do corpo docente que interferiam no cotidiano escolar bem como questões políticas que não
são debatidas em sala de aula. Ele também é utilizado como espaço de intercâmbio de
vivências, acolhimento e desabafo.
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Em 2018, diversos foram os
temas propostos pelos alunos. Todas as quintas-feiras, debates acalorados sobre lgbtfobia,
machismo, racismo, política e decisões unilaterais tomadas pelo corpo docente eram postos na
roda a serem analisados e refletidos num espaço sem hierarquia professor-aluno, o próprio
nome Papo Reto sugere a horizontalidade com que eram feitas as conversas. É um projeto
que era desempenhado por três professores de geografia e uma professora de artes que
acontecia no entre-aulas da manhã e da tarde, porém atualmente, devido ao remanejamento
dos professores entre escolas, possui somente o professor Wellington como supervisor.

Em síntese, é um espaço em que os alunos têm a liberdade para expor suas ideias e se
sentem à vontade para tal. Contudo, em determinadas reuniões, a direção escolar decide
participar do debate, o que faz com que eles, e em alguma medida até os professores, se
sintam receosos de falar certas coisas. A presença da direção escolar e até mesmo da Diretoria
de Ensino, se mostra com o intuito de saber o que ocorre nesse espaço uma vez que ele
começou a gerar diversos conflitos entre estudantes, direção e corpo docente.

O Papo Reto não se propõe apenas a intervir, mas também encontrar um ponto de
convergência e partir para uma ação prática, resultado daquela discussão. Mas, a maioria das
ações que as reuniões propunha envolviam utilizar o espaço da escola.

Um dos casos mais emblemáticos foi a proposta de se colocar absorventes nos
banheiros femininos. Esse foi o primeiro conflito com a direção, que sem dialogar com as
estudantes removeu a ação dos banheiros, alegando ser “inadequado para as crianças dos anos
iniciais do Fundamental”. Tal caso gerou indignação e também foi alvo de discussão no Papo
Reto.

Desde então, iniciou-se uma série de conflitos, se acirrando também as discussões em
sala de aula, entre os alunos e outros professores, porém de uma maneira muito mais vertical.
As conversas do Papo Reto começaram a despertar nos estudantes mais questionamentos, de
maneira que, diversas vezes eles interrompiam as aulas de diversos professores para tentar
dialogar sobre alguma frase ou ideia dita que havia sido lgbtfóbica, racista ou machista, por
exemplo.

Tais conflitos acabaram por “marcar” as alunas do Papo Reto, e sobretudo, o professor
Wellington. O espaço onde se podia desabafar e conversar sobre diversos assuntos criou uma
grande tensão com os outros agentes da escola, sendo considerado como algo que subverte
regras que não deveriam ser subvertidas.

O processo de disputa pelo espaço da escola se refere muito mais ao direito de ocupá-
lo, do que da utilização da infraestrutura. Um exemplo sintomático dessa disputa se deu
quando duas alunas, participantes do Papo Reto, assumiram um namoro.

Segundo as próprias estudantes, elas começaram a perceber um tratamento diferente
dos funcionários para com elas e, percebendo isso, lutaram para que fosse modificado. Um
exemplo dado por elas, se referia a andar de mãos dadas no intervalo – elas não podiam, mas
casais heterossexuais não possuiam essa restrição.

Essa diferença de tratamento as levou a uma discussão com a direção, chegando ao
acordo de que se elas não poderiam andar de mãos dadas, nenhum casal poderia. O acordo
perdura até hoje.

É muito interessante pensar que, embora o clima de tensão e de conflito esteja dado a
todo o tempo, também se consegue fazer aproximações e acordos, não necessariamente o
melhor para ambas as partes, mas algumas vezes se consegue encontrar um ponto de
convergência.

Considerações Finais
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Algo que gostaríamos de
ressaltar para finalizar nossa reflexão, é entender o papel do PIBID no meio disso tudo. O
Programa se iniciou quando todos esses conflitos estavam se desenrolando e, entender tudo
isso, foi um processo lento e demorado que apenas está se revelando agora.

Um dos maiores problemas que alguns bolsistas enfrentavam é não entender de que
maneira o PIBID poderia atuar na escola frente a todos esses conflitos, uma vez que não se
sabia por onde começar.

Com isso, as práticas em relação aos projetos, sobretudo o Quebrada Maps,
começaram a se desenvolver com mais força apenas esse ano. O Papo Reto está enfraquecido
por conta do remanejamento de três, dos quatro professores que estavam no projeto.

Entretanto, as últimas reflexões que o grupo obteve, potencializou várias ideias e
ações nesse primeiro semestre. Entre elas, foi uma conversa com o professor Wellington, que
revelou que esse ano ele está muito sozinho (por conta do remanejamento dos três professores
que participavam do Papo Reto) e que o PIBID ganha, nesse sentido, o papel de parceiro do
professor.

Com isso, o PIBID agora passa a ter um outro caráter, muito mais ligado a atividade
formativa, como experiência e como prática. Agora muito mais envolvidos com os conflitos
da escola, e conseguindo aos poucos se adequar a esse “tempo da escola”, o projeto na Chico
Falconi, que até o começo do ano parecia travado e sem ação efetiva, começa a se desenhar.
Consideramos que isso não ocorreu nem cedo nem tarde, pois da mesma maneira que a escola
possui seu tempo, o grupo também teve um para fazer a imersão na escola e conseguir de fato,
construir coletivamente.
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Eixo Temático: 4. Educação Especial e Inclusiva

Resumo
O número de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) inseridos na rede regular de ensino
brasileiro tem aumento ano após ano. Isso aponta para a urgência de se pensar no processo de inclusão escolar.
Deste modo, este artigo objetiva realizar uma reflexão acerca do ensino de Geografia voltado para a Educação
Inclusiva de alunos com NEE. A formação inicial de professores de Geografia evidencia-se como um dos
caminhos fundamentais para a preparação destes profissionais para que promovam a inclusão de alunos com
NEE nas aulas da disciplina. Buscando contribuir para esta ação, este artigo apresenta uma proposta de
preparação para a formação inicial de professores de Geografia, que foi aplicada com alunos de uma turma de
licenciatura, no ano de 2018, e foi dividida em três etapas: conteúdos gerais; sensibilização e avaliação. A
proposta apresentou resultados satisfatórios, contribuindo para a formação dos professores e valorização do
processo inclusivo de alunos com NEE, possibilitando, ao mesmo tempo, a aprendizagem de conteúdos
geográficos e a interação social.
Palavras-chave: Necessidades educacionais especiais (NEE); Inclusão; Formação inicial de professores de
Geografia.

INTRODUÇÃO

As dificuldades persistentemente encontradas no desenvolvimento do trabalho de
inclusão de alunos com NEE no ensino regular têm oferecido condições para questionamentos
e discussões no âmbito das instituições de ensino, envolvendo ainda os mais diferentes
espaços sociais.

No Brasil, de acordo com o Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2010, 45.606.051 pessoas (24% da população)
declararam-se com alguma deficiência. Naquele mesmo ano, 484.333 indivíduos estavam
matriculados na educação básica. Em 2012, eram 820.433 alunos, em 2016 foram realizadas
971.372 matrículas de alunos com NEE (INEP, 2017).

Esses números mostram a urgência de se pensar no processo de inclusão escolar.
Este envolve obrigatoriedade da escola em educar cada criança, independente de sua origem
social, étnica ou linguística. Em razão desse entendimento, é que a ideia de inclusão deve ser
defendida, já que a mesma valoriza a pedagogia da diversidade, visto que todos os alunos
devem ser incluídos na escola regular, e todas as disciplinas devem fornecer elementos
necessários para a realização dos processos de ensino e de aprendizagem adequados e
satisfatórios para todos os grupos de alunos, sejam eles com ou sem NEE.

Dessa forma, este texto objetiva realizar uma reflexão acerca do ensino de Geografia
voltado para a Educação Inclusiva de alunos com NEE, num momento em que se deve
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reconhecer a sala de aula como um
espaço de reflexões e reivindicações permanentes do direito civil e político, da autonomia e da
justiça social.

É importante assumir o compromisso de tornar a Geografia escolar um caminho para
a construção da cidadania, atribuindo a ela sua identidade que não foge de uma dimensão
ideológica e política.

CONCEPÇÕES CONCEITUAIS ACERCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE
ALUNOS COM NEE

Inicialmente, faz-se necessário diferenciar os termos Educação Especial e Educação
Inclusiva. Conforme apontamentos feitos pela Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), por Educação Especial pode-se afirmar que entre
seus objetivos está o de:

[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino
para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e
continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de
educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do
atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento
educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão;
participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação
intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL. MEC, 2008, p. 14).

Contudo, por Educação Inclusiva, Sassaki (1997, p. 41)) afirma que é “um processo
pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas
com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis
na sociedade.

Desta forma, a inclusão envolve um processo que deve ser acompanhado
incessantemente. Uma paralisação ou interrupção dessa realização pode ser extremamente
prejudicial ao aluno. Portanto, este texto está voltado para uma proposta para a Educação
Inclusiva, de modo que faz-se necessário compreender que existe um modelo de inclusão, e
que este não pode ser nem excludente, nem segregador e nem integrador.

Entende-se assim, que para a Educação Inclusiva desenvolver ações efetivas os
professores devem se mostrar inteiramente preparados, ou seja, ter noção da complexidade
que envolve esse sistema, e dessa forma, demonstrarem aptidões para encontrarem soluções
adequadas para os questionamentos que certamente se manifestam no cotidiano escolar.

Após a admissão do aluno com NEE, é necessariamente importante que a escola
desenvolva e preserve uma ligação com a comunidade onde vive essa criança. Na escola
inclusiva o processo de ensino pode ser visto como um desenvolvimento social, e que todos
os alunos com NEE tem seu direito à educação. É interessante, também, a disponibilização,
por parte da escola, de todos os recursos possíveis visando à verdadeira inclusão dos alunos
nela inseridos (GLAT, 1991).

Pelo fato de manter um contato mais próximo dos alunos, o professor tem condições
de identificar suas necessidades essenciais e, consequentemente, suas dificuldades
demonstradas na sala de aula, por essa razão é necessário que o professor esteja preparado
para o processo de inclusão de alunos com NEE. É de importância fundamental, também, o
apoio voltado aos professores da classe regular, para a concretização do desenvolvimento do
ensino e da aprendizagem. Os métodos utilizados para a avaliação precisam, também, ser
ponderados de maneira justa, atendendo as reais necessidades dos alunos com NEE
(RODRIGUES, 2006).
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Vitaliano e Manzini (2010)
apontam para a importância de haver uma formação de professores para que seja possível
realizar o processo de inclusão de alunos com NEE. Na Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a preparação dos professores pode se
realizar por meio da formação inicial, para atuar na Educação Especial, prioritariamente, nas
salas de recursos. Nesse sentido:

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação,
inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e
conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no
atendimento educacional especializado e deve aprofundar o caráter interativo e
interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos,
nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade
das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes
domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial. (BRASIL,
2008, p. 17-18).

Vitaliano e Manzini (2010, p. 100) compreendem que “[...] a formação do professor
para incluir alunos com NEE não está na dependência exclusiva de seus conhecimentos
referentes à Educação Especial, está na dependência de sua formação global: teórica, técnica,
política, social e emocional”.

É fundamental que cada curso formador de professores, dentro de suas autonomias,
realizem as devidas adequações da grade curricular para que seja possível contemplar, ao
menos, uma disciplina que balize os conteúdos relacionados à educação especial e da
educação inclusiva, juntamente com os específicos da formação.

REFLEXÕES ACERCA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE
GEOGRAFIA

Referentemente aos alunos com NEE matriculados nas escolas regulares, considera-
se que a preparação de professores de Geografia deve direcionar atenção especial com relação
às ações que englobam o contexto acadêmico e o próprio universo educacional do ensino
superior, especialmente no que se refere à inovação das atividades.

Faz-se importante lembrar que a preparação na formação inicial do professor de
Geografia se fundamenta na geração de possibilidades que favoreçam o aprimoramento das
capacidades e aptidões possíveis por meio de pesquisas, teorias, reflexão e práticas que
nortearão o crescimento do processo educativo dos alunos com NEE.

Tendo em mente o processo de inclusão e as distinções presentes nos alunos com
NEE é importante que o professor consiga promover uma reflexão acerca na forma de
identificar qualidades em cada experiência realizada em classe, considerando-se sempre as
características e aptidões de cada aluno, independentemente de possuir ou não NEE.

O estudo de Geografia objetiva a possibilidade de o aluno do ensino regular
compreender a alfabetização geográfica1 e, posteriormente, promover o desenvolvimento de
análises e reflexões, e também a crítica do espaço geográfico. É necessariamente importante
que os alunos consigam atingir os conhecimentos geográficos, condição que deve ser
compartilhada e estimulada pelo professor. Dessa forma, para que essa ação seja efetivada a
contento, a preparação reflexiva desse profissional torna-se relevante, priorizando-se a
abordagem voltada a cada tipo de NEE.

Com referência à questão que envolve o domínio de conhecimento pedagógico e
conteúdo pedagógico por parte do professor, Pontuschka et al. (2009) aponta que é importante

1 A alfabetização geográfica deve ser compreendida como “[...] a construção de noções básicas de localização,
organização, representação e compreensão da estrutura do espaço elaborada dinamicamente pelas sociedades.”
(CASTROGIOVANNI, 2000, p. 11).
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que o professor desenvolva a capacidade de
utilizá-los como instrumentos para desvendar e compreender a realidade do mundo, dando
sentido e significado à aprendizagem. Defende-se ainda, o ideal de que a Geografia escolar
esteja presente no desenvolvimento do processo de escolarização de todos os alunos,
independentemente de apresentarem ou não NEE. Daí a necessidade de reforçar a importância
que representa a preparação que deve ter o professor dessa disciplina para promover o
crescimento da aprendizagem para todos os alunos.

Callai (2001) entende que:
A geografia que o aluno estuda deve permitir que o aluno se perceba como
participante do espaço que estuda, onde fenômenos que ali ocorrem são resultados
da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos num processo de
desenvolvimento [...]. O aluno deve estar dentro daquilo que está estudando e não
fora, deslocado e ausente daquele espaço, como é a geografia que ainda é muito
ensinada na escola: uma geografia que trata o homem como um fato a mais na
paisagem, e não como um ser social e histórico (CALLAI, 2001, p. 58).

Com relação ao ensino de Geografia, e também dos demais componentes
curriculares, torna-se importante acatar e respeitar as observações e críticas manifestadas
atualmente com relação à instituição escolar e aos cursos de formação de professores de
Geografia, agrupando-os no conjunto político, social e econômico universal, principalmente
em nosso país. É importante também que essa aceitação relativa às críticas corresponda ao
processo de preparação de professores de Geografia para a Educação Inclusiva.

Faz-se necessário destacar que não apenas o professor de Geografia, mas também a
escola e a própria disciplina possuem uma atribuição relevante no espaço social. Destaca-se a
ideia de que a preparação na formação do professor constitui parte essencial para o
desenvolvimento e crescimento dos saberes geográficos considerados extremamente
necessários e detentores de imensa importância social para os alunos com ou sem NEE.

Neste sentido, a intervenção realizada na formação inicial do professor de Geografia,
voltada para a Educação Inclusiva tem como objetivo auxiliar na preparação deste
profissional, por meio de ações reflexivas que tendem a ocasionar transformações a serem
desenvolvidas no processo de ensino dos conteúdos geográficos no transcorrer de toda
atividade escolar para alunos com NEE.

Sendo assim, ao discutir o processo de formação inicial do professor de Geografia,
levando-se em consideração a preparação deste para a Educação Inclusiva, é importante que
seja realizada constantemente a reflexão docente acerca da inclusão de alunos com NEE.

PROPOSTA DE PREPARAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSORES DE
GEOGRAFIA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ALUNOS COM
NEE

A proposta deste texto foi elaborada com base em um minicurso realizado junto a
uma turma da licenciatura de Geografia, da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em
2018. O minicurso – com duração de dois encontros foi desenvolvido em três etapas:
conteúdos gerais, sensibilização e avaliação, e aplicado junto aos participantes do evento, em
sua maioria, graduandos do curso de Geografia da UEL. Os participantes foram denominados
de “aprendizes”. As três etapas do minicurso consistiram em:

1ª Etapa: Conteúdos Gerais – Os conteúdos foram apresentados por meio de
diálogos e debates. Os conteúdos ministrados foram: História da Educação Especial;
Conceitos das NEE; Dados estatísticos; Adaptações Curriculares; Adaptações das aulas de
Geografia para ensinar os alunos com NEE. Cada conteúdo exposto contou com um levante
bibliográfico. Houve, também, a participação e exposição de opiniões por parte dos
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aprendizes. Antes de iniciar cada
conteúdo foi realizada a verificação do conhecimento prévio dos aprendizes por meio de
questões orais.

2ª Etapa: Sensibilização – A sensibilização dos aprendizes acerca das NEE foi
realizada com simulações de deficiências com cada aprendiz, com o objetivo de estimular a
percepção sensorial de cada um.

3ª Etapa: Avaliação – Realização do processo avaliativo da preparação, que se
constituiu em avaliar o desempenho de cada aprendiz ao longo das atividades realizadas e a
refletir acerca da importância de incluir os alunos com NEE nas aulas de Geografia e de que
forma estas ações podem ser realizadas.

A proposta pode ser realizada por meio de uma aula, oficina, palestra, curso ou ainda
minicurso, como o desenvolvido, sempre objetivando contribuir para a formação de
professores de Geografia e inclusão de alunos com NEE. É possível ainda, acrescentar
dinâmicas relacionadas ao tema que enriqueçam a atividade e o conhecimento dos aprendizes,
como por exemplo, a preparação e apresentação de aulas adaptadas de Geografia por parte dos
aprendizes.

A 1ª etapa foi importante no sentido de que, proporcionou aos aprendizes o
conhecimento acerca da Educação Especial e da inclusão de alunos com NEE na educação
brasileira ao longo da história. Ao longo dela, ocorreram diálogos e debates com os
aprendizes sempre provocando-os a respeito da importância de incluir os alunos com NEE
tanto nas aulas de Geografia, quanto nas aulas de outras ciências, e de como este processo
pode ser realizado nas aulas e nas escolas. Muitos aprendizes apontaram as limitações
estruturais das escolas e experiências que vivenciaram ao longo de sua educação.

A 2ª etapa foi realizada por meio da sensibilização dos aprendizes. Por sensibilidade
deve-se compreender o fato de um indivíduo ou grupo sentir o que antes não sentia ou passar
a sentir de forma diferente. Sensibilizar é despertar nas pessoas os problemas aos quais elas
são colocadas, obrigando-as a confrontá-los e, assim, procurar alguma solução para eles
(REGINALDO, 2011).

Para desenvolver as ações de sensibilizações, no contexto da Educação Inclusiva no
processo de formação inicial do professor de Geografia, o professor pode utilizar-se de ações
que procurem alcançar resultados para a sociedade. Essas ações estão descritas no quadro 1.
Para a elaboração desta atividade levou-se em consideração o seguinte material ofertado pelo
MEC: “Projeto Escola Viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola:
necessidades educacionais especiais dos alunos”, de autoria de Maria Salete Fábio Aranha
(2005).

Quadro 1 – Práticas sensibilizadoras
NEE Atingida com a

Prática
Exemplo de Prática

Sensibilizadora
Resultados Alcançados

Deficiência Visual

Adivinhar objeto pelo tato.
Percepção sensorial a
diferentes tipos de texturas.

Guiar uma pessoa com venda
nos olhos.

Locomoção com segurança e
confiança.

Descrever uma imagem.
Descrição de cores, formas,
direções, objetos.

Paralisia Cerebral

Abotoar um jaleco com cada
mão enrolada numa fita
adesiva e dentro de um par de
meias.

Relação direta entre
estímulo, treinamento e
habilidade.

Ler um texto com a língua no Dificuldade de fazer uso da
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céu da boca
(comprometimento da fala).

fala quando há um agente
limitador.

Locomover com o uso da
cadeira de rodas.

Dificuldade de acesso e
locomoção por falta de
infraestrutura.

Deficiência Auditiva
Movimentar os lábios sem
emitir som.

Como o surdo se sente perto
de pessoas ouvintes.

Fonte: ARANHA, 2005.
Org.: os próprios autores.

Logo, a sensibilidade é decorrente do ato de sentir, compreender mudanças no meio
em que se está inserido e de reagir de modo adequado frente a ele. Está relacionada ao ato de
se inquietar com os eventos e torná-los fonte de conhecimento para sua vivência. Portanto,
pode-se afirmar que a pessoa em situação de sensibilidade deixa-se envolver por aquilo que
está a sua volta (REGINALDO, 2011).

A sensibilização possibilita que cada indivíduo sinta-se um agente capaz de
contribuir para uma efetiva transformação das condições de vida em sociedade. Contudo, é
importante que sejam considerados alguns aspectos, tais como: desenvolvimento da
criatividade; criação de vínculos sociais; linguagem clara e simples; adequação de novos
conceitos; enfrentamento de obstáculos; superação de medos; surgimento de novas ideias;
riqueza de experiências; coletividade; e produtividade.

A sensibilização facilita a obtenção de um trabalho repleto de ações positivas, por
meio da parceria envolvendo instituições de ensino e moradores da comunidade. Por esse
conjunto é possível explicar a ação de sensibilização em Educação Inclusiva, como
componente do desenvolvimento da preparação na formação inicial do professor de
Geografia, oportunidade na qual se almeja a realização da primeira aproximação das
deficiências e, dessa forma, situar o aprendiz num espaço que necessita estar continuamente
refletido (Figura 1).

Figura 1 – Práticas de sensibilização realizadas no minicurso – A: Abotoar um jaleco com
cada mão enrolada numa fita adesiva e dentro de um par de meias; B: Locomover com o uso

da cadeira de rodas; C: Adivinhar objeto pelo tato

Fonte: os próprios autores.
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A 3ª etapa consistiu na
avaliação das dinâmicas realizadas e no desempenho de cada aprendiz ao longo das atividades
sensibilizadoras. Os aprendizes destacaram as dificuldades que encontraram para realização
das práticas, ressaltando questões como: os espaços da cidade e da universidade que não são
adaptados aos indivíduos com NEE; as dificuldades que os indivíduos com NEE enfrentam
cotidianamente; e a falta de preparação e conhecimento das pessoas para incluir indivíduos
com NEE e de professores e alunos para incluir esses alunos nas aulas.

Em relação aos resultados desta proposta, esperava-se: contribuir para a preparação
dos estudantes, tendo em vista o processo de inclusão de alunos com NEE; destacar que a
preparação das aulas para alunos com NEE, que estão em ambientes de inclusão escolar, é
importante; apontar que as dificuldades encontradas na preparação e aplicação das aulas de
Geografia, quando se tem alunos com NEE, devem ser superadas; demonstrar que o contato
com o aluno com NEE no decorrer da aula auxilia no processo de inclusão escolar.

Todos estes pontos foram atingidos, ao fim do minicurso foi possível constatar que
as práticas sensibilizadoras atingiram seu objetivo e que os aprendizes apreenderam acerca da
importância de incluir alunos com NEE nas aulas de Geografia e como esta inclusão pode ser
realizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da realização da atividade de sensibilização, os aprendizes puderam se
sensibilizar acerca da importância do processo de inclusão, bem como das dificuldades que os
indivíduos com NEE lidam diuturnamente, principalmente em situações que envolvem a
infraestrutura das instituições de ensino. Com esta prática, os professores em formação podem
se sensibilizar, também, acerca da necessidade de haver promoção social das pessoas com
NEE, uma vez que, conforme nota-se, boa parte da sociedade não está preparada para lidar
com essa realidade (inclusão).

O professor precisa proporcionar aos alunos com NEE condições de aprendizagem,
de modo que as aulas devam ser adequadas para que o ensino alcance todos os alunos. Neste
sentido, o professor pode adaptar os recursos didático-pedagógicos, bem como as formas de
avaliação, de modo que potencialize o ensino e a aprendizagem em sala de aula.

A compreensão, ainda na formação inicial do professor, no que diz respeito às ações
articuladas entre as pessoas envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem, isto é, para
eles, a responsabilidade não deve recair apenas no professor, mas em toda a equipe escolar
(diretor(a), pedagogo(a), agentes educacionais).

Há de se admitir que existem dificuldades na formação dos professores de Geografia
para a inclusão dos alunos com NEE, porém é necessário explicitá-las para que se possa
avançar nesse sentido. Tal atitude representa um dispositivo para a construção de práticas que
conduzam à educação de qualidade disponibilizada para todos.

O reconhecimento no processo de formação inicial do professor de Geografia quanto
aos tipos de deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, com a conceituação, especificidades e possibilidades de trabalho
pedagógico, pode ser de grande progresso para estes profissionais, sendo, no entanto,
relevante reconhecer as potencialidades do sujeito possuidor dessas NEE.

As atividades pedagógicas dos professores de Geografia, bem como os demais,
exercem influências consideráveis no crescimento intelectual e pessoal de seus alunos. Assim,
as capacitações devem levar em conta a importância dum corpo teórico atualizado com os
mais “modernos” conhecimentos científicos, reconhecendo, consequentemente, a função
social da escola.
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Ao professor de Geografia,
nesta situação, compete entender, ao mesmo tempo ensinar, que a construção dos conceitos
que envolvem o espaço geográfico para os alunos com NEE precisa ser estabelecida a partir
das propriedades sensoriais (visão, tato, paladar, olfato e audição), respeitando os limites e
possibilidades de cada aluno, ao mesmo tempo que procura estimular e potencializar o ensino
geográfico para estes indivíduos.

Por fim, espera-se que por meio da preparação de professores de Geografia, na
formação inicial, voltada para a Educação Inclusiva haja a valorização do processo inclusivo
de alunos com NEE e que esta aconteça, possibilitando, ao mesmo tempo, a aprendizagem de
conteúdos geográficos e a interação social.

REFERÊNCIAS

ARANHA, M. S. F. Projeto Escola Viva: o acesso e permanência de todos os alunos na
escola: necessidades educacionais especiais dos alunos. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Especial, 5 v., 2005.

BRASIL. MEC/SEESP. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva. Brasília, DF, 2008.

CALLAI, H. C. A Geografia e a escola: muda a geografia? Muda o ensino? In: Revista Terra
Livre, n. 16. (p. 133-152). São Paulo, 2001.

CASTROGIOVANNI, A. C. (Org.). Ensino de Geografia: práticas e textualizações no
cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000.

FONSECA, Ricardo Lopes. Avaliação da Preparação de Graduandos de Geografia para a
Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 2015. 183 fls. Tese
(Doutorado em Geografia) – Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2015.

GLAT, R. Inclusão total: mais uma utopia? Revista Integração. Brasília: MEC/SEESP, Ano
8, n. 20, pp. 26 – 28, 1991.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010: Resultados
do Universo. Disponível em <http://www.ibge.com.br/>. Acesso em: 08 maio 2017.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo
Escolar de Alunos Deficientes Matriculados na Educação Básica – 2010-2016. Disponível
em: <http://www.inep.gov.br/>. Acesso em: 08 maio 2017.

PONTUSCHKA, N. N.; PAGANELLI, T. I.; CACETE, N. H. A Formação Docente e o
Ensino Superior. In: PONTUSCHKA, N. N.; PAGANELLI, T. I.; CACETE, N. H. Para
Ensinar e Aprender Geografia. 3ª Ed. – São Paulo: Cortez, 2009. – (Coleção docência em
formação. Série Ensino Fundamental). pp. 383.

REGINALDO, Marcilio. Conscientizar ou sensibilizar. 2011. Disponível em:
http://mreginaldo.blogspot.com.br/2011/05/conscientizar-ou-sensibilizar.html Acesso em: 08
maio 2017.

SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 3. ed. Rio de Janeiro:
WVA, 1997.

VITALIANO, C. R.; MANZINI, E. J. A formação inicial de professores para inclusão de
alunos com necessidades educacionais especiais. In: VITALIANO, C. R. Formação de
professores para inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Londrina:
EDUEL, 2010. 162p.

517



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor (a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do (a) Professor (a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)
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Resumo: Essa experiência aconteceu no último semestre do curso de geografia onde eu pude estagiar como
professora apoio de um aluno com deficiência intelectual em uma escola municipal da cidade de Dourados-MS
no ano de 2017. A princípio a idéia do estágio era apenas para uma fonte de renda, porém mal podia imaginar o
tamanho do aprendizado e experiência que me aguardavam. A vaga do estágio era para ser professora apoio de
um aluno com 21 anos, e seu diagnóstico era de portador de seqüelas neurológicas e Deficiência Intelectual
Grave, possuía comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento. (CID
F711 e CID F72). Faz uso de medicamentos controlado e estava “incluído” em uma turma de 5° ano do ensino
fundamental, não era alfabetizado. Meu primeiro contato com um aluno, ou pessoa com DI foi através do estágio
remunerado e essa condição me fez refletir sobre minha formação acadêmica e do fato de não ter sido preparada
e nem de ter aprendido a lidar com alunos especiais durante a graduação. No decorrer do estágio foi possível
observar o despreparo de alguns professores e o dinamismo de outros, para incluir verdadeiramente o aluno com
DI nas atividades. E essa experiência fez com que despertasse em mim, a idéia de aprofundar meus
conhecimentos a respeito da inclusão nas escolas. E de como o professor de geografia pode se preparar para
ensinar os conceitos geográficos para esses alunos. O aluno mencionado nesse relatório, mesmo com todas as
limitações provocadas pela deficiência e por ter sido inserido na escola regular já na idade adulta, mesmo assim,
era possível observar o esforço que ele fazia para aprender os conteúdos. E seu principal empecilho era o fato de
não ter sido alfabetizado no tempo certo e isso o impedia de aprender as demais disciplinas como, por exemplo, a
geografia. E mesmo não avançando na aprendizagem a socialização fez muito bem a ele, pois lhe deu autonomia
para falar, andar, correr, se alimentar sozinho, fazer suas higienes pessoais, se expressar, mesmo que do jeito
dele, falando do que mais gostava, como: gato, fusca, cachorro e chapéu. E meu maior aprendizado, foi o de não
desistir do aluno mesmo que ele apresente limitações, mesmo que ele apresente diversos problemas e isso cabe
também aos alunos sem deficiência, pois a inclusão não abrange apenas o aluno com deficiência, a inclusão
abrange o negro, o índio, o homossexual, os imigrantes os sem teto e todos aqueles que fogem dos padrões
ideológicos de ser ideal.

Palavras-chave: Inclusão; Aluno com DI; Alfabetização comprometida; Formação dos professores de
Geografia

Introdução

Os últimos sete meses do ano de 2017 marcaram a minha vida, principalmente pela

oportunidade do conhecimento e do respeito pelas diferenças. Na época, aluna do último

semestre do curso de Geografia, pela Universidade Federal da Grande Dourados UFGD, pude

ter a oportunidade do primeiro contato com um aluno com DI. E essa condição se deu a partir

de um estágio remunerado, onde minha função era a de ser professora apoio de um aluno com

DI. Confesso que desde o início,  lidar com o diferente me despertava/ desperta curiosidades e

inquetações.
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Na época do estágio (2017) meu aluno tinha 21 anos e chamava P. E. Silva1. Seu

diagnóstico era de portador de seqüelas neurológicas, deficiência consolidada Deficiência

Intelectual Grave possuía comprometimento significativo do comportamento, requerendo

vigilância ou tratamento. (CID F711 e CID F72). Fazia uso de medicamentos controlado.

P. E. Silva estava no 5° ano do ensino fundamental e seu aprendizado era

comprometido, pois tinha muitas dificuldades em reconhecer letras e números. Ele chegou à

escola regular somente aos 17 anos, anteriormente ele havia frequentado apenas a APAE

(Associação de Pais e Amigos e Excepcionais). Segundo relatos da mãe e da coordenadora

responsável pela educação especial da escola, a socialização fez muito bem ao P. E. Silva,

pois quando chegou a escola ele tinha inúmeras dificuldades como andar, falar, fazer suas

higienes pessoais, se alimentar e consequentemente muitas dificuldades no aprendizado, já

que o mesmo não havia sido alfabetizado no tempo certo.

Após quatro anos de socialização e “inclusão” no ensino regular o P. E. Silva já

andava sozinho e até corria no intervalo com as outras crianças, conversava com todos (as), se

alimentava sozinho e já conseguia fazer suas higienes pessoais sozinho. Porém, seu

aprendizado continuava comprometido e por não conseguir avançar nos conteúdos como os

demais colegas, ele se tornou agressivo e segundo informações da professora regente da turma

no começo do ano de 2017, P. E. Silva apresentou oscilações no comportamento,

desorganizando-se com freqüência e chegando a agredir uma colega da turma.

Nesse sentido logo nas primeiras semanas do estágio, eu entendi qual deveria ser a

minha função, pois era perceptível que o P. E. Silva não tinha muitos amigos na turma e a

princípio foi notado que alguns alunos (as) tinham medo do mesmo e constantemente vinham

me relatar algo que havia acontecido no passado. Diante das circunstâncias a primeira desição

a ser tomada foi a de ser amiga do P. E. Silva. Decidi fazer com que ele se sentisse importante

e querido pelos colegas, promovia conversas e situações que o envolvesse com os demais

colegas. Dessa maneira os dias ruins ficariam para trás.

Após um mês com o P. E. Silva, foi notado uma mudança para melhor no seu

comportamento e alguns objetivos foram alcançados. Mesmo assim, ele ainda não se sentia

totalmente a vontade comigo. Foi então que eu comecei a falar um pouco mais sobre a minha

vida pessoal para ele, relatava minhas atividades como; eventos do final de semana ou algo

que havia feito de diferente na tarde anterior, e isso despertava uma certa curiosidade nele, e

1 A não divulgação do nome completo é motivada pela preservação da identidade do aluno e de sua família.
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algumas situações o fazia lembrar de vivências do passado e assim ele me relatava suas

histórias, algumas repetidas, porém eu sempre as escutava como se fossem inéditas.

Era possível perceber que o aluno possuía preferência pelas aulas que envolviam

habilidades artísticas como: recorte, colagem, pintura e desenho. E essas eram realizadas sem

ajuda física, porém, não respeitando os limites, como margem e contorno das figuras. Nos

desenhos, fixa-se em desenhar formas circulares como é mostrado na atividade 01:

Atividade 01 Português II – Representação da história da chapeuzinho vermelho através do desenho

Fonte: atividades do P. E. Silva, julho de 2017.
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Quanto à escrita, o mesmo cobria as letras pontilhadas com muita dificuldade,

preferencialmente insistia em fazer círculos em cima das letras e não escrevia nenhuma

palavra, nem mesmo o seu nome. Reconhecia algumas sílabas simples, mas não realizava

leitura com fluência.

Com relação às atividades propostas em sala de aula pela professora regente e pelos

demais professores, todas eram devidamente adaptadas por mim ou pelo próprio professor, na

maioria das vezes as adaptações incluíam desenhos impressos em cores, pontilhados e

atividades para ligar, mesmo assim, ele precisava de ajuda física para escrever.

Com relação à disciplina de português o P. E. Silva reconhece as letras, porém não

conseguia escrever nenhuma letra sem ajuda física, as atividades aplicadas geralmente eram

de pontilhados e de ligar, mesmo assim para ele algumas letras eram mais difíceis de fazer e

quando finalmente ele conseguia realizar a atividade corretamente, ele apagava tudo e se não

conseguia, ficava nervoso e rasgava a folha. Já em matemática ele não reconhecia nenhum

número, porém sabia contar oralmente do 1 ao 10.

Com relação a aprendizagem dos conteúdos, na época minha decisão era, a de não se

frustrar quando o mesmo reconhecesse as letras e os números em um dia e no outro não, pois

aprendi que esses problemas ocorrem devido a deficiência e a alfabetização tardia e isso não

poderia ser mudado. Mesmo assim eu ensistia em encontrar maneiras de fazer com que ele se

interessase pelos conteúdos principalmente os de geografia, pois é a minha formação.

No meu diário de bordo2 eu registrava os acontecimentos mais importantes do dia a

dia com o aluno, assim como suas superações. E após dois meses o comportamento do P. E.

Silva foi mudado para melhor e ele passou a ter um bom relacionamento com a turma e ser

querido por todos. Desenvolveu carisma novamente, sabia o nome de todos da turma, além do

nome das mães e dos cachorros quando eles falavam. E essa sem dúvida era uma

característica especial do P. E. Silva, pois para ele o nome da mãe e do cachorro dos colegas

era muito importante e por isso ele não esquecia.

Possuía um bom relacionamento com a professora regente da sala e perguntava por ela

várias vezes quando a mesma estava em hora atividade. Já com as outras professoras ele

também tinha um bom relacionamento, porém em algumas aulas costumava mudar o seu

comportamento, na maioria das vezes alterando a voz e demonstrando inquietações. E quando

2 Caderno utilizado para registros importantes.

521



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor (a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do (a) Professor (a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

isso acontecia à maneira mais fácil de convencê-lo era falando sobre o que ele mais gostava

exemplo: gato, cachorro, fusca e chapéu.

Dessa experiência como professora apoio, foi possível notar o despreparo de alguns

professores ao lidarem com alunos com deficiência, principalmente os com deficiências mais

comprometidas como os DI. Nesse sentido, a partir dessa experiência e pensando na minha

formação e atuação como professora de geografia, que naturalmente encontrarei em minhas

turmas alunos com diversas deficiências, houve a ideia de desenvolver junto ao Programa de

Pós-Graduação em Geografia um projeto de pesquisa que se encontra em andamento e visa

analisar o ensino de geografia para alunos com Deficiência Intelectual na perspectiva dos

professores e de suas respectivas formações e preparações para atuarem na escola inclusiva.

Pensando que a universidade não prepara o licenciando futuro professor de geografia

para a escola inclusiva. E o curso de licenciatura ao qual eu fiz ofereceu a disciplina de

educação especial no terceiro semestre, porém com conteúdos muito superficiais, ou seja, não

houve um aprofundamento na temática. Dessa maneira foi necessária a pesquisa abordando o

ensino de geografia para esses alunos e o aprofundamento da real importância desse

conhecimento para nosso futuro como professores, já que o curso de licenciatura em geografia

ainda pouco se preocupa com essa inclusão, assim como vários outros cursos. Como afirma

Freitas (2006, p. 170):

Freqüentemente, os cursos de formação não trabalham tais questões e
acabam por reforçar os estereótipos ao tomar como referencia um “aluno-
padrão” idealizado. Em conseqüência disso, muitos professores que
ingressam na profissão com essas visões estereotipadas levam bastante
tempo para desfazê-las. Outros não a superam nunca, realizando uma prática
que acaba por contribuir para a produção do enorme contingente de
excluídos da e na escola.

Nesse sentido a experiência do estágio me fez refletir o quanto é importante a

formação inicial dos professores, assim como a formação continuada e como os professores

devem deixar no passado a idéia de aluno ideal e de quem aprende além da matéria.

Metodologia

A metodologia consistiu em uma experiência profissional que me fez refletir sobre

minhas práticas como futura professora de geografia.

Resultados
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Desde o inicio do estágio uma das minhas primeiras decisões foi a de conhecer melhor

o P. E. Silva, sem ao menos pensar em seu laudo médico. Como citado anteriormente meu

primeiro contato com um aluno ou pessoa com DI foi com o P. E. Silva, eu estava ali para

ensiná-lo e auxiliá-lo em suas atividades e comportamento, porém quem mais aprendia com

ele era eu! Aprendi sobre valores e respeito que só a vida ensina.

Além disso, poder conviver com a diferença me fez refletir sobre o que de fato é o ser

normal? Será que existe um ser normal e ideal? Pois mesmo para o aluno que não têm

deficiência algumas disciplinas são consideradas difíceis e complicadas, pois todos nós temos

nossas preferências, de modo que alguns vão bem em matemática, outros em português, assim

como tem os que preferem geografia mais detestam história. Com o aluno especial é da

mesma forma, eles possuem preferências por algumas disciplinas e por outras não. E quando

são contrariados apresentam comportamentos inadequados para o ambiente e por isso são

considerados complicados.

No início do estágio eu já percebi que meu aluno gostava da disciplina de português,

mas detestava a matemática e isso se dava pelo fato dele não conseguir reconhecer e nem

escrever os números, por isso se desorganizava, ficava nervoso e amassava ou rasgava a

atividade. Nesse sentido foi necessário conversar com a professora regente sobre essa

percepção e concordamos em ir de vagar com os números, até ele se acostumar comigo e se

sentir a vontade para expressar suas dúvidas.

A seguir, segue arquivos de imagens de algumas atividades realizadas pelo P. E. Silva durante

meu estágio.

A atividade 02 apresenta uma atividade de matemática para ligar os números. Eu li

oralmente os números da segunda fileira e pedi que ele me mostrasse na primeira fileira onde

estava cada número e os ligassem:
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Atividade 02 de Matemática ligue os números

Fonte: atividades do P. E. Silva, julho de 2017.

Quando ele recebeu a atividade a primeira reação foi a de pintar o desenho, pois ele

adora pintar. Esperei que pintasse, e expliquei o objetivo da atividade, porém como resultado,

foi possível perceber que o P. E. Silva não reconhecia os números e por isso fez as ligações de

qualquer jeito sem se atentar para o real objetivo da atividade.

Com o passar dos dias os números deixou de ser um problema e ele já não ficava tão

nervoso. Passou a aceitar as atividades tranquilamente.  Na figura 03 é possível notar que ele

já estava reconhecendo números de 1 ao 15 e já conseguia contornar quase todos sem apoio

físico.
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Atividade 03 de matemática Escreva por cima do pontilhado

Fonte: atividades do P. E. Silva, setembro de 2017.

Na atividade 03 o P. E. Silva recebeu ajuda apenas nos números 2, 3 e 8. Oralmente

ele já falava os números quando perguntado e esse objetivo foi alcançado após muitas

repetições. Porém é percebível que as atividades propostas para ele eram atividade de

primeiro ano, que para nós é algo muito fácil, mas para ele era muito difícil, pois a memória

não ajudava e nem sua condição motora, por isso a dificuldade em reconhecer e escrever

alguns números.

A cada atividade que ele conseguia concluir eu aplaudia e dizia frases como: você é

nota 10! Parabéns você conseguiu!  Está cada vez melhor! E isso lhe proporcionava sorrisos e

gargalhadas de felicidade e seus olhinhos brilhavam cheios de esperança.
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As atividades de português também eram para níveis de alfabetização (ver atividades

04 e 05), porém era o que o P. E. Silva conseguia fazer. Algumas atividades na maioria das

vezes, não coincidiam com as mesmas entregues aos demais alunos. Pois, por ele ter o

aprendizado comprometido, todas as atividades eram adaptadas e naturalmente não conseguia

acompanhar a turma. Dessa condição quando ele notava que sua atividade era diferente dos

demais alunos ele se desorganizava e era necessário acalmá-lo.

Atividade 04 De Português Pinte as sílabas da palavra BOTA

Os professores que atuam em escolas inclusivas precisam refletir sobre seus métodos

Fonte atividades do P. E. Silva, 2017.

Na atividade 04 foi possível notar que o P. E. Silva apresenta dificuldades em

reconhecer as sílabas, já por cima do pontilhado ele cobriu sozinho e corretamente.
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A atividade 05 envolve cores, o que naturalmente já chamava a atenção do P. E. Silva.

E essa atividade fazia parte de uma prova de português sobre pronomes pessoais. Os nomes

exemplificados na prova referiam-se as pessoas próximas ao aluno e que faziam parte do seu

dia a dia.

Atividade 05 de português Pinte os nomes de acordo com a legenda de pronomes

Fonte atividades do P. E. Silva, 2017.

As atividades de geografia também estavam respaldadas a níveis de séries iniciais e se

resumiam em colagens e representações por pinturas e desenhos como podemos observar nas

atividades 06 e 07.
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Atividade 06 de Geografia Represente através de imagens o que é natureza para você?

Fonte atividades do P. E. Silva, 2017.

Na atividade 06 foi sugerido que o aluno encontrasse imagens que representassem a

natureza para ele, a professora pediu que ele recortasse as imagens e colasse em folha sulfite.

E assim ele fez sem precisar de ajuda!
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Atividade 07 de Geografia representação da Região Nordeste

Fonte: Atividades do P. E. Silva, 2017.

Na atividade 07 o conteúdo era sobre as Regiões Brasileiras e a professora sugeriu que

os alunos escolhessem uma das regiões apresentadas e representassem através de uma poesia

ou desenho o que mais lhe haviam chamado a atenção nas imagens de slides que ela havia

passado. E o P. E. Silva escolheu representar a região do sertão nordestino. Desenhou o solo

do nordeste e sobre o solo um “cavalo magro” segundo ele, algumas árvores representadas

pela cor verde e o sol mais em cima na cor amarela.

Considerações Finais

A partir da experiência do estágio foi possível notar que os alunos com DI também

aprendem os conteúdos de qualquer disciplina, porém os tempos de aprendizagem desses

alunos são diferentes e no caso do P. E. Silva a dificuldade aumentava pelo fato dele não ser
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alfabetizado, porém com a inclusão, os alunos com deficiência estão sendo incluídos mais

cedo no ensino regular e isso têm facilitado a aprendizagem.

Mesmo assim o professor não poderá comparar a aprendizagem dos alunos com DI

com os demais alunos da turma ditos “normais”. A avaliação desses alunos precisa ser diária e

adaptada quando necessária, pois para que eles aprendam os conteúdos são necessárias muitas

repetições, imagens recursos visuais e táteis. Dessa maneira, além do professor da turma esses

alunos têm direito ao um profissional de apoio para auxiliá-los durante as atividades na sala

de aula.

E é fato que as escolas nem sempre disponibilizam de recursos para que o professor

dinamize em suas aulas. Durante minha experiência pude presenciar professores de boa

vontade e com ótimas ideias para facilitar o aprendizado dos alunos com DI, assim como os

alunos com demais deficiências. Diante disso eu procurava aprender com esses professores

que mesmo com pouco recurso disponível na escola eles inventavam idéias que sempre

davam certo e o P. E. Silva adorava assim como os demais alunos, pois quem não gosta de

uma aula diferente e que foge da rotina?

Essa experiência fez com que despertasse em mim a idéia de aprofundar meus

conhecimentos a respeito da inclusão nas escolas e de como o professor de geografia pode se

preparar para ensinar os conceitos geográficos para esses alunos, já que eles estão na escola

para também aprender, e não apenas para se socializar.

O aluno mencionado nesse relatório, mesmo com todas as limitações provocadas pela

deficiência e por ter sido inserido na escola regular já em idade adulta, mesmo assim, era

possível observar o esforço que ele fazia para aprender os conteúdos. E seu principal

empecilho era o fato de não ter sido alfabetizado no tempo certo e isso o impedia de aprender

as demais disciplinas como, por exemplo, a geografia.

E mesmo não avançando na aprendizagem a socialização fez muito bem a ele, pois lhe

deu autonomia para falar, andar, correr, se alimentar sozinho, fazer suas higienes pessoais, se

expressar, mesmo que do jeito dele, falando do que mais gosta como: gato, fusca, cachorro e

chapéu.

E o aprendizado maior foi o de não desistir do aluno mesmo que ele apresente

limitações, mesmo que ele apresente diversos problemas e isso cabe também aos alunos sem

deficiência, pois a inclusão não abrange apenas o aluno com deficiência, a inclusão abrange o

negro, o índio, o homossexual, os imigrantes os sem teto e todos aqueles que fogem dos

padrões ideológicos de ser ideal.
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Educação Especial e Inclusiva

Resumo: O acesso à educação de qualidade é um direito de toda população brasileira e o Estado tem a
obrigação de garantir igualdade nas condições de acesso e permanência, portanto as crianças e adolescentes com
necessidades educativas especiais devem está presentes na educação básica. No caso da Prefeitura Municipal de
Vitória, profissionais da educação especial, professores e estagiários, tentam amenizar as limitações intelectuais
ou físicas dando suporte necessário aos alunos com necessidades educativas especiais para que tenham acesso à
formação e possam desenvolver sua autonomia. As nossas vivências nos cotidianos escolares nos mostram que
apesar de ser um desafio a inclusão desses estudantes, empatia e afeto podem ajudar a construir uma relação de
ensino-aprendizagem favorável para o desenvolvimento das práticas educativas. Apesar do descaso histórico
com a educação inclusiva no Brasil, apontamos em nossa discussão a importância da educação pública, gratuita e
de qualidade para a inclusão dessas crianças e adolescentes, em que dois em cada cem estudantes apresentam
algum tipo de limitação física ou intelectual.

Palavras-Chave: Educação Especial; Educação Inclusiva; Vivências; Educação Especial em Vitória.

Introdução

A educação é um direito constitucional (disposto no Capítulo III, Seção I da
Constituição Federal Brasileira de 1988), na qual o Estado tem como dever garantir igualdade
de condições de acesso e permanência estudantil, além de oferecer educação básica
obrigatória e gratuita. Entretanto, o país encontra grandes dificuldades em servir a população
com educação de qualidade, principalmente por conta das suas grandes anamorfoses
regionais.

Os desafios e as carências do ensino são maiores quando se trata do ensino de pessoas
que sofrem com algum tipo de limitação intelectual ou física. A educação especial é uma
modalidade de ensino voltada para educandos com deficiências no processo de aprendizagem,
ela deve oferecer meios técnicos e humanos para compensar suas dificuldades. O objetivo é
que as crianças que possuem algum tipo de incapacidade tenham acesso a formação e auxiliar
na sua autonomia individual (MENDONÇA, 2015).

A educação especial tem como princípio a inclusão. As crianças e adolescentes com
necessidades educativas especiais devem ser devidamente incluídas no ensino regular, uma
vez que toda interação contribuiu para o processo de desenvolvimento individual e coletivo.
Para que o ensino de uma escola seja inclusivo há uma necessidade de reestruturação de suas
condições, tanto de estrutura físicas, quanto de atenção à formação continuada dos
professores, que devem sempre estar dispostos à adaptações, já que as dificuldades dos
estudantes com necessidades educacionais especiais não são apenas deles, mas sim de como
os conteúdos são ensinados, absorvidos e principalmente avaliados. A escola precisa se
adaptar ao estudante e não esperar que eles se ajustem às precariedades da escola.
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Panorama da educação especial e o

ensino inclusivo em vitória

Cerca de 6,2%,  da população brasileira, segundo o pesquisa nacional de saúde,
2013, apresenta algum tipo de deficiência. A inserção dessas pessoas é uma necessidade e
responsabilidade, no caso da educação é previsto no Plano Nacional de Educação (PNE) -
Meta 4.

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados. (Inep, 2015. P. 67)

Vitória (ES) possui em sua rede de ensino 88.204 alunos matriculados sendo que
2.344 (2,7%) estão categorizados como da educação especial, todos alocados em salas
comuns, sendo que 91,5% dos alunos estão matriculados na rede pública (CENSO ESCOLAR
2018). O número de estudantes com necessidades educativas especiais pode está sendo
subnotificado uma vez que é comum no cotidiano escolar se deparar com alunos que têm
algum tipo de necessidade especial matriculado como estudante sem laudo médico. No
cotidiano escolar é normal encontrar estudantes com necessidades especiais que não saibam
da sua condição, bem como seus responsáveis.

A Prefeitura Municipal de Vitória, ela reconhece a necessidade de subsidiar a inclusão
dos alunos com necessidades especiais nos cotidianos escolares, de acordo com PNE,
considerando alunos com deficiências aqueles com comprometimentos nas áreas física,
intelectual ou sensorial; transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação. De acordo com a prefeitura é ofertado a esses alunos da rede pública municipal,
tanto no horário regular quanto no contraturno escolar, o atendimento educacional
especializado. Este trabalho é realizado por professores especializados (PREFEITURA DE
VITÒRIA).

Esses alunos apresentam dificuldades para acompanhar a aula, ao mesmo tempo, os
professores têm dificuldade para ministrar a aula e atender as necessidades dos alunos
especiais. Para minimizar esse descompasso, existe o papel do acompanhante, a prefeitura não
atende toda a demanda necessária desse profissional e complementa seu quadro com
estagiários que ficam nas salas de aula com o papel de auxiliar o processo de aprendizagem
dos seus alunos tutorados.

Vivências com a educação especial no cotidiano escolar

Decidi iniciar um estágio pela Prefeitura de Vitória na área da educação especial por
conta de questões financeiras. Enquanto não iniciava as atividades, minhas expectativas eram
totalmente estereotipadas, imaginava encontrar apenas estudantes com Síndrome de Down,
porque esse foi o meu único contato com pessoas deficientes. Na verdade, eu não sabia nem
como me referir à essas pessoas, deficientes, especiais? Ficava sem jeito, não sabia lidar. Mas
aprendi uma coisa simples assim que iniciei, eu os chamo pelos seus nomes!

Iniciei o estágio numa escola da rede pública de ensino fundamental localizada em
um bairro nobre próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A equipe de
educação especial ficou bem feliz com a minha chegada, pois estavam precisando bastante de
apoio nas salas de aula, uma vez que a escola possui um público alvo de mais de 13
estudantes (com laudo) no turno matutino, uma realidade comum na rede. Com isso, iniciei
auxiliando 3 estudantes (os quais aqui irei me referir utilizando nome de suas cores favoritas
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para preservar suas identidades) do 6º ano,
sendo o Verde com hiperatividade que não gostava de receber apoio, aparentemente tinha
vergonha de “se encaixar” como aluno da educação especial, o Azul, com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e a Rosa com TEA, Síndrome de Tourette (distúrbio
neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais), Transtorno
Opositivo Desafiador (TOD), Transtorno Hipercinético (déficit de atenção hiperatividade)
grave e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) leve.

Sendo assim, fiquei auxiliando os dois estudantes com TEA, os ajudava na leitura,
escrita, resolução das atividades (todos eram alfabetizados) e, principalmente, tentava manter
o foco deles nas aulas, o que era um desafio. Na verdade, tudo era um desafio em dobro,
porque quando ajudava um o outro ficava prejudicado. Azul parecia sempre estar no seu
mundo, aparentemente não escutava as coisas se não se referia à ele. Então eu sempre pedia
para Azul pegar o caderno, abrir o caderno, ir para tal página do livro, guardar o material nas
trocas das aulas, pedir para acompanhar a leitura, enfim. Azul vivia rindo, falando baixo e
brincando com o lápis. Nas segundas-feira conversamos sobre os filmes que assistimos no fim
de semana. Azul e eu tínhamos um gosto parecido, ambos amavam filmes de tubarão, e esse
gosto em comum fez com que nos tornasse próximos, colegas, e não mais aluno e estagiária.

Já a Rosa, tinha um capricho incrível com tudo, uma letra linda e fazia todas as
atividades. Porém, ficava nervosa quando algo não saia do jeito que queria, tudo tinha que ser
num padrão respeitado com os mínimos detalhes, mochila no local certo, lápis com a ponta
adequada, parecia que fatores pequenos eram essenciais para tudo dar certo. A Rosa se
demonstrava irritada por ter apenas uma estagiária para dois alunos, sempre reclamava sobre
isso. E quando eu digo irritada, era do tipo de bater na mesa, xingar (algo característico da
Síndrome de Tourette) e, fora de sala, sair chutando lixeiras, batendo em objetos, mas nunca
agredindo pessoas.

Passando alguns meses, outra estagiária chegou e passou a auxiliar o Azul. Então
pude dar uma atenção exclusiva para Rosa, que ficou extremamente feliz. A partir daí
comecei a perceber suas peculiaridades, a conheci melhor, passei a gostar muito da Rosa,
pensava nela todos os dias e ela também passou a ter um carinho muito especial por mim. Isso
foi bom e ruim, bom porque ela passou a ficar menos nervosa, porque eu sabia como acalmá-
la, fazendo carinho, abraçando, brincando com a situação e com músicas, mas ruim porque ela
passou a criar muita dependência de mim, queria passar o recreio e a educação física comigo,
prejudicando o princípio da socialização da inclusão da educação especial, por isso, foi
cortado aos poucos.

A Rosa amava se socializar, entretanto, porém percebi que gostava de passar esses
momentos de socialização comigo porque não possuía um bom relacionamento com as
crianças, ela sempre alegava que ninguém queria brincar com ela. Mesmo tendo algumas
amigas na escola, não se sentia incluída no grupinho e isso a deixava nervosa. Então, o recreio
e a educação física eram momentos difíceis para Rosa.

Eram raras as vezes que Azul e Rosa participavam de jogos coletivos na Educação
Física, na maioria das vezes brincavam com bola sozinhos, ou seja, não eram devidamente
incluídos nas atividades. Quando jogavam era evidente a exclusão no jogo, pois ninguém
passava a bola para eles, exceto o professor e quando interagiam no jogo era pegando a bola
colocando nas mãos deles e dizendo “vai pode jogar”. Nesses momentos que Rosa se sentia
furiosa e acabava saindo do jogo xingando todos e chutando lixeiras, muitas vezes chegava ao
ponto de chorar, sempre falando que odiava aquela escola e todos nela. Percebi que aquela
raiva era uma expressão de sua profunda tristeza, pois um dia Rosa me disse: “queria que o
mundo fosse diferente, queria que as pessoas aceitassem o diferente, e não nos descartassem
como lixo”. Essa fala foi mais uma prova de que, não só Rosa, mas todos sentem a exclusão.
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Conversando com colegas de
graduação em Educação Física, escutei muitos relatos das dificuldades que enfrentam na hora
de incluir estudantes com algum transtorno intelectual, de comportamento e físico. Uma das
atividades que realizavam era basquete com cadeirantes, mas jogos que incluam pessoas com
TEA não haviam aprendido ainda. Isso me fez pensar que o problema está na competitividade
dos jogos e na falta de diálogo com as turmas sobre o assunto.

Outra experiência enriquecedora foi ensinar alguns conteúdos e exercícios de,
basicamente, todas as matérias do sexto ano para Azul e Rosa, pois a forma de falar tinha que
ser delicada, calma, exemplificando com situações que abordasse suas realidades e
principalmente tinham que ser lúdicas. Então aprendi a respeitar o tempo deles e tentava
ensinar para eles que também tinham que respeitar seus próprios tempos, apesar da escola
sempre impor o contrário. Eu sempre dedicava bastante tempo nas tentativas de explicação
dos conteúdos para que Azul e Rosa compreendessem e não apenas reproduzissem o que foi
passado. Essa era uma tarefa difícil de se realizar (creio que com todos os estudantes), pois
parecia que só os ensinaram a copiar e resolver exercícios mecanicamente, enquanto o
raciocínio parecia não estar ativo.

Todo esse processo de aprendizagem vem provocado grandes reflexões sobre minha
formação em licenciatura e sobre meu futuro trabalho como professora, uma vez que percebia
as dificuldades das professoras em incluir os estudantes da educação especial e até mesmo em
ensinar para esses estudantes. Além disso, conversando com alguns colegas de cursos de
licenciatura, notei um grande déficit em nossa formação referente às disciplinas voltadas para
o ensino inclusivo e em educação especial. Passei a me dedicar mais aos estudos nessa área e
aprimorar minhas práticas de ensino aos estudantes da educação especial, que sempre me
ensinaram muito. Com isso, vivenciei algo que Paulo Freire já havia postulado “quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Freire, p.25, 1996.), pois a
quantidade de elementos de prática de ensino e humanos que aprendi com as crianças é
inenarrável.

Defender o ensino público é defender o ensino inclusivo

O PNE de 2014-2024, reconhece a necessidade do ensino inclusivo para as crianças e
adolescentes com necessidades educativas especiais, entretanto acompanhar a o cumprimento
da Meta 4 é complicada tendo em vista que não há dados para monitoramento da meta.
Segundo o Observatório do PNE, as pesquisas e o Censo demográfico não coletam
informações suficientes que permitam identificar como está a inclusão desses estudantes nas
escolas. O Observatório aponta que esse é um sinal da indiferença histórica com o tema
(OBSERVATÓRIO DO PNE).

O Brasil caminha a passos lentos e tímidos para sanar a problemática, informações a
respeito de crianças e adolescentes com necessidades especiais é crucial para a
universalização do acesso educação. Enquanto isso o atual governo caminha em direção
oposta reduzindo os investimentos das entidades produtoras de pesquisa como o IBGE e as
universidades públicas. O que se tem de informação a respeito são os dados obtidos a primeira
Pesquisa Nacional de Saúde, em 2013, que estima a porcentagem de 6,2% de pessoas com
deficiência no Brasil utilizando-se de uma conceituação biomédica.

Segundo o Censo Escolar, de 2018, o número de estudantes matriculados na
educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional
técnica, EJA e educação especial) no Brasil totaliza 48.455.867, sendo destes apenas
1.181.276 matriculados na educação especial, representando 2,4% do total de matriculados.

No Brasil 6% dos alunos da educação especial estão matriculados em escolas
particulares, enquanto 18,5% dos alunos da educação básica estão no sistema particular, ou
seja, um percentual três vezes maior. Ou seja, apesar da legislação obrigar as escolas
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particulares a aceitarem os alunos e
proibir a cobrança de taxas extras, existe uma preferência de matricular os alunos na rede
pública que às escolas particulares.

O ensino público em essência mais inclusiva que as redes particulares e apesar de
todos os desafios que a escola pública enfrenta, ela se sobressai ao sistema particular no
quesito da educação inclusiva. O objetivo da educação pública é universalizar o acesso a
educação de qualidade a todos enquanto o a meta é o lucro e seus alunos são quem pode e está
disposto a pagar pelos seus serviços.

Em um país tão extenso e diverso como o Brasil a educação pública é a que tem o
caráter da inclusão e se coloca como o baluarte para a construção de um país mais justo. Em
momentos de crise política e econômica sua importância é intensificada por ser uma
instituição capaz de reduzir as desigualdades sociais e fazer florescer uma população
profissionalmente capacitada e socialmente crítica.
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Educação Especial e inclusiva

Resumo: A deficiência gera barreiras, obstáculos e principalmente dificuldades de interação e locomoção no

meio em que vivemos. Para a pessoa com cegueira o processo de socialização é complexo e fica totalmente

afetado. Neste sentido, o trabalho se destaca ao promover a utilização do mapa tátil, feito para modificar a forma

de se locomover do entrevistado (pessoa com cegueira), assim o estudo tem como objetivo promover a

autonomia da pessoa com cegueira frente às dificuldades em se locomover no uso transportes coletivas no

município de Belém do Pará. Neste sentindo, utilizou-se trabalho a campo, para observar as dificuldades diárias

enfrentadas pelo entrevistado em seu dia-a-dia, onde chegamos à conclusão que o mesmo estava dependente  do

auxílio de outras pessoas para obter êxito em suas atividades, principalmente a locomoção. Observamos também

os problemas que o cercam em sua instituição de ensino e a má acessibilidade que lhe é dada, prejudicando sua

autonomia em relação a locomoção e identificação das salas de aula e outros espaços dentro da universidade.
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Introdução

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pessoa considerada cega é
aquela que apresenta acuidade visual de 0 a 20/200 pés, ou seja, que enxerga à 20 pés (6
metros) de distância à um estímulo que um indivíduo de visão normal enxerga a 200 pés (60
metros), no melhor olho, após correção máxima. Aproximadamente 1% da população mundial
possui algum grau de déficit visual. Mais detalhadamente, segundo o Ministério da Educação
(BRASIL, 2000), a visão possui graus à que abrange a possibilidade de cegueira total até a
visão perfeita, sendo a deficiência visual referente à cegueira total até a visão subnormal,
também conhecida pelo termo: baixa visão. No Brasil estima-se, de que do total da população
brasileira, 23,9% (45,6 milhões de pessoas) declararam ter algum tipo de deficiência. Entre as
deficiências declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em
seguida, ficaram problemas motores (2,3%), intelectuais (1,4%) e auditivos (1,1%). Segundo
a Organização Mundial da Saúde, as principais causas de cegueira no Brasil são: catarata,
glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil e degeneração macular. Segundo dados do
IBGE de 2010, no Brasil, das mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual:

A. 528.624 pessoas são incapazes de enxergar (cegos);
B. 6.056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal (grande e

permanente dificuldade de enxergar);
Outros 29 milhões de pessoas declararam possuir alguma dificuldade permanente de

enxergar, ainda que usando óculos ou lentes, através do Censo 2010 do IBGE (IBGE, 2010),
que cerca de 45,6 milhões de pessoas possuem algum grau de deficiência visual, e ainda com
150 mil pessoas declarando-se cegos.

Neste sentido a disciplina Educação Especial, vinculada a grade curricular da
disciplina de Licenciatura plena em Geografia, buscou na sua segunda avaliação fazer com
que os discentes viessem a criar mapas táteis para pessoas com cegueira. Utilizando-se assim,
do mapa mental e a criação de mapas táteis para desenvolver a autonomia do participante.

Ao adentrar nesta busca por autonomia do mesmo, descobrimos que em sua
instituição de ensino deixa a desejar, pois o mesmo tem dificuldades de locomoção mesmo
com os podotáteis para seu auxilio.

Compreendendo a deficiência visual

A deficiência visual engloba o universo de pessoas cegas e com baixa visão (ou visão
subnormal) e é decorrente de problemas de diversas ordens: congênita, adquirida, genética ou
degenerativa. Dentre as principais causas da deficiência visual, encontram-se: a retinopatia da
prematuridade; catarata congênita; o glaucoma congênito, doença que pode ser de ordem
genética, ou fruto de infecções, dentre outros fatores (MAIOLA; SILVEIRA, 2009).

Sejam quais forem às causas da deficiência visual, para que o indivíduo possa ter
melhores condições de inclusão social, de acesso aos bens culturais disponíveis na sociedade
e de usufruir de seus direitos enquanto cidadão é necessário que se faça uma avaliação tanto a
nível médico quanto a nível funcional da visão. Ambos têm como principal propósito
identificar o grau da perda visual, para que dessa forma os devidos recursos sejam
disponibilizados para cada indivíduo, tanto para cegos, quanto para os que possuem baixa
visão.

(Segundo SANTOS; GALVÃO; ARAÚJO, 2009, p.256-257),
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No ano de 1992, em Bangkok – Tailândia -
houve um congresso histórico. No encontro, foi discutida a importância da avaliação
clínica, juntamente com uma avaliação funcional da visão, pois se entendia que o
desempenho visual deve ser avaliado através de atividades funcionais. Assim, as novas
recomendações da OMS e do ACEVI definiram que é considerada cega a pessoa com
ausência total da visão, até a perda da projeção de luz, sendo sugerido o processo de
aprendizagem se dê através da integração dos sentidos tátil, utilizando o sistema Braille
para leitura e escrita. As pessoas com baixa visão são aquelas que apresentam desde
condições de indicar projeção de luz até o grau em que a redução da acuidade visual
interfere ou limita o seu desempenho. Essas pessoas deverão utilizar recursos ópticos e
não ópticos para o seu processo de aprendizagem.

Tendo em vista estes aspectos, compreender a diferença entre cegueira e baixa visão
e as necessidades específicas de cada grupo, é imprescindível para que os recursos adaptados
sejam disponibilizados e barreiras físicas e/ou atitudinais sejam removidas de modo que esses
sujeitos possam ter acesso aos bens culturais, a educação, a plena participação social, a
autonomia e aos demais serviços que já estão disponíveis para sociedade vidente.

A deficiência visual e sua caminhada histórica

Historicamente, os deficientes percorreram caminhos difíceis e se depararam com
diversos obstáculos no âmbito social. Neste contexto, eles foram estigmatizados, castigados,
condenados, sacrificados, negados e excluídos do convívio social, pelo fato de não se
enquadrarem nos padrões de normalidade estipulados pelos grupos sociais a que pertenciam.
Durante séculos, a ideia de normalidade, impiedosamente, perseguiu os deficientes e
determinou seus destinos. Isto ocorria porque a deficiência é um fenômeno construído
socialmente, varia de cultura para cultura, e está impregnada de crenças, valores e ideologias.
O cego era, portanto, objeto de temor religioso (FRANCO; DIAS, 2005).

Durante a idade média, devido ao fortalecimento do cristianismo, a situação de total
desprezo e desatenção destinada aos deficientes se modificou, pois, o povo assimilou a ideia
de que os homens eram criaturas divinas, filhos de Deus e, dessa forma, a prática de
extermínio foi condenada. Nessa época, os deficientes foram alvos de caridade e
acolhidos/enclausurados em asilos, conventos ou igrejas, tal como ocorria com os leprosos, os
paralíticos, os doentes venéreos. Este foi, então, o período caracterizado pela segregação das
pessoas em instituições, e também o período no qual ocorreu a fundação do primeiro hospital
para pessoas cegas. A idade moderna que se estendeu do século XV ao XVIII, foi marcada
pela mudança da visão supersticiosa para a visão organicista, principalmente, a partir do
século XVIII, fazendo com que o entendimento sobre a deficiência visual se tornasse mais
aprofundado (MAZZOTTA; DALL'ACQUA apud FRANCO e DIAS, 2005).

A ciência surgiu como uma forma de explicar a doença e também consequentemente
respostas para os tratamentos dos deficientes. A visão supersticiosa e a maldição religiosa
enfraqueceram diante dos avanços da ciência e do poder da figura do médico. Pessotti (apud
NOGUEIRA, 2008, p.4) ressalta que,

A fatalidade hereditária ou congênita assume o lugar da danação divina, para efeito de
prognóstico. A individualidade ou irrecuperabilidade do idiota é o novo estigma, que
vem substituir o sentido expiatório e o propiciatório que a deficiência receberá durante
as negras décadas que atenderam a medicina, também supersticiosa. O médico é o novo
árbitro do destino do deficiente. Ele julga, salva e  condena. A partir de então e sob um
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novo olhar, a inclusão dos cegos na sociedade,
concedendo-lhes direito à educação foi efetivada.

De acordo com Franco e Dias (2005), foi em 1784 que Valentin Haüy inaugurou em
Paris - França a primeira escola para cegos, denominada de Instituto Real dos Cegos, e que
utilizava letras impressas em relevo como método de acesso à linguagem escrita dos cegos.
Em 1819, Louis Braille ingressou no instituto, na condição de aluno, e em 1829 criou o
Sistema Braille - código de leitura e escrita para. A criação do Sistema Braille,
definitivamente, representou a primeira grande conquista dos cegos e para os cegos, pois, foi
a partir da sua utilização como sistema de leitura e escrita que escolas e institutos foram
criados em diferentes países a fim de oportunizar a esses sujeitos o acesso ao conhecimento e
a cultura, benefício disponível aos abastados videntes e a uma pequena parcela da população
cega. E foi a partir do século XIX, que os olhares para o atendimento às necessidades dos
deficientes visuais se expandiram e ultrapassaram divisas, alcançando o continente americano
e favorecendo a criação de institutos e escolas no Brasil. Foi fundado em 1854 no Rio de
Janeiro, o Imperial Instituto de Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant (IBC),
denominado assim em 1891 em homenagem a um republicano que dirigiu a instituição por
três décadas.

As ações que visavam atender as necessidades dos cegos não se limitaram
simplesmente a criação de instituições em diferentes países; elas foram além e invadiram as
esferas legais e firmaram acordos internacionais. A primeira dessas ações ocorreu, em Paris,
num Congresso Internacional no qual foi estabelecido que o sistema Braille fosse adotado
como método universal de ensino para as pessoas cegas. No século seguinte, a partir da
década de 1990, a realização da Conferência Mundial de Educação para todos em Jomtien na
Tailândia (1990), a Declaração de Salamanca de Princípios, Política e Prática para as
Necessidades Educativas Especiais (1994) e a Convenção Interamericana para a eliminação
de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência (1999)
provocaram grandes mudanças e impulsionaram a criação de leis, decretos e programas para
garantir os direitos e a inclusão social dos deficientes em diferentes partes do mundo.

A inclusão social é, portanto, uma grande conquista para o reconhecimento e
legitimação dos direitos dos deficientes na sociedade. Ela garante que estes indivíduos
freqüentem as escolas regulares, convivam e compartilhem os mesmos espaços sociais que as
pessoas sem deficiência, usufruam o direito de ir e vir com segurança efetive seus deveres
civis, trabalhem, enfim, sejam sujeitos socialmente participativos nas diferentes esferas da
sociedade e em diferentes cidades, países e continentes. Sendo assim, guiado por esse ideal -
de igualdade - e impulsionado por organismos e documentos internacionais, o Brasil traçou
suas metas e implementou documentos legais para sustentar os direitos das pessoas com
deficiência e alavancar políticas inclusivas brasileira.

Acessibilidade: leis, normas e critérios.

A questão da acessibilidade é contemplada na Lei Federal nº 10.098, criada em 2000,
e cujo objetivo é a promoção do acesso de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida a
locais públicos a mesma estabelece normas e critérios básicos para que estes sujeitos tenham
o direito de ir e vir com total segurança, mediante a eliminação “de barreiras e de obstáculos
nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos
meios de transporte e de comunicação” (art.1º). No que se refere especificamente aos
deficientes visuais, a lei menciona a necessidade de implantação de dispositivos sonoros nos
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semáforos para orientação na travessia de ruas e avenidas com trânsito intenso (art. 9º), além
de especificar que os projetos e traçados dos elementos de urbanização públicos e privados de
uso da comunidade sigam os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de
acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (art. 5º).

A determinação do uso dos parâmetros técnicos da ABNT, mencionada na lei,
explicita a urgência da utilização de padrões a serem utilizados em âmbito nacional, de modo
que os benefícios oferecidos por eles estejam disponíveis para os usuários em toda a extensão
do território nacional. A NBR 9050, de 2004, é um documento extenso e rico em
informações, imagens e detalhes técnicos, com o intuito de fornecer orientações e facilitar a
compreensão e a execução das especificações técnicas descritas sobre cada um dos tópicos
relativos à acessibilidade, comunicação, sinalização, acessos, circulação, equipamentos e etc.,

Os podo táteis são faixas em alto relevo fixadas ao chão para auxiliar na locomoção
das pessoas cegas em espaços públicos, tanto internos quanto externos. Eles se apresentam
sob duas formas - piso direcional e piso alerta – e possuem especificidades em diversos
aspectos. Sua utilização, diferentemente do piso alerta, se destina a guiar os cegos em áreas de
circulação internas e externas nos espaços públicos, quando há ausência ou descontinuidade
de linha-guia identificável.

Conforme consta na NBR 9050 (2004, p.34), “a sinalização tátil direcional deve ser
utilizada em áreas de circulação na ausência ou interrupção da guia de balizamento, indicando
o caminho a ser percorrido e em espaços amplos”. No que se refere ao acesso e a circulação
dos cegos nos espaços públicos externos, tais como calçadas e vias exclusivas de pedestres, a
atenção e os cuidados com a mobilidade deste público não se esgotam na instalação dos pisos
táteis, há também a questão das faixas livres, que também devem seguir padrões de modo a
favorecer o acesso e a circulação dos usuários. Assim, com o objetivo de proteger os
deficientes contra atos de discriminação, a Convenção Interamericana para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção
de Guatemala) em 28 de maio de 1999, elaborou um texto que foi aprovado pelos estados no
qual eles se comprometem a tomar diferentes medidas – sociais, educacionais, etc., com
objetivo de proteger e garantir os direitos dos deficientes. De acordo com o artigo III deste
documento, os Estados se comprometem a tomar as medidas de caráter legislativo, social,
educacional, trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena
integração à sociedade.

No Brasil, os compromissos firmados na Convenção da Guatemala foram
regulamentados no Decreto 3956/2001 e a partir de então, este faz parte do imenso acervo de
documentos legais criados e aprovados no país para melhorar as condições de acessibilidade,
de educação, trabalho, lazer, enfim, as condições de vida dos deficientes. No entanto, o que se
percebe no cotidiano dessas pessoas, é uma realidade que vai de encontro aos inúmeros
capítulos, artigos, parágrafos e incisos dos documentos sancionados pelos chefes de estado em
diferentes épocas. Muito se fala e pouco se é exercido e aplicado.

Falta de acessibilidade nos coletivos e instituição de ensino

Para saber o que se passa com os portadores da cegueira nos coletivos, usou-se a vivência de
Moisés Junior, estudante do curso de Serviço Social, de uma instituição de ensino superior.
Segundo Moisés, ao chegar à Rua Eng. Fernando Guilhon, com o auxílio de um familiar, ele
adentra no coletivo 318-Arsenal. Ao chegar à Avenida Gentil Bittencourt, ele adentra em seu
segundo e último coletivo 311-Guamá - Conselheiro. O mesmo informa que é o local onde
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mais enfrenta problemas, pois precisa do auxílio de terceiros, para saber se o ônibus que
deseja pegar já se encontra perto, é importe ressaltar que de ambas as linhas de ônibus,
Moisés possui o mapa mental e por isto se locomove com mais facilidade e autonomia, o mais
difícil, é encontrar alguém disponível para ajudá-lo a reconhecer o próximo ônibus a pegar,
pois muitas das vezes é por mau agrado. Ao chegar a sua instituição de ensino, ele alerta que a
mesma é muito mais complicada de se andar: “Preciso da bengala, pois os corredores daqui
são muito ralos na lateral, eu tenho esse suporte de ajuda, mas como ficam os outros
deficientes como eu, que não possuem?”.

A visão tem como uma de suas principais funções ajudar a integrar diferentes
modalidades sensoriais e compreender as várias informações que recebemos dos sentidos. Ela
rapidamente unifica as diferentes sensações e põe relação de um sentido com o outro (apud
ARIAS etal., 2004). Com uma disfunção neste sistema, ocorre um corte na integração de
informações e conceitos, restringindo as ações independentes o que gera barreiras, obstáculos
e principalmente dificuldades de interação e locomoção do deficiente visual no meio em que
vivemos, é possível notar que há uma dificuldade também no transporte, que auxilia na
ligação entre a casa do sujeito com todo o meio externo, não apenas de hospitais, clínicas,
instituições especiais, escolas, porém, também de ligação com lazer. Sob tal perspectiva, de
que como cidadão, os cegos têm direitos previstos nas leis ater acesso a isso. Porém, os
deficientes visuais têm o processo de socialização afetado na capacidade de imitação para o
aprendizado de papéis (sociais); no desenvolvimento do autoconceito e na participação das
atividades que relações sociais (ARIAS et al., 2004).

Observamos que o mesmo encontra mais problemas em sua instituição de ensino do
que em coletivos, a acessibilidade da sua instituição é precária e deixa a desejar, aos
portadores de deficiência, se a mesma tem a inclusão da pessoa que tem algum tipo de
deficiência deveria ter também uma infraestrutura adequada e completa. Sabe-se que a
infraestrutura cedida pela instituição de ensino, como os podo táteis, os quais são irregulares e
sucateados. Observa-se que a infraestrutura para a pessoa com cegueira ainda necessitada de
reformas e transformações. Portanto, criamos um mapa tátil, mostrando o percurso feito todos
os dias por Moisés e pontos relevantes para se situar, fazendo com que todo o seu trajeto fosse
demonstrado o trajeto dos dois coletivos, o qual usa para o trajeto casa-faculdade.

Cartografia tátil

A cartografia tátil é um ramo específico da Cartografia, que se ocupa da confecção
de mapas e outros produtos cartográficos que possam ser lidos por pessoas cegas ou com
baixa visão. Os mapas e gráficos táteis tanto podem funcionar como recursos educativos,
quanto como facilitadores de mobilidade em terminais rodoviários, metroviários, aeroviários,
shopping, campi universitários, e em centros urbanos. Desta forma, os produtos da cartografia
tátil podem ser enquadrados como recursos da tecnologia assistiva por auxiliarem a promover
a independência de mobilidade e ampliar a capacidade intelectual de pessoas cegas ou com
baixa visão. Criou-se um mapa tátil sobre as duas rotas feitas por Moises até a sua intuição. E
mais adiante foi desenvolvido um novo mapa tátil retratando a nova rota que poderia ser feita
pelo estudante, ajudando assim a sua melhor locomoção e autonomia.

Figura: Mapa tátil do percurso de Moisés Júnior, de sua residência até a sua faculdade.
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Fonte: Evelly Carla Dias Matias

Metodologia

O trabalho foi pautado em pesquisa e experiências de campo, onde o entrevistado nos
levou a participar da sua rotina semanal. Assim o mesmo é pautado em observação
participante. Foi criado um mapa à tátil com o intuito do participante sentir o trajeto de sua
casa para a sua instituição, com o nome das ruas e de pontos importantes em Braille. É
importante ressaltar que o mapa foi produzido a partir do trajedo percorrido pelos coletivos e
o mapa mental do entrevistado.

Conclusão

Ao realizar este trabalho, percebe-se com clareza as dificuldades que o deficiente
visual encontra em seu dia-a-dia, indo para a faculdade, trabalho e etc. Sua locomoção sempre
é realizada com dificuldades, ora por sempre haver entraves em seu caminho, ora pelo fato de
não haver alguém para guiá-lo. Portanto, este trabalho pode expandir nossa mente, para as
entraves existes para tal publico. O trabalho foi criado com o intuito de mostrar uma rota mais
fácil e ágil, para a locomoção de Moisés, assim obtivemos o seguinte coletivo. Linha: 309-
UFPA - Ver-O-Peso. Ele pegaria o mesmo a cinco quadras da casa dele com a ajuda de um
familiar, na Av. Roberto Camelier, até o terminal da sua instituição de ensino. Assim
diminuiria o tempo da sua locomoção e o mesmo utilizaria mais de sua autonomia. E para sua
locomoção dentro da sua instituição, foi pensado podo táteis eficazes e uma sinalização de
periculosidade ao chegar perto das pistas por onde trafegam carros, motos, bicicletas e os
circulares da instituição. Trata-se mais especificamente de um parapeito e uma forma correta
de aplicação dos podo táteis.
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Resumo: A deficiência gera barreiras, obstáculos e principalmente dificuldades de interação e
locomoção no meio em que vivemos, e para a pessoa com cegueira o processo de socialização
é complexo e fica parcialmente afetado. Neste sentido, este estudo tem como objetivo utilizar
o mapa tátil para auxiliar na locomoção do entrevistado, visão dar mais autonomia a pessoa
com cegueira frente às dificuldades em se locomover no uso de transportes coletivos no
município de Belém do Pará. Para tal, utilizou-se como referência para a elaboração do
estudo, o trabalho de campo feito com uma pessoa com cegueira, onde podemos observar as
dificuldades enfrentadas em seu dia-a-dia, bem como em sua instituição de ensino. Chegando
assim à conclusão que este fica à mercê do auxílio de outras pessoas para obter êxito, em suas
atividades diárias, principalmente a locomoção.

Palavras-Chave: Cegueira; Mapa Tátil; Locomoção; Instituição de Ensino

Introdução

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pessoa considerada cega é aquela

que apresenta acuidade visual de 0 a 20/200 pés, ou seja, que enxerga à 20 (6 metros) de

distância à um estímulo que um indivíduo de visão normal enxerga a 200 (60 metros).

Aproximadamente 1% da população mundial possui algum grau de déficit visual. Segundo o

Ministério da Educação a visão possui graus à que abrange a possibilidade de cegueira total

1 Discente do curso de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade do Estado do Pará. Bolsista do
programa Residência Pedagógica.
2 Discente do curso de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade do Estado do Pará. Bolsista do
programa Residência Pedagógica.
3 Docente da Secretária de Estado de Educação. Professora preceptora do programa Residência
Pedagógica/UEPA-Belém. Licenciada em Pedagogia e Geografia. Especialista em Gestão Escolar.
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até a visão perfeita, sendo a deficiência

visual referente à cegueira total até a visão subnormal, também conhecida pelo termo: baixa

visão. No Brasil estima-se de que do total da população brasileira, 23,9% (45,6 milhões de

pessoas) declararam ter algum tipo de deficiência. Entre as deficiências declaradas, a mais

comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde,

as principais causas de cegueira no Brasil são: catarata, glaucoma, retinopatia diabética,

cegueira infantil e degeneração macular. Segundo dados do IBGE de 2010, no Brasil, das

mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual.

Neste sentido a Geografia buscou utilizar das criações de mapas táteis para pessoas

com cegueira. Para assim, desenvolver e auxiliar o modo de locomoção do entrevistado, é de

extrema importância também se fazer uso do que o sujeito possui, como o seu mapa mental

como também as entraves que fazem co que ele tenha barreias, criando também moldes que

possam auxiliar na locomoção dentro de sua instituição de ensino e soluções para problemas

relacionados as sinalizações.

Compreendendo a deficiência visual

A deficiência visual engloba o universo de pessoas cegas e com baixa visão (ou visão

subnormal) e é decorrente de problemas de diversas ordens: congênita, adquirida, genética ou

degenerativa. Dentre as principais causas da deficiência visual, encontram-se: a retinopatia da

prematuridade; catarata congênita; o glaucoma congênito, doença que pode ser de ordem

genética, ou fruto de infecções, dentre outros fatores (MAIOLA; SILVEIRA, 2009).

Sejam quais forem às causas da deficiência visual, para que o indivíduo possa ter

melhores condições de inclusão social, de acesso aos bens culturais disponíveis na sociedade

e de usufruir de seus direitos enquanto cidadão é necessário que se faça uma avaliação tanto a

nível médico quanto a nível funcional da visão. Ambos têm como principal propósito

identificar o grau da perda visual, para que dessa forma os devidos recursos sejam

disponibilizados para cada indivíduo, tanto para cegos, quanto para os que possuem baixa

visão.

(Segundo SANTOS; GALVÃO; ARAÚJO, 2009, p.256-257),

No ano de 1992, em Bangkok – Tailândia - houve um congresso histórico. No encontro,

foi discutida a importância da avaliação clínica, juntamente com uma avaliação

funcional da visão, pois se entendia que o desempenho visual deve ser avaliado através

de atividades funcionais. Assim, as novas recomendações da OMS e do ACEVI

definiram que é considerada cega a pessoa com ausência total da visão, até a perda da
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projeção de luz, sendo sugerido o processo de

aprendizagem se dê através da integração dos sentidos tátil, utilizando o sistema Braille

para leitura e escrita. As pessoas com baixa visão são aquelas que apresentam desde

condições de indicar projeção de luz até o grau em que a redução da acuidade visual

interfere ou  limita o seu desempenho. Essas pessoas deverão utilizar recursos ópticos e

não ópticos para o seu processo de aprendizagem.

Tendo em vista estes aspectos, compreender a diferença entre cegueira e baixa visão e

as necessidades específicas de cada grupo, é imprescindível para que os recursos adaptados

sejam disponibilizados e barreiras físicas sejam removidas de modo que esses sujeitos possam

ter acesso aos bens culturais, a educação, a plena participação social, a autonomia e aos

demais serviços que já estão disponíveis para sociedade vidente.

A deficiência visual e sua caminhada histórica

Historicamente, os deficientes percorreram caminhos difíceis e se depararam com

diversos obstáculos no âmbito social. Neste contexto, eles foram estigmatizados, castigados,

condenados, sacrificados, negados e excluídos do convívio social, pelo fato de não se

enquadrarem nos padrões de normalidade estipulados pelos grupos sociais a que pertenciam.

Durante séculos, a idéia de normalidade, impiedosamente, perseguiu os deficientes e

determinou seus destinos. Isto ocorria porque a deficiência é um fenômeno construído

socialmente, varia de cultura para cultura, e está impregnada de crenças, valores e ideologias.

O cego era, portanto, objeto de temor religioso (FRANCO; DIAS, 2005).

Durante a idade média, devido ao fortalecimento do cristianismo, a situação de total

desprezo e desatenção destinada aos deficientes se modificou, pois, o povo assimilou a idéia

de que os homens eram criaturas divinas, filhos de Deus e, dessa forma, a prática de

extermínio foi condenada. Nessa época, os deficientes foram alvos de caridade e

acolhidos/enclausurados em asilos, conventos ou igrejas, tal como ocorria com os leprosos, os

paralíticos, os doentes venéreos. Este foi, então, o período caracterizado pela segregação das

pessoas em instituições, e também o período no qual ocorreu a fundação do primeiro hospital

para pessoas cegas. A idade moderna que se estendeu do século XV ao XVIII, foi marcada

pela mudança da visão supersticiosa para a visão organicista, principalmente, a partir do

século XVIII, fazendo com que o entendimento sobre a deficiência visual se tornasse mais

aprofundado (MAZZOTTA; DALL'ACQUA apud FRANCO e DIAS, 2005).
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A ciência surgiu como uma

forma de explicar a doença e também conseqüentemente respostas para os tratamentos dos

deficientes. A visão supersticiosa e a maldição religiosa enfraqueceram diante dos avanços da

ciência e do poder da figura do médico. Pessotti (apud NOGUEIRA, 2008, p.4) ressalta que,

A fatalidade hereditária ou congênita assume o lugar da danação divina, para efeito de

prognóstico. A individualidade ou irrecuperabilidade do idiota é o novo estigma, que

vem substituir o sentido expiatório e o propiciatório que a deficiência receberá durante

as negras décadas que atenderam a medicina, também supersticiosa. O médico é o novo

árbitro do destino do deficiente. Ele julga,  salva e  condena. A partir de então e sob um

novo olhar, a inclusão dos cegos na sociedade, concedendo-lhes direito à educação foi

efetivada.

De acordo com Franco e Dias (2005), foi em 1784 que Valentin Haüy inaugurou em

Paris - França a primeira escola para cegos, denominada de Instituto Real dos Cegos, e que

utilizava letras impressas em relevo como método de acesso à linguagem escrita dos cegos.

Em 1819, Louis Braille ingressou no instituto, na condição de aluno, e em 1829 criou o

Sistema Braille - código de leitura e escrita para. A criação do Sistema Braille,

definitivamente, representou a primeira grande conquista dos cegos e para os cegos, pois, foi

a partir da sua utilização como sistema de leitura e escrita que escolas e institutos foram

criados em diferentes países a fim de oportunizar a esses sujeitos o acesso ao conhecimento e

a cultura, benefício disponível aos abastados videntes e a uma pequena parcela da população

cega. E foi a partir do século XIX, que os olhares para o atendimento às necessidades dos

deficientes visuais se expandiram e ultrapassaram divisas, alcançando o continente americano

e favorecendo a criação de institutos e escolas no Brasil. Foi fundado em 1854 no Rio de

Janeiro, o Imperial Instituto de Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant (IBC),

denominado assim em 1891 em homenagem a um republicano que dirigiu a instituição por

três décadas.

Conforme Maiola e Silveira (2009, p. 18):

Em 1891, com a queda da monarquia e a proclamação da República, o Imperial Instituto

de Meninos Cegos passou a receber a denominação de Instituto Benjamin Constant

(IBC), em homenagem ao republicano Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que

dirigiu o educandário de 1869 até 1889.
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As ações que visavam atender

as necessidades dos cegos não se limitaram simplesmente a criação de instituições em

diferentes países; elas foram além e invadiram as esferas legais e firmaram acordos

internacionais. A primeira dessas ações ocorreu, em Paris, num Congresso Internacional no

qual foi estabelecido que o sistema Braille fosse adotado como método universal de ensino

para as pessoas cegas. No século seguinte, a partir da década de 1990, a realização da

Conferência Mundial de Educação para todos em Jomtien na Tailândia (1990), a Declaração

de Salamanca de Princípios, Política e Prática para as Necessidades Educativas Especiais

(1994) e a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação

contra as pessoas portadoras de deficiência (1999) provocaram grandes mudanças e

impulsionaram a criação de leis, decretos e programas para garantir os direitos e a inclusão

social dos deficientes em diferentes partes do mundo. A inclusão social é, portanto, uma

grande conquista para o reconhecimento e legitimação dos direitos dos deficientes na

sociedade. Ela garante que estes indivíduos freqüentem as escolas regulares, convivam e

compartilhem os mesmos espaços sociais que as pessoas sem deficiência, usufruam o direito

de ir e vir com segurança efetivem seus deveres civis, trabalhem, enfim, sejam sujeitos

socialmente participativos nas diferentes esferas da sociedade e em diferentes cidades, países

e continentes. Sendo assim, guiado por esse ideal - de igualdade - e impulsionado por

organismos e documentos internacionais, o Brasil traçou suas metas e implementou

documentos legais para sustentar os direitos das pessoas com deficiência e alavancar políticas

inclusivas brasileira. Dentre os documentos destaca-se a/o:

- Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida;

- Decreto nº 3.956/2001, fruto da Convenção da Guatemala, promulga a Convenção

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas

Portadoras de Deficiência;

- Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com

deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de

cão-guia.

A acessibilidade: leis, normas e critérios.

A questão da acessibilidade é contemplada na Lei Federal nº 10.098, criada em 2000, e

cujo objetivo é a promoção do acesso de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida a
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locais públicos a mesma estabelece normas e

critérios básicos para que estes sujeitos tenham o direito de ir e vir com total segurança,

mediante a eliminação “de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de

comunicação” (art.1º).

No que se refere especificamente aos deficientes visuais, a lei menciona a necessidade

de implantação de dispositivos sonoros nos semáforos para orientação na travessia de ruas e

avenidas com trânsito intenso (art. 9º), além de especificar que os projetos e traçados dos

elementos de urbanização públicos e privados de uso da comunidade sigam os parâmetros

estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT (art. 5º). A determinação do uso dos parâmetros técnicos da ABNT,

mencionada na lei, explicita a urgência da utilização de padrões a serem utilizados em âmbito

nacional, de modo que os benefícios oferecidos por eles estejam disponíveis para os usuários

em toda a extensão do território nacional. A NBR 9050, de 2004, é um documento extenso e

rico em informações, imagens e detalhes técnicos, com o intuito de fornecer orientações e

facilitar a compreensão e a execução das especificações técnicas descritas sobre cada um dos

tópicos relativos à acessibilidade, comunicação, sinalização, acessos, circulação,

equipamentos e etc..

Os podo táteis são faixas em alto relevo fixadas ao chão para auxiliar na locomoção

das pessoas cegas em espaços públicos, tanto internos quanto externos. Eles se apresentam

sob duas formas - piso direcional e piso alerta – e possuem especificidades em diversos

aspectos. Sua utilização, diferentemente do piso alerta, se destina a guiar os cegos em áreas de

circulação internas e externas nos espaços públicos, quando há ausência ou descontinuidade

de linha-guia identificável. Conforme consta na NBR 9050 (2004, p.34), “a sinalização tátil

direcional deve ser utilizada em áreas de circulação na ausência ou interrupção da guia de

balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espaços amplos”.

No que se refere ao acesso e a circulação dos cegos nos espaços públicos externos, tais

como calçadas e vias exclusivas de pedestres, a atenção e os cuidados com a mobilidade deste

público não se esgotam na instalação dos pisos táteis, há também a questão das faixas livres,

que também devem seguir padrões de modo a favorecer o acesso e a circulação dos usuários.

Assim, com o objetivo de proteger os deficientes contra atos de discriminação, a Convenção

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas

Portadoras de Deficiência (Convenção de Guatemala) em 28 de maio de 1999, elaborou um

texto que foi aprovado pelos estados no qual eles se comprometem a tomar diferentes medidas
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– sociais, educacionais, etc., com

objetivo de proteger e garantir os direitos dos deficientes. De acordo com o artigo III deste

documento, os Estados se comprometem a tomar as medidas de caráter legislativo, social,

educacional, trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a

discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena

integração à sociedade.

No Brasil, os compromissos firmados na Convenção da Guatemala foram

regulamentados no Decreto 3956/2001 e a partir de então, este faz parte do imenso acervo de

documentos legais criados e aprovados no país para melhorar as condições de acessibilidade,

de educação, trabalho, lazer, enfim, as condições de vida dos deficientes. No entanto, o que se

percebe no cotidiano dessas pessoas, é uma realidade que vai de encontro aos inúmeros

capítulos, artigos, parágrafos e incisos dos documentos sancionados pelos chefes de estado em

diferentes épocas. Muito se fala e pouco se é exercido e aplicado.

Falta de acessibilidade nos coletivos e instituição de ensino

Para saber o que se passa com os portadores da cegueira nos coletivos, usou a vivência

de Moisés Junior, estudante do curso de Serviço Social, de uma instituição de ensino superior.

Segundo Moisés, ao chegar à Rua Eng. Fernando Guilhon, com o auxílio de um familiar, ele

adentra no coletivo 318-Arsenal. Ao chegar à Avenida Gentil Bittencourt, ele adentra em seu

segundo e último coletivo 311-Guamá - Conselheiro. O mesmo informa que é o local onde

mais enfrenta problemas, pois precisa do auxílio de terceiros, para saber se o ônibus que

deseja pegar já se encontra perto, é importe ressaltar que de ambas as linhas de ônibus,

Moisés possui o mapa mental e por isto se locomove com mais facilidade e autonomia, o mais

difícil, é encontrar alguém disponível para ajudá-lo a reconhecer o próximo ônibus a pegar,

pois muitas das vezes é por mau agrado. Ao chegar a sua instituição de ensino, ele alerta que a

mesma é muito mais complicada de se andar: “Preciso da bengala, pois os corredores daqui

são muito ralos na lateral, eu tenho esse suporte de ajuda, mas como ficam os outros

deficientes como eu, que não possuem?” (informação verbal)4.

Ao se pensar em mapas táteis, que viessem a auxiliar na sua locomoção para sua

instituição, se pensou também em rotas, mais viáveis, e quando se apresentou isto ao

4 Trecho retirado da entrevista com o partipante do estudo.
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entrevistado, também se teve relatos

de outras pessoas que falaram sobre a precariedade da locomoção dentro da instituição, um

aluno nos relatou que: “Eles pensam que somente temos uma perna, pois dentro do podo táteis

fica uma dentro e a outra fora, não temos uma sinalização adequada, e isso interfere aqui

dentro” (informação verbal)5.

Observou-se certa indignação em relação a precariedade nas sinalizações, sejam estas

perto das pistas de trafego de carros, motos e bicicletas, ou em relação aos podo táteis e o

chão precário.

A visão tem como uma de suas principais funções ajudar a integrar diferentes

modalidades sensoriais e compreender as várias informações que recebemos dos sentidos. Ela

rapidamente unifica as diferentes sensações e põe relação de um sentido com o outro (apud

ARIAS etal., 2004). Com uma disfunção neste sistema, ocorre um corte na integração de

informações e conceitos, restringindo as ações independentes o que gera barreiras, obstáculos

e principalmente dificuldades de interação e locomoção do deficiente visual no meio em que

vivemos, é possível notar que há uma dificuldade também no transporte, que auxilia na

ligação entre a casa do sujeito com todo o meio externo, não apenas de hospitais, clínicas,

instituições especiais, escolas, porém, também de ligação com lazer. Sob tal perspectiva, de

que como cidadão, os cegos têm direitos previstos nas leis ater acesso a isso. Porém, os

deficientes visuais têm o processo de socialização afetado na capacidade de imitação para o

aprendizado de papéis (sociais); no desenvolvimento do autoconceito e na participação das

atividades que relações sociais (ARIAS et al., 2004).

Observamos que o mesmo encontra mais problemas em sua instituição de ensino do

que em coletivos, a acessibilidade da sua instituição é precária e deixa a desejar, aos

portadores de deficiência, se a mesma tem a inclusão da pessoa que tem algum tipo de

deficiência deveria ter também uma infraestrutura adequada e completa. Sabe-se que a

infraestrutura cedida pela instituição de ensino, como os podo táteis, os quais são irregulares e

sucateados. Observa-se que a infraestrutura para a pessoa com cegueira ainda necessitada de

reformas e transformações. Portanto, criamos um mapa tátil, mostrando o percurso feito todos

os dias por Moisés e pontos relevantes para se situar, fazendo com que todo o seu trajeto fosse

demonstrado o trajeto dos dois coletivos, o qual usa para o trajeto casa-faculdade.

5 Trecho retirado da entrevista com o partipante do estudo.
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Cartografia tátil

A cartografia tátil é um ramo específico da Cartografia, que se ocupa da confecção de

mapas e outros produtos cartográficos que possam ser lidos por pessoas cegas ou com baixa

visão. Os mapas e gráficos táteis tanto podem funcionar como recursos educativos, quanto

como facilitadores de mobilidade em terminais rodoviários, metroviários, aeroviários,

shopping, campi universitários, e em centros urbanos. Desta forma, os produtos da cartografia

tátil podem ser enquadrados como recursos da tecnologia assistida por auxiliarem a promover

a independência de mobilidade e ampliar a capacidade intelectual de pessoas cegas ou com

baixa visão. Criou-se um mapa tátil sobre as duas rotas feitas por Moises até a sua intuição. E

mais adiante foi desenvolvido um novo mapa tátil retratando a nova rota que poderia ser feita

pelo estudante, ajudando assim a sua melhor locomoção e autonomia. Alem de um segundo

mapa para identificar as irregularidades em sua instituição e como isto afeta e o que poderia

ser modificado.

Mapas mentais para deficientes visuais

O reconhecimento do lugar onde se vive influencia diante dos atos de cada cidadão,

das suas ambições, do seu comportamento. É o espaço do qual se faz uso que condiciona os

desejos e as intenções de todos. Se um indivíduo habita em uma cidade com muitas praias,

parques ou serviços culturais, é inevitável que, como cidadão desta cidade, como parte dela,

queira estar nestes lugares, mesmo que poucas vezes durante a semana. Os lugares por onde

se passa as ruas pelas quais se anda os referenciais que cada um possui na em sua cidade.

Estas são acumuladas em nossa mente e guardadas para que se tenha uma solução quando se

necessitar de uma indicação, para uma rua, de um caminho mais rápido e viável, ou apenas

para se reconhecer um lugar e demarcar o espaço vivido. A forma como se organizam os

pensamentos e as informações está ligada à experiência concebida em determinado lugar.

Mesmo que não se pense nesta organização, de alguma forma ela existe e pode ser

investigada.

Uma das maneiras de se estudar a organização espacial de cada um de nós, se dá por

meio de mapas mentais. Mapas mentais são gráficos de categorias, onde é possível eleger e

hierarquizar conceitos de um determinado indivíduo sobre um assunto em questão. Os mapas

mentais são construídos individualmente e têm como objetivo auxiliar ou à pessoa que o fez,

ou então a algum pesquisador que tenha necessidade de conhecer as informações organizadas

sobre tal usuário. Na geografia os mapas mentais estão relacionados às características
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percebidas pelo sujeito no mundo real,

por intermédio de processos oriundos da percepção, das lembranças do consciente e do

inconsciente, assim como do contexto sociocultural a que o indivíduo pertence (KOZEL,

2006).

Cremonini (1998) afiança que os mapas mentais na Geografia são caracterizados pela

obtenção de informações verbais e gráficas. Para tanto o pesquisador solicita que o individuo

de um determinado local desenhe esse espaço, associando esses dados àqueles adquiridos

através de entrevistas ou de conversas informais. Ao aplicar a técnica dos mapas mentais para

usuários videntes e não videntes é possível analisar e entender diferenças notáveis quanto à

disposição de obstáculos urbanísticos e rotas urbanas que teoricamente são projetadas para

todos. No mapa mental de um não vidente, por exemplo, é comum, ao relatar uma rota

urbana, enfatizar a disposição de orelhões pelas ruas. Este fato se dá não porque os orelhões

sejam importantes para os deficientes visuais, mas porque são barreiras urbanas que ameaçam

sua integridade física durante sua mobilidade. Por isso ao invés do usuário relatar como

referência de rota a praça, é muito comum que ele relate as duas voltas que o ônibus dá para

chegar na praça. O mapa mental de uma pessoa com deficiência visual sobre uma rota urbana

pode ser concebido de forma gráfica e tátil, conservando os níveis hierárquicos relatados para

as informações ou lugares mais importantes.

Metodologia

O trabalho foi pautado em pesquisa e experiências de campo, onde o entrevistado nos

levou a participar da sua rotina semanal. Assim o mesmo é pautado em observação

participante. Foi criado um mapa à tátil com o intuito do participante sentir o trajeto de sua

casa para a sua instituição, com o nome das ruas e de pontos importantes em Braille e foi

adicionado também outro mapa onde se mostra claramente erros em relação aos podos táteis,

rampas e sinalizações, as quais se mostram irregulares em sua instituição de ensino, gerando

assim barreiras tanto para ele como para os demais amigos.

Figura: Mapa tátil do percurso de Moisés Júnior, de sua residência até a sua faculdade.
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Fonte: Evelly Carla Dias Matias (2017)

Conclusão

Ao realizar este trabalho, percebe-se com clareza as dificuldades que o deficiente

visual encontra em seu dia-a-dia, indo para a faculdade, trabalho e etc. Sua locomoção sempre

é realizada com dificuldades, ora por sempre haver entraves em seu caminho, ora pelo fato de

não haver alguém para guiá-lo. Portanto, este trabalho pode expandir nossa mente, para as

entraves existes para tal publico. O trabalho foi criado com o intuito de mostrar uma rota mais

fácil e ágil, para a locomoção de Moisés, assim obtivemos o seguinte coletivo. Linha: 309-

UFPA - Ver-O-Peso. Ele pegaria o mesmo a cinco quadras da casa dele com a ajuda de um

familiar, na Av. Roberto Camelier, até o terminal da sua instituição de ensino. Assim

diminuiria o tempo da sua locomoção e o mesmo utilizaria mais de sua autonomia. E para sua

locomoção dentro da sua instituição, foi pensado podo táteis eficazes e uma sinalização de

periculosidade ao chegar perto das pistas por onde trafegam carros, motos, bicicletas e os

circulares da instituição. Trata-se mais especificamente de um parapeito e uma forma correta

de aplicação dos podo táteis.

Referência

_______. DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. Regulamenta as Leis Nº

10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que

especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

_______. LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. Estabelece normas gerais e

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou

com mobilidade reduzida.

556



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

_______ DECRETO Nº 3.956, DE 8

DE OUTUBRO DE 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas

as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.

CONVENÇÃO interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra

as pessoas portadoras de deficiência.

UNESCO. Declaração de Salamanca sobre princípios, política e práticas na área das

necessidades educativas especiais, 1994.

________. Declaração mundial sobre educação para todos: satisfação das necessidades

básicas de aprendizagem; Jomtien, 1990.

FRANCO, João Roberto; DIAS, Tárcia Regina da Silveira. A pessoa cega no processo

histórico: um breve percurso. Revista Benjamin Constant, Edição 30, abril de 2005.

MAIOLA, Carolina dos Santos; SILVEIRA, Tatiana dos Santos da. Deficiência Visual.

Indaial: Grupo UNIASSELVI, 2009.

NOGUEIRA, Carolina de Matos. A história da deficiência: tecendo a história da assistência à

criança deficiente no Brasil. Trabalho apresentado ao Programa de Pós-Graduação de

Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana do Centro de Educação e

Humanidades – Centro de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 2008.

557



OS DESAFIOS DO PROFESSOR QUE BUSCA UMA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

Laura Maria Ortiz Feltrin
E-mail: lauraortizfeltrin@hotmail.com

Mestranda do programa de pós-graduação de Geografia da
Universidade Federal de Mato Grosso UFMT

Orientadora: Professora Dra. Ivaniza Lurdes L. Cabral

Adriane Paula Roeder
E-mail: adrianeroeder@hotmail.com

Mestranda do programa de pós-graduação de Geografia da
Universidade Federal de Mato Grosso UFMT

Orientadora professora Dra. Marcia Ajala

Educação Especial e inclusiva

Resumo

Este trabalho vem tratar de um assunto que muito aflige os professores nos dias atuais, a dificuldade e os desafios
de trabalhar com alunos especiais, trata-se de um relato de experiência viva em sala de aula, e levanta alguns
questionamentos; será que nos professores estamos preparados para trabalhar com essas crianças? Até onde nós
professores, somos qualificados para trabalhar com esse público que requer uma atenção tão qualificada e
exclusiva?  Aqui tratamos um pouco de como está fundamentada a lei que ampara estas crianças dentro das
escolas pública e como a Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao ensino fundamental regular a todas
as crianças e adolescentes, sem exceção, e deixa claro que a criança com necessidade educacional especial deve
receber atendimento especializado complementar, de preferência dentro da escola.  Teoricamente os alunos que
apresentam algum tipo de deficiência estão resguardados e amparados pela lei e todos tem o direito de usufruir de
uma educação de qualidade e inclusiva. Mas quando se observa a realidade das escolas, nos deparamos com uma
realidade muito distante e diferente daquilo que se espera.

Palavras-Chaves: Professores; Inclusão; Constituição; Relato; Frustração.

Introdução

O número de crianças com algum tipo de deficiência na rede regular de ensino do
País cresce a cada ano. O impacto da política de inclusão na educação infantil pode ser
medido pelo crescimento das matrículas. O crescimento não é casual, mas resultado da
mobilização da sociedade brasileira. A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao
ensino fundamental regular a todas as crianças e adolescentes, sem exceção, e deixa claro que
a criança com necessidade educacional especial deve receber atendimento especializado
complementar, de preferência dentro da escola. A inclusão ganhou reforços com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e com a Convenção da Guatemala, de
2001, que proíbem qualquer tipo de diferenciação, de exclusão ou de restrição baseadas na
deficiência das pessoas.

Os princípios fundamentais da escola inclusiva segundo Declaração de Salamanca
(1994):

Consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível,
independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas
devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-
se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de
educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa organização
escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação
com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e de
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serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da escola.
(Declaração de Salamanca, 1994, p. 11-12). (Brasil, 2004)

O direito do aluno com necessidades educativas especiais e de todos os cidadãos à
educação é um direito constitucional. A garantia de uma educação de qualidade para todos
implica, dentre outros fatores, um redimensionamento da escola no que consiste não somente
na aceitação, mas também na valorização das diferenças. Esta valorização se efetua pelo
resgate dos valores culturais, os que fortalecem identidade individual e coletiva, bem como
pelo respeito ao ato de aprender e de construir.

Teoricamente os alunos que apresentam algum tipo de transtorno mental estão
resguardados e amparados pela lei e todos tem o direito de usufruir de uma educação de
qualidade e inclusiva. Mas quando se observa a realidade das escolas, nos deparamos com
uma realidade muito distante e diferente daquilo que se espera.

Minha formação e qualificação não me deixou preparada para trabalhar com esses
alunos, confesso ter grande1= dificuldade de planejar e elaborar conteúdos para essas
crianças. Durante a minha graduação não tive nenhuma disciplina especifica sobre esse
assunto, tão menos uma preparação mais profunda que me tornasse capaz de trabalhar de
forma satisfatória com esse público.

Bueno (1999) coloca quatro desafios que a educação inclusiva impõe à formação de
professores: formação teórica sólida ou uma formação adequada no que se refere aos
diferentes processos e procedimentos pedagógicos que envolvem tanto o "saber"
como o "saber fazer" pedagógico; formação que possibilite dar conta das mais
diversas diferenças, entre elas, as crianças deficientes que foram incorporadas no
processo educativo regular; formação específica sobre características, necessidades e
procedimentos pedagógicos para as  diferentes áreas de deficiência.

A discussão em torno deste tema é antiga, muito se fala e discute sobre isso,
mas poucas medidas verdadeiramente eficazes são tomadas. Dentro das escolas públicas nós
professores não temos uma preparação ou qualquer outro tipo de formação continuada para
trabalhar e desenvolver um trabalho de excelências com os alunos.

A escola inclusiva

O movimento denominado de inclusão escolar é relativamente novo se
considerarmos o grande período de exclusão escolar que muitas minorias historicamente
marginalizadas viveram, as ações educativas na perspectiva inclusiva têm como eixos o
convívio com as diferenças e a aprendizagem com a experiência relacional participativa, que
produz sentido para o aluno, pois não contempla apenas o seu ingresso na escola, mas dá
apoio a todos (professores, alunos, administrativo) para que obtenham sucesso na corrente
educativa geral. O impacto dessa concepção é considerável, porque ela supõe a abolição
completa desta segregação escolar.

Segundo Ainscow et. al. (1997), procurar identificar um déficit genérico, subjacente
aos alunos que necessitam de apoio adicional, os programas educativos para os
alunos com necessidades especiais, é perder tempo, estes programas deveriam
centrar-se nas adaptações curriculares, capazes de assegurar o domínio das matérias
curriculares. Desta forma, a promoção da igualdade de oportunidades para o sucesso
educativo pode ser caracterizada em termos da utilização do tempo escolar, da
qualidade de ensino, do conteúdo da instrução e das práticas de grupo.
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Educação inclusiva refere-se ao processo de inclusão dos alunos com deficiências
e/ou com necessidades educacionais especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede
comum de ensino em todos os níveis, da pré-escola ao ensino superior (BRASIL, 1998).

Segundo a resolução CNE/CNB 2/2001:

[...] entende-se um processo educacional definido em uma proposta pedagógica,
assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos,
substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e
promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam
necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação
básica (Art. 3º grifos originais). (BRASIL, 2001)

No artigo 5º da Resolução CNE/CEB 2/2001, que define quem são os alunos com
necessidades educacionais especiais, o Parecer CNE/CEB 17/2001 contém uma reflexão
acerca da população tradicionalmente atendida pela educação especial:

Alunos que apresentam deficiências (mental, visual, auditiva, física/motora e
múltiplas); condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou
psiquiátricos, bem como de alunos que apresentam altas habilidades/superdotados.

De acordo com Beyer (2006), não deve haver diferenciação, “alunos com e sem
deficiência”, é preciso escapar dessa dicotomia de que há dois grupos de alunos, mas sim, a
existência de crianças que compõe a comunidade escolar cujas necessidades são variadas. “As
escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema educacional que considera as
necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas necessidades”
(MANTOAN, 2006, p. 24).

De acordo com MANTOAN (2006), “Há necessidade da junção entre integração e
inclusão, ‘integração’ corresponde a inserir o aluno que já foi excluído anteriormente,
enquanto que, a ‘inclusão’ têm objetivos opostos, é não deixar ninguém de fora do ensino
regular, desde o início da vida escolar”. A Inclusão busca a inserção dos educandos de uma
forma mais radical, completa e sistemática na vida social e educativa. O mesmo afirma que a
escola não objetiva excluir ninguém do sistema escolar, ela terá de se adaptar e/ou se
reestruturar para atender as particularidades de todos os alunos, desde o começo de sua
escolarização.

Deste modo, “o primeiro passo para que uma escola se torne inclusiva, é garantir que
todas as crianças e adolescentes, residentes na região, nela sejam efetivamente matriculados”
(MEC/SEESP, 2004, v. 3, p. 15).

Os princípios fundamentais da escola inclusiva segundo Declaração de Salamanca
(1994):

Consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível,
independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas
devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-
se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de
educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa organização
escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação
com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e de
serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da escola.
(Declaração de Salamanca, 1994, p. 11-12). (Brasil, 1994)

Uma escola “inclusiva” deve contar com profissional capacitado para atender alunos
com e sem necessidades educacionais especiais com as mesmas qualidades de ensino. E
segundo Ainscow (2000), é necessário que assumam e valorizem os seus conhecimentos e as
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suas práticas, que considerem a diferença um desafio e uma oportunidade para a criação de
novas situações de aprendizagem, que sejam capazes de inventariar o que está a impedir a
participação de todos, que se disponibilizem para utilizar os recursos disponíveis e para gerar
outros, que utilizem uma linguagem acessível a todos e que tenham a coragem de correr
riscos. “[...] a mudança só pode ocorrer em pequenos avanços [...] a aceleração do processo
pode fazer com que os indivíduos rejeitem as novas práticas e sabotem os esforços da
reforma”. (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 264).

Então, a Educação Inclusiva, diferentemente da Educação Tradicional, na qual todos
os alunos é que precisavam se adaptar a ela, chega estabelecendo um novo modelo onde a
escola é que precisa se adaptar às necessidades e especificidades do aluno, buscando além de
sua permanência na escola, o seu máximo desenvolvimento. Ou seja, na educação inclusiva,
uma escola deve se preparar para enfrentar o desafio de oferecer uma educação com qualidade
para todos os seus alunos. Considerando que, cada aluno numa escola, apresenta
características próprias e um conjunto de valores e informações que os tornam únicos e
especiais, constituindo uma diversidade de interesses e ritmos de aprendizagem, o desafio da
escola hoje é trabalhar com essa diversidade na tentativa de construir um novo conceito do
processo ensino e aprendizagem, eliminando definitivamente o seu caráter segregacionista, de
modo que sejam incluídos neste processo todos que dele, por direito, são sujeitos.

Com certeza, de modo geral, as escolas têm conhecimento das leis acerca da inclusão
bem como da obrigatoriedade da garantia de vaga para os alunos com necessidades
educacionais especiais, no entanto apontam alguns entraves pelo fato de não haver a
sustentação necessária, como por exemplo, a ausência de definições mais estruturais acerca da
educação especial e dos suportes necessários a sua implementação. Sabemos também, da dura
realidade das condições de trabalho e os limites da formação profissional, o número elevado
de alunos por turma, a rede física inadequada, o despreparo para ensinar "alunos especiais".
Sabemos que, para que a inclusão se efetue não basta a garantia apenas na legislação, mas
demanda modificações profundas e importantes no sistema de ensino. Essas mudanças
deverão levar em conta o contexto socioeconômico, além de serem gradativas, planejadas e
contínuas para garantir uma educação de ótima qualidade. Por outro lado, o processo de
Inclusão já está posto e não se trata de desativar o que está funcionando, mas sim de buscarem
alternativas e formas de articulações que possibilitem esse novo modo de ver e pensar a
escola. Além disso, a educação inclusiva favorece não só o aluno com necessidades
educacionais especiais, mas, também os demais alunos que passam a adquirir atitudes de
respeito e compreensão pelas diferenças, além de juntos receberem uma metodologia de
ensino diferenciada e da disposição de maiores recursos.

Relato de Experiência

Tenho pouco anos de sala de aula mas durante este curto período de
aproximadamente 10 anos trabalhei com vários alunos com diversas tipos de deficiência,
sendo a maioria deles no ensino fundamental II, cada um com sua particularidade. Em todas
essas experiências senti grande dificuldade em planejar e preparar minhas aulas, buscando
sempre um resultado e um aprendizado plausível, a minha maior dificuldade era adaptar o
conteúdo trabalhado no restante da turma as necessidades do aluno especial, até por que os
conteúdos trabalhados na disciplina de geografia, teoricamente, para se ter um entendimento
dos assuntos são de suma importância saber ler e escrever.

Porém me deparei com uma realidade longe da qual eu me formei, no meu curso de
licenciatura em geografia, em nenhum momento tive uma disciplina que me desse esse apoio,
me preparando para atuarmos em meio essas situações que hoje são comuns em nossas
escolas. Foram momentos de angustias buscando maneiras e metodologias tentar passar o
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meu conteúdo, procurando meios de tornar minha aula atraente para esses alunos especiais,
passava horas preparando minhas aulas no contra turno e quando chegava na hora tudo de
tornava uma grande frustação. Pois muitos desses alunos não conseguirem acompanhar o
resto da turma, acabam ficando agitados e tumultuando as aulas. E claro, não é culpa deles e
também não é do professor, mas criavam-se situações que muitas vezes não sabia o que fazer.
E foi em uma dessas situações que comecei a refletir e tentar buscar meios para amenizar esse
sentimento de frustração, de despreparo meu como educadora e também de carência
física/psicológica no sentido de aprendizagem que se enquadram muitos dos meus alunos.

Dentro deste assunto vou relatar uma experiência que em particular me marcou
muito e por muitas vezes me fez chorar e me sentir impotente. Acredito não haver a
necessidade de revelar o nome dela, saibam que era uma aluna do 6° ano e que apresentava
uma grande deficiência física, ela não conseguia mexer os membros superiores, inferiores e
tronco caracterizando assim um quadro físico de tetraplegia e sua fala também era bastante
comprometida, inicialmente me assustou muito, pois eu nunca havia trabalhado com nenhum
aluno com um quadro se quer parecido com o dela, não sabia como agir ou como ensinar,
uma vez que ela sequer conseguia segurar um lápis ou abrir um caderno. Assim o maior
desafio das crianças com deficiência física não está na capacidade de aprender, mas na
coordenação motora. Geralmente, elas têm dificuldade para se movimentar, escrever ou falar.

Foi então que comecei a pesquisar maneiras para tentar ensinar a disciplina de
geografia. Ela era muito inteligente e não apresentava nenhuma dificuldade cognitiva em
aprender de forma oral, coisa que muitos alunos ditos “normais” têm. Foi então que comecei a
trabalhar com ela dentro dessas possibilidades, através da oralidade e com o uso de uma
linguagem imagética, ela se encantava com os mapas e demonstrava um grande interesse
quando eu explicava sobre eles, passou a se destacar na turma como uma das alunas que mais
se interessava e perguntava durante a aula.

Claro que para isso acontecer eu precisava da colaboração da turma, pois requerendo
um pouco mais de tempo da aula, e meus planejamentos tiveram que ser adaptados a essa
situação, levavam um pouco mais de tempo para elabora-los, por causa da atenção dada a
aluna especial demorava mais na exposição dos conteúdos, e isso me preocupava um pouco
com relação às outras turmas que não tinha alunos especiais.

Inicialmente a turma me cobrava por que eu parava tanto tempo para dar atenção a
essa aluna, afinal só tínhamos 50 minutos de aula, e por várias vezes precisei parar a aula e
explicar o quanto era importante este processo de acolhimento, pois precisamos nos colocar
no lugar do outro para entendermos a necessidade do próximo, exemplificando o sentimento
de solidariedade para a turma. Expliquei que ela era inteligente, mas seu processo de
aprendizagem era de outra forma, já que as pessoas não são iguais e têm capacidades e
limitações diferentes e a partir daí as coisas foram fluindo, passei a estimular o contato dos
alunos com ela, permitindo a troca de ideias, de emoções e o contato físico para auxiliar nas
diversas atividades. Dessa forma, começaram a vê-la como integrante da turma. Foi um
processo lento e longo, que no final começou a dar bons resultados

Penso que esses alunos com algum tipo de deficiência quando vem de outras
unidades escolares, deveriam vir com relatórios descrevendo sua deficiência, sobre seus
avanços e dificuldades para não termos que começar todos os anos da estaca zero, neste caso
os laudos deixados na coordenação da unidade não explicavam muito sobre o grau da
deficiência. Esse relatório é muito importante para o desenvolvimento do aluno, pois muitas
vezes eles estão num ritmo de aprendizagem e acabam mudando de escola por diversos
motivos pessoais, e quando chegam na nova escola acontece um retrocesso, enfim esse
quadro é muito prejudicial aos avanços alcançados pelos alunos.

Eu como professora de geografia que entrava tão pouco na turma, só duas vezes por
semana, obtive um grande avanço, imagine os outros professores de outras disciplinas que
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entram mais vezes, deveriam ter um avanço ainda maior a partir do momento que aderiram à
causa. Sentia falta de ter uma conversa, uma troca de ideias com relação a esses alunos com
meus colegas, que talvez um trabalho em conjunto tivesse melhores resultados, mas as trocas
de turmas durante as aulas sempre tão corridas, e não conseguíamos ter esses momentos.

Acredito que para termos realmente uma escola inclusiva é necessário haver
interdisciplinaridade, não só entre os conteúdos, mas também entre todos os assuntos
referentes à escola e a dificuldade de todos. Ainda falta mais interação nas unidades escolares,
existe um grande despreparo das mesmas por diversos motivos além dos quais já citei, tais
como: falta de estrutura, materiais pedagógicos e preparação da escola como um todo
(formação continuada dos professores, funcionários, etc.) para receber esse público, que como
vimos no texto acima é muito bem amparado pelas leis. Por outro lado, tais leis não nos dão
suporte para que realmente a inclusão social aconteça em todas as esferas.

Essa situação que enfrentamos em nossa sociedade atual, acredito não ser culpa dos
professores nem das unidades escolares, muito menos dos alunos especiais que precisam ser
acolhidos nas escolas regulares, mas sim do sistema Estatal, onde os quadros estatísticos têm
crescido, mas não evoluído para que realmente na prática essa inserção ocorra.
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Educação de Jovens e Adultos

Resumo:
O presente trabalho procura discorrer sobre o ensino da geografia no Centro de Educação de Jovens e Adultos
(CEJA), buscando uma reflexão sobre a prática pedagógica nessa modalidade de ensino. A Educação de Jovens e
Adultos é uma modalidade de ensino, que perpassa todos os níveis da Educação Básica do país. Essa modalidade
é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que não tiveram o
acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio na idade apropriada. A história da Educação de Jovens e Adultos foi
influenciada por vários aspectos políticos, econômicos e sociais ao longo do tempo e relaciona-se a história da
educação brasileira, iniciada no Período Colonial, consolidada e legitimada a partir de 1930. Esta modalidade de
ensino possui uma clientela bastante diversificada, conforme levantamento realizado pela escola, sendo eles:
desempregado, trabalhador jovens, adulto, idoso incluso no mercado de trabalho formal e informal, aposentado,
do lar, jovem com distorção idade série, jovem e adulto deficiente (PCD), jovem, adulto e idoso que tiveram ou
têm algum tipo de restrição na justiça, Imigrantes estrangeiros, entre outros. Com esta demanda o CEJA convive
com uma situação bastante delicada, pois existe um contingente de jovens e adultos com diferentes condições e
necessidades em função do seu contexto socioeconômico. Para dar conta desta modalidade de ensino é
importante que o educador valorize essas diferenças. Acredita-se que o ensino da Geografia tem o potencial para
contribuir para a construção desses sujeitos e sua visão de mundo, buscando articulação de diversos conceitos
que permeiam o espaço geográfico.

Palavras-Chave: Educação de jovens e adultos, ensino da geografia; práticas pedagógicas.

1 - Introdução

O CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos Licínio Monteiro da Silva,
localizo no município de Várzea Grande/MT,  foi criado com o objetivo de dar uma nova
dinâmica no atendimento especializado à modalidade de ensino.

Criado pelo Decreto nº 1.534 em 21 de Agosto de 2008, autorizado a funcionar e a
ofertar à modalidade Educação de Jovens e Adultos, em nível de Ensino Fundamental e
Médio pelo Conselho Estadual de Educação através da Resolução nº 023 de 19 de Fevereiro
de 2009, tornando-se Credenciado junto ao Sistema Estadual de Ensino pela Portaria nº 094
de 26 de Dezembro de 2011 e recebendo nova Autorização de seu funcionamento legal pelo
Ato nº 249 de 23 de Julho de 2015 com validade até 2020. Como politica de Estado a
educação promovida pelo CEJA, tem os mesmo objetivos e funções sociais na formação e
informação da comunidade escolar em meio à diversidade que sempre cercou a Educação de
Adultos no Brasil.

O CEJA Licínio Monteiro da Silva é uma das 22 instituições criadas no período de
2008 a 2009 em vários municípios do estado de Mato Grosso, visando atender os desejos já
manifestados nos Fórum de EJA, encontros de educação e outros, reivindicando um espaço
próprio para realização da modalidade de educação de jovem e adulto.
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Para serem criados os CEJAS a educação de jovens e adultos passou por várias
politicas de descontinuidade de ofertas de educação para esta demanda já excluída do
processo de aprendizagem. A seguir tecemos breve comentário sobre esta modalidade de
ensino.

O processo de educação de adultos teve inicio no Período Colonial com o trabalho dos
Jesuítas que ao catequizarem os índios adultos introduziram a língua portuguesa, mas em
1759 o comando da educação passou para as mãos do Império, logo após a saída dos Jesuítas.
Em seguida a partir de 1834 as províncias passaram a assumir o controle da organização da
educação brasileira, vale destacar que nesse período à oferta de Educação a Jovens e Adultos
era visto como um presente aos menos favorecidos.

A EJA no Brasil, segundo estudos realizados por Riguetto (2007), acontece desde a
época dos jesuítas, mas apresenta-se como tema de política educacional, principalmente, a
partir da década de 1930, se expressando em várias ações e programas governamentais.
Antecedente a esse período, percebe-se que não existia uma preocupação, por parte do Estado,
com políticas direcionadas para a Educação de Jovens e Adultos. Foi a partir da década de
1930 que essa questão começou a ser revertida.

Para Di Pierro (2001) a educação de adultos só se constitui como tema de política
educacional a partir da década de 30, onde surgem iniciativas concretas em oferecer os
benefícios de escolarização à ampla camada popular dos excluídos da sociedade letrada.

A EJA é uma conquista da sociedade brasileira, pois durante o processo histórico da
educação brasileira, esta modalidade de ensino sempre esteve à margem das políticas públicas
nacionais de educação, e sua oferta em forma de campanhas de massa, visava o atendimento
de objetivos imediatistas de diminuição do índice de analfabetismo.

Ao longo dos anos, os analfabetos foram vistos como incapazes, que não tinham
sequer o direito ao voto, as pessoas analfabetas eram consideradas como atraso para o
desenvolvimento do país, logo vários movimentos surgiram com a finalidade de acabar com o
analfabetismo, para que as pessoas ao se tornarem letradas contribuíssem para o
desenvolvimento do Brasil.

A partir da Constituição Brasileira de 1988 e da Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996, é que a EJA deixou de ser suplementar e tornou-se um direito
fundamental, elemento essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária,
tendo como princípio primordial a garantia da cidadania.

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, ficou
extinta a noção de supletivo dada pela Lei 5.692/71, e a EJA foi inserida na Educação Básica
como uma modalidade da educação.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei 9.394/96, a
Educação de Jovens e Adultos-EJA foi destinada àqueles que não tiveram acesso ou
oportunidade de estudo no ensino fundamental e médio na idade certa. Essa definição vem
mostrar que um dos objetivos dessa modalidade de ensino é ser uma educação inclusiva e
compensatória. Ao ser estabelecido na LDB a EJA ganhou força e tornou-se uma política de
Estado, não somente educacional, mas também uma política social.
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Em 2000, foi aprovado o Parecer nº. 11/2000-CEB/CNE, que trata das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, e nesse mesmo período,
também foi homologada a Resolução nº. 01/00-CNE. Em Mato Grosso, foi homologada a
Resolução nº. 180/2000 – CEE/MT, que aprovou o programa para as escolas estaduais e
consequentemente, para a rede municipal.

A Educação de Jovens e Adultos tem o olhar voltado para pessoas, que não tiveram
acesso à escola, na faixa etária da chamada escolarização (dos 07 aos 14 anos) ou foram
evadidos do sistema escolar. A história da Educação de Jovens e Adultos foi influenciada por
vários aspectos políticos, econômicos e sociais ao longo do tempo e relaciona-se a história da
educação brasileira, iniciada no Período Colonial, consolidada e legitimada a partir de 1930
(PARECER CNE/CEB 11/2000, p.49).

De acordo a Resolução 05/2011 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso-
CEE/MT, a Educação de Jovens e Adultos, modalidade da Educação Básica, constitui-se, no
Sistema Estadual de Ensino, oferta da educação regular, com características adequadas às
necessidades e disponibilidades dos Jovens e Adultos que não tiveram acesso à escolarização
na idade própria, ou cujos estudos não tiveram continuidade nas etapas de Ensino
Fundamental e Médio.

A Educação de Jovens e Adultos está voltada para atender às pessoas que por
vários fatores não puderam terminar sua escolarização, ou não frequentaram a
escola enquanto criança, isto por falta de oportunidade e condições, direito
este firmado no art. 37 na Lei das Diretrizes e Bases (LDB) (PARECER
CNE/CEB 11/2000).

Nesta modalidade de ensino a educação deverá pautar-se pelo respeito às condições
sociais e econômicas, ao perfil cultural e aos conhecimentos dos estudantes, com vistas ao
exercício da cidadania, à formação para o mundo do trabalho e ao longo da vida. Sua
organização deve atender, obrigatoriamente, aos princípios e às diretrizes que norteiam a
educação nacional, em especial às Diretrizes Curriculares Nacionais e normas do CEE/MT.

A modalidade CEJA atende alunos a partir dos 15 anos de idade para o Ensino
Fundamental e dos 18 anos para o Ensino Médio. Esta modalidade de ensino atende a um
perfil de educandos diversificados e heterogêneos com características sociais e culturais
próprias, visando à formação do cidadão capaz de interagir e agir no meio social pelo
desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais, políticas e sociais.  Integradas hoje às
políticas e diretrizes educacionais oficiais, as políticas para a EJA estão inseridas no contexto
das contradições e impasses em que está envolvida a educação brasileira.

Assim, o CEJA Licínio Monteiro da Silva tem como objetivo promover a inclusão
social e a escolarização de jovens e adultos que não tiveram acesso à educação na idade
própria e aos que mesmo tendo acesso não conseguiram continuar seus estudos,
proporcionando-lhes condições para que essa parte da população construa sua cidadania.

2 - Contribuição de Paulo Freire com Teorias Metodológicas

Para dar conta de uma clientela tão diversificada (trabalhadores jovens, adultos e idosos
inclusos no mercado formal e informal, desempregado, aposentado, do lar, jovens com
distorção idade série, jovens e adultos deficientes (PCD), jovens e adultos que tiveram ou têm
algum tipo de restrição na justiça e Imigrantes estrangeiros, entre outros) o CEJA Licínio
Monteiro  da  Silva  propõem  uma  educação ancorada nas ideias de Paulo  Freire,  ou  seja,
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uma  proposta  de  educação  dialógica,  libertadora  e formadoras  de  sujeitos  autônomos
politicamente.

Paulo  Freire  (1987,  p.40)  na  sua  obra pedagogia do oprimido, que no fundo, pode
se disser que  é  a  pedagogia  dos  homens,  afirma  que  todo processo  educacional  deve  ser
uma  ação  efetivamente  libertadora  no  sentido  de   oportunizar   a libertação  pelo
conhecimento.  Essa  educação  libertadora  deve  privilegiar  a  intercomunicação,  na qual
“o  pensar  do  educador  só  ganha  autenticidade  na  autenticidade  do  pensar  dos
educandos, midiatizados ambos pela realidade”.

Nesta perspectiva  professores  e  alunos devem  pensar  de  forma articulados,
comunicando-se e buscando a compreensão da realidade do mundo em que se inserem. Assim
a  prática  pedagógica  no  CEJA  deverá  ser  marcada  pela  dialogicidade,  e  por  duas
dimensões: “ação e  reflexão  e  ação, onde,  o  planejado  e  aplicado  na  sala  de  aula
deverá  ser constantemente revisto, intervindo e replanejando  se  necessário  tendo  como
foco  o  educando  e  seu avanço no processo ensino  aprendizagem.  Entretanto,  é  uma
proposta  de  educação  humanizadora,  não focada nos interesses pessoais e sim nos anseios
da coletividade.

Neste sentido o ensino da Geografia tem muito a contribuir para a formação dos
alunos fornecendo um conjunto de saberes que lhes podem servir de instrumental teórico de
interpretação do mundo, para melhor apreende-lo e atuar.

Para melhoria da sua pratica pedagógica o professor de jovens e adultos deve conhecer
a realidade de seus alunos, conhecer onde o mesmo está inserido, promovendo assim a
motivação necessária para o processo de ensino e aprendizagem.

A prática pedagógica ocorre a partir do diálogo fecundo, crítico e reflexivo, que se
estabelece entre os múltiplos sujeitos, entre intencionalidades e ações. A retirada dessa esfera
de reflexão crítica e do diálogo entre intencionalidades e ações implica o empobrecimento do
sentido da prática educativa.

Nessa perspectiva para melhor desempenho do trabalho do docente o CEJA Licínio
Monteiro  da  Silva  trabalha com o planejamento  pedagógico coletivo,  por  área  de
conhecimento   e   interdisciplinar, trabalhando com temas significativos locais, regionais e
nacionais, ajudando a organizar o trabalho de sala de aula e possibilitando uma aprendizagem
significativa. No coletivo o professor consegue levar em consideração as diversas formas  de
atendimento  e  a  diversidade  de  público  e  seus anseios,  bem  como,  o  tempo  de
afastamento  dos  estudos  desses  alunos  que  aqui  vieram  para  a retomada e conclusão por
direito de sua vida escolar.

“uma aprendizagem deve ser significativa, isto é, deve ser algo significante,
pleno de sentido, experiencial, para a pessoa que aprende. [...] Rogers
caracterizou a aprendizagem significativa como auto-iniciada, penetrante,
avaliada pelo educando e marcada pelo desenvolvimento pessoal.”
(GOULART, 2000).

A aprendizagem significativa torna-se, então, um argumento possível acerca da
utilização da interdisciplinaridade em sala de aula com o fim de serem utilizados enquanto
recurso metodológico de apoio ao processo de aprendizagem.
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A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de
integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das
propostas apresentadas pelos BNCC que contribui para o aprendizado do aluno. Apesar
disso, estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida e utilizada
pela maioria dos professores.

É possível a interação entre disciplinas aparentemente distintas. Esta interação é uma
maneira complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um saber crítico-
reflexivo, saber esse que deve ser valorizado cada vez no processo de ensino-aprendizado. É
através dessa perspectiva que ela surge como uma forma de superar a fragmentação entre as
disciplinas. A interdisciplinaridade busca relacionar as disciplinas no momento de enfrentar
temas de estudo.

O processo de ensino se caracteriza pela combinação de atividades do professor e dos
alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das matérias e assim, os alunos atingem
progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais.

Para a melhoria do processo ensino aprendizagem a escola desenvolve projeto com o
tema “Cidadania e Educação Ambiental”. Neste projeto contempla todos os temas a serem
trabalhados no decorrer do ano, com os objetivos definidos e cada área do conhecimento fica
responsável em reunir-se para planejar o que será trabalhado com os alunos de suas turmas.
Este projeto é integrado  aos  objetivos  da  escola,  planejado mediante   ampla   discussão
envolvendo  direção/coordenaçao, professores,  funcionários,  alunos e serão   desenvolvidos
ao longo do ano conforme o planejamento do CALENDÁRIO SOCIAL DA ESCOLA, com
as datas programadas para a culminância das ações. Na culminância das atividades/ações são
realizadas as exposições dos trabalhos, apresentação de atividades culturais e recreativas.

Com a realização deste projeto, que já possui mais de cinco anos, temos percebido
maior integração entre os professores e o resultado disso possibilita melhor envolvimento nas
ações junto aos alunos. Isso tem possibilitado melhor envolvimento com alunos, melhor
interesse em frequentar a escola e se sente motivado devido a sua identificação com os temas
trabalhados.

Diante das características apresentadas ao desenvolvimento da educação de jovens e
adultos, discutiremos a geografia enquanto disciplina escolar e como a mesma relaciona-se a
essa modalidade  de ensino, destacando  o seu papel como facilitadora do processo de
formação critica dos educandos, e que isso possa auxiliar no desenvolvimento intelectual e
profissional dos mesmos.

3 - Contextualizando o Ensino da Geografia

Em um momento em que se valoriza a capacidade de análise e síntese, ainda
encontramos na sua grande maioria professores utilizando de pedagogia tradicionais em que
os brasileiros são ensinados na escola a reproduzir conteúdos quilométricos sem muita
utilidade prática. Os países que oferecem bom ensino já entenderam que a sociedade moderna
precisa de pessoas de mente mais flexível, pessoas que sabem pensar.  “...ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.
(FREIRE, 1996:26)

No passado, a Geografia como disciplina escolar era vinculada a conceitos definitivos.
A Geografia Tradicional, como é conhecida entre os profissionais, valorizava os aspectos
físicos, apresenta-se por meio das bases descritivas e memorização de dados estatísticos,
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consolidadas na relação terra-homem, a qual se atenta na discussão e exposição de assuntos
pertinentes ao objeto da Geografia. Diante dessa consideração fica claro que os conteúdos
adotados não tinham perspectivas críticas e sim informações e memorizações de dados.

Para confrontar a Geografia Tradicional surge a partir da década de 60 a Nova
Geografia também conhecida de Geografia Crítica, nessa etapa as ideias são alicerçadas no
marxista em que focaliza no estudo crítico da sociedade e suas relações, especialmente na
análise das classes.

Mediante a expansão da Geografia Tradicional para a Geografia Crítica, faz-se
necessário de antemão compreendermos tais correntes do pensamento. A Geografia
Tradicional apresenta-se por meio das bases descritivas consolidadas na relação “terra-
homem”, a qual se atenta na discussão e exposição de assuntos pertinentes ao objeto da
Geografia. Já a Geografia Crítica trata criticamente, como a própria terminologia propõe, das
questões que encenam o geógrafo face às possibilidades analíticas sobre as diversas vertentes
que a Geografia lhe outorga (VESENTINI, 2004).

Se partirmos do pressuposto da produção do espaço como um produto da ação
humana, a importância da Geografia para a sociedade se dá quando Milton Santos (2002, p.
264) diz que “o espaço é a casa do homem e também a sua prisão”, uma vez que este pode
servir aos interesses de alguns. Assim, a Educação Ambiental, enquanto conteúdo da
educação básica tratado pela Geografia tem importância fundamental para a construção de
uma sociedade mais igualitária e para o uso racional dos recursos naturais, uma vez que os
mais pobres são os mais afetados pela degradação do Planeta. E, com essas mudanças muda-
se também a Geografia que se produz a cada um desses momentos históricos. Como diz
Milton SANTOS (1988:63-64):

A Geografia não é mais os estudos da paisagem como imaginavam
nossos colegas de antanho, não é que eles estivessem errados,
apenas houve grandes  transformações no mundo. A modernização
da agricultura, a dispersão industrial introduz novas formas de
organização espacial.

Hoje é preciso mesclar conceitos e correntes de pensamento do pensamento
geográfico, vivemos em um mundo globalizado onde cada vez mais as informações têm
fundamental importância. A geografia e o seu ensino devem ser desenvolvidos de forma
dinâmica para que acompanhe todos os passos de um mundo cada vez menor, essa ciência
deve realizar uma leitura das entrelinhas dos fatos que ocorrem desde questões naturais até
conflitos.

Ensinar é criar condições para que os alunos desenvolvam as condições básicas de
domínio das diversas linguagens, fundamentalmente a da escrita, de modo a poder
sistematizar o conhecimento e expressar tanto suas dúvidas e incertezas quanto suas
descobertas e criações. É, também, ajudá-los a desenvolver a reflexão,  saber fazer as
perguntas certas e ir atrás das respostas adequadas

De acordo com o exposto, observamos que ensinar vai além da transmissão de
informações, uma vez que essa ação propicia a reflexão das múltiplas condições da realidade
vivenciada de modo a tornar o ensino essencial, mas também almejado. Conforme ressalta
Vesentini (2004, p. 220):
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O ensino de Geografia no Brasil vive uma fase decisiva, um
momento de redefinições impostas tanto pela sociedade em geral e
pelo avanço da Terceira Revolução Industrial e da Globalização,
pela necessidade de (re) construir um sistema que contribuía para a
formação de cidadãos conscientes e ativos como também pelas
modificações que ocorrem na ciência geográfica.

Se analisar o contexto do surgimento da ciência geográfica é de conhecimento que
nasceu da necessidade dos seres humanos em compreender as transformações ocorridas no
espaço geográfico, e usar esse conhecimento na construção das sociedades. Desde sua
constituição como ciência no século XIX, a geografia passou por diversas fases e
interpretações, mas atualmente se apresenta como produto temporal na organização dos seus
métodos e conceitos.

A sistematização do conhecimento geográfico ocorreu no fim do século XIX na
Alemanha com Ritter e Humboldt. A partir disso surgiram as duas primeiras escolas de
pensamento da Geografia: o Determinismo e Possibilismo Geográfico. Estas duas Escolas
realizaram papel fundamental na justificativa dos planos burgueses, na medida em que
permitiam obter conhecimento sobre novos territórios e aquisição para matérias primas, assim
como criar um sentimento de nacionalidade.

As primeiras propostas de Geografia crítica no Brasil tiveram início em 1966, oriundas
das ideias de Yves Lacoste, ao publicar sua obra “Geografia do Subdesenvolvimento”.

A geografia critica é uma corrente de ideias que veio romper a neutralidades da
geografia existente, ou seja, a tradicional. Essa corrente traz ao homem capitalista uma
reflexão de como usar o espaço. Já que a Geografia Tradicional preocupava-se apenas com a
natureza, as velhas teorias veiculando sempre a ideia de expansão territorial como forma de
poder, sem se preocupar com o lado social.

O mundo atual tem colocado novos desafios para a escola e para o ensino que se
desenvolve no seu interior, particularmente, o de Geografia, disciplina que pode contribuir
significativamente no processo educativo, pois se sabe que esta disciplina juntamente com as
outras tem como objetivo contribuir com a formação do aluno cidadão, dando-lhe
instrumentos para realizar a “leitura” da realidade em que vive, e assim vir a ser um agente de
transformação, ou ainda, um sujeito social capaz de construir sua própria história.

Hoje a geografia, com uma diversidade de conceitos passa a ter uma nova proposta de
ensino mais explicativo analítico do espaço geográfico, para compreender essa dinâmica do
social- natural, do homem inserido no meio, transformando-o buscando sobrevivência.

Destaca-se a aprendizagem com o projeto “Cidadania e Educação Ambiental”,
conforme o Calendário Social da Escola, vem possibilitando a organização dos
conhecimentos em diferentes contextos, problematizando as realidades, construindo
diagnósticos e propondo possibilidades de mudanças de seus lugares de vivência, com
destaque para o estudo da Geografia Regional, contribuindo para a formação plena,
fortalecendo o sentimento de pertencimento e reforçando a identidade dos estudantes em
diferentes contextos, aprofundando e consolidando a alfabetização geográfica, a construção
do raciocínio geográfico e do pensamento espacial dos estudantes.

Nesse contexto, o componente curricular de Geografia trata das questões pertinentes
ao cotidiano do estudante, partindo do local, regional ao global, utilizando dos conhecimentos
de senso comum dos estudantes à construção do conhecimento científico elaborado, levando o
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mesmo à problematização de sua realidade, a construção da autonomia intelectual, o
domínio de conceitos, conteúdos e métodos da Geografia.

Como resultado positivo do trabalho integrado com as áreas, temos como exemplo o
tema trabalhado no mês de abril: Aniversário de Várzea Grande. Nesta data tivemos como
tema “Várzea Grande, 152 anos de história”.

A seguir apresentamos partes de um Plano de Aula. Escolhemos para trabalhar na
culminância da atividade com a realização de uma oficina. Escolhemos trabalhar com a
oficina, pois é uma metodologia de trabalho que prevê a formação coletiva. Ela prevê
momentos de interação e troca de saberes a partir da uma horizontalidade na construção do
saber inacabado. Sua dinâmica toma como base o pensamento de Paulo Freire no que diz
respeito à dialética/dialogicidade na relação educador e educando.

Capacidades: Despertar o senso crítico nos jovens e adultos, o apreço pelas tradições
culturais de Várzea Grande, pois entendemos que um povo desenvolvido é aquele que busca e
divulga a sua cultura, como forma de identidade, regionalismo e cidadania.

Competências: Resgatar e valorizar a cultura Varzeagrandense. Conhecer o estilo de vida das
personalidades locais na construção de suas identidades.

Objetivo geral:

Trabalhar a história e cultura de Várzea Grande e suas particularidades, por meio de
atividades que permitam aos nossos alunos: conhecer, interagir e apropriar-se de saberes que
retratem a cidade, seus valores culturais e sociais, despertando e fortalecendo o orgulho pelas
suas raízes culturais e hábitos locais.

Objetivos específicos:

 Possibilitar o conhecimento e valorização da cultura Varzeagrandense;
 Observar mudanças ocorridas nos aspectos físicos e humanos de Várzea Grande, no

passado e no presente;
 Estimular o sentimento de respeito às tradições e costumes da nossa cultura;
 Identificar e analisar de forma critica os elementos geradores da cultura, objetivando o

combate ao preconceito;

Os conteúdos trabalhados na oficina: Aspectos físicos e humanos de Várzea Grande; História
e cultura de Várzea Grande; Diversidade cultural de Mato Grosso; Gastronomia local; Pontos
Turísticos; Várzea Grande – ontem e hoje.

No decorrer da oficina, os participantes compartilham a própria história de vida, onde este
cotidiano é inserido no contexto mais amplo, referindo à realidade local, estadual, nacional e
mundial. A oficina é concluída, através da avaliação e encerramento dos trabalhos do dia.
Assim, as oficinas pedagógicas possibilitam um processo educativo composto de
sensibilização, compreensão, reflexão, análise, ação, avaliação.

A seguir algumas fotos das atividades produzidas pelos alunos do CEJA Licínio Monteiro da
Silva, no evento Aniversário de Várzea Grande.
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Evento Aniversário de Várzea Grande.

Fotos 01 a 06 - Acervo do CEJA Licínio Monteiro da Silva – Várzea Grande –MT.
Fonte: Miranda, 2019.

4 - Considerações Finais

Estudar geografia é uma forma de compreender o mundo em que vivemos. Por meio
desse estudo, podemos entender melhor tanto o local em que moramos – seja uma cidade, seja
uma área rural – quanto o nosso país, assim como os demais países da superfície terrestre.

No decorrer de experiências de sala de aula percebemos que é preciso transformar o
modo de ensinar tradicional que ainda domina o cotidiano nas salas de aula. Deve-se tomar
como regra básica que a função educativa consiste em propiciar condições para que o
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educando queira aprender, pois só fazendo-se sujeito ele aprende, sendo esta a
condição necessária para a realização do aprendizado

Através das experiências do planejamento das atividades pedagógicas serem realizadas
por área de conhecimento, percebemos a importância do trabalho com interdisciplinaridade,
pois esta oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma mudança de atitude em
busca do contexto do conhecimento, em busca do ser como pessoa integral. A
interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo
com os limites das disciplinas.

Trabalhar nessa perspectiva exige uma postura do professor que vai além do que está
descrito na BNCC, pois é necessário que ele assuma uma atitude endógena e que faço uso de
metodologias didáticas adequadas para essa perspectiva. É através do ensino interdisciplinar,
dentro do aspecto histórico-crítico, que os professores possibilitarão aos seus alunos uma
aprendizagem eficaz na compreensão da realidade em sua complexidade.

“Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 27). Isso nos instiga ao grande
desafio que é ser professor,

O professor tem a oportunidade – e grande responsabilidade – de fazer da Geografia
algo significativo para os estudantes. Marcar os estudantes de forma positiva com relação às
questões e aos temas que a Geografia irá propor de forma que eles ganhem capacidade de
interpretar e se inserir nos espaços que circulam.

Com este trabalho, concluiu-se que os alunos da EJA esperam muito mais que
aprender a ler e a escrever, eles pretendem continuar estudando e serem atuantes na sociedade
e muitos que não pensam em seguir com os estudos, pretendem aprender a ler e escrever por
uma realização pessoal.

A importância da escola na vida de uma educando vai muito além do ensino, mesmo
que de forma não intencional. Muitas vezes, a instituição pode estar intimamente envolvida
no crescimento e no desenvolvimento dos valores e princípios que seguirão uma pessoa
durante toda a sua vida.

Ao promover um local saudável e aberto, que acolhe e compreende o educando em sua
aprendizagem, a escola acolhedora não só garante melhor condição de ensino e engajamento
como também cumpre seu papel social.

Temos convicção de que o estudo tem o poder de mudar histórias de vida e a geografia
tem possiblidade de libertar as pessoas, possibilitando uma melhor visão de mundo. Neste
sentido os CEJAS, tem exercido um papel importante na vida dos alunos, o de renovar
esperanças, resgatar a autoestima e/ou reforçar a fé, suprir as dificuldades sociais e familiares
através da formalização do conhecimento.
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Educação de Jovens e Adultos

Resumo: Neste relato de experiência temos como objetivo apresentar um ensaio a respeito da formação de
educadores e ribeirinhos em uma Área de Proteção Ambiental (APA), localizada no município de Ladário,
pantanal sul-matogrossense. Esta experiência parte de um trabalho de campo realizado em julho de 2017 e
entrelaça o movimento pela erradicação do analfabetismo da APA aos conflitos vividos nas experiências de vida
dos moradores locais. Trazemos, como proposta de análise, a mobilização de um coletivo de pessoas em prol
deste movimento de acesso ao instrumento não apenas de conhecimento e comunicação, mas de poder tal qual é
a leitura e a escrita da palavra.
Palavras-Chave: Alfabetização; Área de Proteção Ambiental;

Introdução

Esse texto tem como objetivo expor a experiência vivenciada por Barbara Cardoso e
Victoria Batista ao participarem de um projeto de alfabetização. Essa experiência parte da
demanda de trabalho de campo realizado no ano de 2017, que colou à prova a nossa formação
como Geógrafas e Professoras, além de nos possibilitar a construção de uma nova visão sobre
militância e sociedade.

A demanda pelo estudo realizado teve origem em Junho de 2017, por meio da
disciplina intitulada: Trabalho de Campo, relação Cidade-Campo, oferecida pela Faculdade de
Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FCT
UNESP), Presidente Prudente, ministrada pelo docente Prof. Dr. Nécio Turra Neto, do
departamento de Geografia. Por meio dela realizamos visitas em municípios do Estado do
Mato Grosso do Sul, como Campo Grande, Aquidauana, Corumbá e Ladário, onde está
localizada Área de Proteção Ambiental (APA) “Baía Negra”. Acreditamos que seja
importante ressaltar que o roteiro e as atividades são propostos e planejados pelos alunos da
disciplina. Visto isso, uma das atividades a ser realizada, consistia em uma visita à Área de
Proteção Ambiental “Baía Negra”, para uma conversa com a liderança da comunidade local.

Inserida na Savana Parque, sub categorizada como “Pantanal Mato-Grossense-do-
sul”, a uma Área de Proteção Ambiental (APA) “Baía Negra” apresenta grande diversidade de
espécies de fauna e flora, associadas a diferentes ecossistemas aquáticos e terrestres. Entre
rochas sedimentares pré-cambrianas e sedimentares quaternárias, é envolvida por rochas

1 Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Faculdade de Ciência e Tecnologia da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” FCT UNESP – Campus de Presidente Prudente.
2Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Faculdade de Ciência e Tecnologia da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” FCT UNESP – Campus de Presidente Prudente.
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metamórficas e magmáticas
pertencentes ao embasamento cristalino (PLANO DE MANEJO, 2016).

Por meio de um decreto do poder executivo de Ladário-MS, a APA “Baía Negra” foi
criada em outubro de 2010. Como área de conservação de uso sustentável, agrega a
preservação ambiental à sobrevivência de populações vindas de aglomerados urbanos de
distintos lugares e comunidades ribeirinhas (PLANO DE MANEJO, 2016).

Devido problemas com a mobilidade nossa visita ficar restrita penas a sede da APA
Baia Negra. Nossa visita foi breve, passamos apenas uma tarde dialogando com a liderança da
comunidade, “Dona Julia” que nos relatou as belezas que haviam no interior da APA e os
desafios enfrentados pelos moradores locais, em especial o analfabetismo somatizado ao
fechamento da escola local. Em síntese, à Presidente da Associação de Moradores da APA,
Dona Júlia, apresentou uma demanda pela implementação de um projeto comprometido com
a Alfabetização de Jovens e Adultos na APA, em que colaborassem de forma efetiva,
diferente das experiências do sistema EJA oferecidos à comunidade, antes do fechamento da
escola.

Ao final deste trabalho campo, nos mobilizamos para discutir as demandas que nos
foram impostas, partindo de todos os lugares que visitamos ao longo de todo o trabalho de
campo. A respeito da questão local de Ladário - MS, sobre o analfabetismos dos moradores
da APA Baia Negra, nos questionamos sobre ausência de articulações locais que
contemplassem e superassem esta questão. Sem respostas, nos mobilizamos para elaboração
de um curso de formação de Alfabetizadores3.

Envolvemo-nos com um grupo que tinha como objeto “resolver” o problema da
alfabetização da APA. A partir dessas informações prévias supracitadas, fizemos um
levantamento com propósito inicial baseado nos princípios teórico-metodológicos da
investigação dos temas geradores e análise de uma situação existencial concreta, verificada na
investigação do próprio pensar do povo4.

O primeiro desafio foi entender e aceitar que a alfabetização é um processo longo e
demorado, e não pode ser resolvido a curto prazo. Foram dois meses de estudo e elaboração
de um curso de alfabetização para educadores e educandos da APA “Baía Negra”. Para esse
curso tivemos o apoio da Prof. Dr. Fátima Rotta aposentada do departamento de Educação
(FCT/UNESP) para leituras a respeito do “Método Paulo Freire de Alfabetização” e sobre
“Educação do campo para escola do campo: uma reflexão pedagógica”.

Desafios
Sistematizamos um curso de formação durante dois meses dos quais iniciamos com

as seguintes reflexões; estávamos nos envolvendo com um plano de educação do campo, que
nada mais emergia da necessidade de uma correção histórica de desigualdade sofrida não
apenas pelo acesso à educação e ao conhecimento sistematizado universal, mas pela
construção de conhecimentos que não são considerados legítimos. A educação do campo,
leva, portanto, em consideração o direito de pensar o mundo a partir de onde vivem e de sua
realidade. Além disso, um plano de educação perpassa por esferas públicas e sociais, que não
podem ser ignoradas ou até mesmo anuladas para a sua validação, e isso nos desafiou a
promover uma articulação entre diferentes agentes, que atuariam juntos nesse plano.

3 Este curso foi pensado seguindo propostas de autores como Freire (1987) e Furlanetti (2009), que defendem um
processo de alfabetização comprometido com uma pedagogia voltada para existência e na educação enquanto
prática de liberdade; para concretização da práxis, torna-se necessário uma investigação prévia do universo das
palavras faladas, e o meio cultural do alfabetizando, só assim haveria a possibilidade de solidificação de um
projeto de alfabetização conjunto, enquanto significações construídas e configuradas nas experiências vividas
pelos alfabetizando.
4 Freire (1987).
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Baseadas na metodologia de Paulo Freire, partíamos do pressuposto de qualquer
pessoas letrada pode alfabetizar , e que cada jovem e adultos a ser alfabetizado tinha sua
hipótese sobre a língua escrita e também sobre o uso da escrita, o que precisávamos era
trabalhar suas habilidades, conhecimentos e atitudes necessários para se (re) apropriarem da
língua escrita e assim passar para o próximo. Era importante nesse processo que o educador
reconhecesse a função social da escrita, o que Teberosky (1995) explica que o ser humano
escreve quando há objetivo ou um propósito.

Neste sentido, o ser humano escreveu porquê? No primeiro momento porque
precisou registrar e arquivar, o que ficou conhecido como função mnemônica, ou seja,
ampliação da memória e do uso da escrita, precisava tão somente de controle, função
portanto, reguladora de conduta: leis, normas, regras, registros, entre outras funções
administrativas, num terceiro momento precisou materializar as mensagens, por meio de
cartas, bilhetes, ofícios etc. Por último entendemos que o ser humano escreveu para produzir
inovações, combinando novas formas aperfeiçoando para função estética da escrita, como
novelas, romances, dramas, música, poesia etc.

Diante do exposto, entende-se que pessoas de diferentes idades procuram a escola
para aprender a ler e a escrever por várias razões, entretanto muitas não percebem que não
tiveram a oportunidade por razões sociais, políticas e culturais e são estruturais e não
pontuais. Bordieu (1977) complementa esta ideia com o princípio de que a língua não é
apenas um instrumento de comunicação ou de conhecimento, mas um instrumento de poder.

Para enfrentar este desafio foi precisamente desenvolvido um programa de
alfabetização. Cada esforço e desenvolvimento do trabalho girava entorno do analfabetismo
local da APA “Baía Negra”. Neste sentido apresentaremos de modo sintético a metodologia
do ensinar e do aprender.

ENSINAR E APRENDER

Para Freire (1982), o analfabetismo é uma condição à qual foi negado o direito de ler,
onde se vive numa cultura cuja comunicação e memória são auditivas, dessa forma a palavra
escrita não tem significação, ou então quando o analfabeto participa de uma cultura letrada,
não teve a oportunidade de alfabetizar-se.

Vale pontuar que as tradições orais têm sido crescentemente permeadas por formas
modernas, desde o estado e a economia, a religião e a educação. A literatura oral é sempre
sujeita a mudanças e inovações devido ao advento de meios de comunicação modernos e
novos desafios e oportunidades para a cultura profundamente oral (ESCOBAR, 2010).

Ainda que o analfabetismo seja pontuado neste texto como um direito negado, não
excluímos que o mundo da oralidade adquire o que o poeta Alfredo Vanín, chama de
dimensão mágica da língua. “La colonización por vía del linguaje generó en el Pacífico una
especie de contraleguaje; el leguaje [español] fue impuesto pero, como reacción cultural, se
creó otro, porque los deseos de libertad o de pertenencia están ligados al lenguaje que
compartimos” (1996, p. 47).

Retomando a pontuação de Freire (1987), é necessário que o alfabetizando
problematize a sua própria condição de não saber ler para que supere a visão focalista da
realidade na composição do todo. Problematizar o seu mundo, insistia Paulo Freire, é fazer
uma análise de sua prática que os farão capazes de atuar cada vez mais seguramente no
mundo.

Com relação aos objetivos do curso de formação elaborado pelo grupo da qual
fazíamos parte se estruturou da seguinte maneira.

578



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

A) Assegurar o domínio da linguagem oral e escrita, assim, o aprendizado da
leitura e da escrita só terá significado real quando não for através da repetição mecânica das
sílabas, mas quando o educando perceber o profundo sentido da linguagem-pensamento e
realidade, cuja transformação trará novas necessidades de expressão.

B) Quanto mais o educando escuta seus educadores menos pensa, pois o falar,
fazer perguntas, é um direito democrático, e sem a voz dos educandos se reproduz a sociedade
autoritária e elitista, e isto constitui a negação da própria educação, do processo educativo.

Levantamento de informações relevantes e uma análise prévia

Buscamos cumprir os objetivos supracitados por meio do planejamento, isso quer
dizer que, o planejamento é uma forma de organizar, de prever o tempo, e pelo diálogo por
meio de uma reflexão, torna-lo coerente e sensato.

Nosso planejamento estava pautado em uma vivencia de pedagogia autônoma, caso
contrário ele não se materializaria. Era necessário reconhecer a pedagogia que defendíamos,
aquela voltada principalmente para ação política para valorização dos elementos culturais que
brotavam na existência de cada sujeito social, uma pedagogia para formação de uma
identidade, imersa em relações horizontais, gerida principalmente pela comunidade;
chamávamos a atenção para a nossa prática de planejamento o cuidado para que a educação
não se tornasse um ato de depositar (educação bancária), mas que o educador numa relação
horizontal se torne simultaneamente, educador e educando.

Do ponto de vista do planejamento pedagógico, dividimos nossas atividades em
diálogo com a comunidade e o poder público, a interdisciplinaridade, a problematização e o
tema gerador. Em relação ao diálogo com a comunidade, nos embasamos no que Paulo Freire
nos alerta de que sem diálogo não há comunicação, sem comunicação não há verdadeira
educação; assim o diálogo tanto com a comunidade local quanto com o poder público
representado pela Secretaria Municipal de Educação de Ladário, se deu enquanto momentos
de compartilhar experiências de reconstrução do cotidiano de histórias que se entrelaçavam
com conflitos enfrentados pela comunidade, entre eles o acesso e permanência na escola local.

Fizemos no primeiro momento em que estávamos instalados na APA “Baía Negra”
um levantamento sistemático que resultou em dados e informações fornecidos para Secretaria
de Educação de Ladário.

A princípio, antes de executar o projeto de alfabetização, acreditávamos que seria de
extrema importância realizar esse levantamento prévio a respeito da população que residia na
APA Baia Negra. Foram aplicadas enquetes que tinham como objetivo de compreender as
peculiaridades da vida das famílias que residem na APA. Ela era composta por 14 questões,
que traçam o perfil social, econômico e o nível de escolarização dos indivíduos. Foram
aplicadas em 23 residências (o que corresponde à quase totalidade dos sítios da comunidade),
atingindo 33 pessoas. Diferenciamos os seguintes dados entre pessoas interessadas no projeto
de alfabetização (sim), não interessadas no projeto (não) e que não haveria relevância ou
omissão na resposta como (sem informação) (Gráfico 1).
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Gráfico 1 : Interesse no Projeto de Alfabetização e Escolarização

Fonte: Questionário APA BAÍA NEGRA, elaborado por: BATISTA et al CUNHA (2018).

Neste gráfico é possível identificar que 61% dos entrevistados declararam interesse
pela efetivação do projeto de alfabetização, o que corresponde ao total de 20 pessoas, 36%
declararam que não tem interesse, o que corresponde ao total de 11 pessoas e 6% “sem
informações” corresponde aos sujeitos que não conseguimos informações sobre o
posicionamento do mesmo em relação a esta questão.

Nesse dado apresentado, verifica-se que há uma heterogeneidade de demandas para
consolidação do Projeto de Alfabetização e Escolarização na APA. Exemplificamos o caso
correspondente à categoria “sim”, entre eles o do residente e proprietário da Pousada “Levy
Tour”, Gesiel Paiva de Figueiredo, argumenta sobre a relevância deste projeto para
comunidade, ainda que para ele não houvesse necessidade uma vez que concluiu seus estudos.

Levantamos informações a respeito do local de interesse da comunidade para o
funcionamento do projeto de alfabetização e escolarização. A Secretaria Municipal de
Educação ofereceu uma escola que estava localizada no Assentamento 72, em que a
escolarização funcionaria no sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período
diurno, em outras palavras, no período da tarde conforme a expressiva necessidade da
comunidade; a Secretaria Municipal de Educação disponibilizaria o transporte para logística
da comunidade da APA Baía Negra para o Assentamento 72, também localizado no
município de Ladário.

O resultado deste desses dados apontavam que 21%, ou seja, sete dos entrevistados se
mostraram interessados na proposta, correspondendo à categoria “sim”, os mesmo
justificaram que esse da ida até a escola do assentamento 72, esta relacionada com a
possibilidade de adesão de certificados, os 49% (16 pessoas) que correspondem a categoria
”não”, argumentaram sobre as distancias da “Escola” de suas casas, o que tornaria o ato de
estudar inviável, pois estaria menos próximo de suas realidades e não contemplaria
efetivamente suas demandas, além destes argumentos, referiram-se a experiências anteriores-
ainda que diferentes referentes ao transporte e suas limitações,  como o horário em que esse
transporte os pegariam, limitando o horário de trabalho na pesca e na alimentação, e em
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tempo de chuva o ônibus poderia se ausentar
o que faria com que os interessados se desarticulassem e desanimassem de estudar. Entre os
entrevistados desta etapa do levantamento, 30%(10 pessoas) não temos informações.

Em contrapartida, a proposta do projeto na APA Baía Negra demostrou dados
expressivos e condizentes com as experiências de vida da comunidade (Gráfico 3).

Gráfico 3. Interesse no projeto de Alfabetização na APA Baía Negra, Ladário-MS

Fonte: Questionário APA BAÍA NEGRA, elaborado por: BATISTA et al CUNHA (2018).

No gráfico acima, verifica-se que 40% dos entrevistados (o que corresponde a 13
pessoas) preferiam que o projeto de Alfabetização seja desenvolvido nas dependências
internas da APA, pois alegam estar mais próximo de suas casas, bem como estaria de acordo
com seus horários de trabalho com pesca que é realizada pela manhã. Entre os representantes
desta categoria três famílias tem filhos residentes na APA em idade escolar o que reforçam
seus argumentos sobre os cuidados com os filhos e com a casa, além disto, relataram que
tinham medo de deixar suas casas por muitas horas sem ninguém; 27%  dos entrevistados (o
que corresponde a 9 pessoas) declaram não querer o projeto na APA e 33% (11 pessoas) dos
entrevistados não temos informações.

Vale ressaltar que a diferença entre os projetos implica em um mecanismo importante
referente à certificação dos estudos. Uma vez que o Projeto de Alfabetização na APA,
proposto por nós não possui vínculos institucionais com o sistema EJA (como extensão de
uma unidade escolar), o projeto inviabiliza a certificação dos participantes, já no
Assentamento 72 o número de interessados, tornaram-se expressivos devido à certificação.

Nesta etapa do levantamento, 27% dos entrevistados, corresponde a 9 pessoas,
demonstraram interesse pela certificação, Os mesmo justificaram que através dessa
certificação de que possui alfabetização, obtida com a conclusão do ensino básico, eles
poderiam ter acesso a serviços que melhorariam o sua fonte de renda, como carteira de pesca,
carteira para conduzir embarcações, tipo arrais entre outras. 49% dos entrevistados não têm
interesse no certificado e 24% não temos informação.

Nos gráficos apresentados abaixo, correspondentes ao Nível de escolarização e Faixa
Etária, buscaremos construir um raciocínio relacionando e argumentando como ambos estão
relacionados entre si, e com as informações apresentada nos outros gráficos já expostos.
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Nota-se que entre os 33 entrevistados, 5 não possuem conhecimento de sua
escolaridade e estão na faixa etária de 50 a 79 anos; Duas pessoas foram apenas 2 dias para
escola, e outras duas que frequentaram a escola apenas durante 6 dias, estão na faixa etária de
40 a 59 anos; 1 pessoa concluiu a 1ºsérie, e 9 pessoas fizeram da 2º à 4º série; 4 pessoas até a
5ºsérie, seis entre 6º série à 8º série.

No nível de ensino médio (1º ao 3º ano), três pessoas; uma delas proprietária5 de uma
pousada conforme mencionado anteriormente, outra já teve histórico de trabalho como
Bombeiro e Policial Militar6, por fim, um jovem7 de 21 anos o qual a família era oriunda da
enchente.

Gráfico 5: Nível de escolarização

5 Gesiel Paiva Figueiredo, 54 anos, morador a 16 anos na APA;
6 Ivo Araújo Sena, 60 anos, morador a 13 anos na APA;
7 Júnior, 21 anos, morador  à 6 meses na APA.
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Gráfico: Faixa Etária

Fonte: Questionário APA BAÍA NEGRA, elaborado por: BATISTA et al CUNHA (2018).

Feito o levantamento e uma análise previa, buscamos comunicar a todos e todos
entrevistados (as) que ofereceríamos o “Curso de Alfabetização para Educadores”, isto
implicaria numa agenda de planejamentos.

Em negociação com a Secretaria Municipal de Educação e a liderança da
comunidade local, conseguimos o espaço da Sede local para oferecermos o curso dentro da
APA “Baía Negra”, a princípio pensávamos em formar educadores para dar continuidade no
trabalho de alfabetização local. Uma vez que esta era a principal demanda da comunidade, a
Secretaria disponibilizou duas estagiárias da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
(UFMS-Campus de Corumbá) para realizar o curso com o nosso grupo, junto aos moradores
locais que já sabiam ler para dar continuidade ao trabalho de alfabetização quando
retornássemos. A secretaria também garantiu que essas estagiaras dariam continuidade ao
projeto, visto que a processo de aprendizagem da leitura e escrita leva-se anos.

Do ponto de vista do curso, iniciamos com o diálogo e a problematização. Vista aqui
como prática social que incentiva os educandos a levantar problemas, a partir disso chegamos
aos temas geradores, o que desencadeou toda a metodologia e os conteúdos desenvolvidos no
curso.
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Foto 1: O Curso de Alfabetização para educadores e morador da APA “Baía Negra”.

Fonte: Barbara Cardoso da Cunha (2018).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Compartilhar essas experiências surgiu da ideia de materializar a erradicação do
analfabetismo local, feito a formação de alfabetizadores esta proposta continuou sendo
atravessada pelas lideranças da comunidade local e a pela Secretaria da Educação local.
Foram inúmeras pessoas envolvidas neste projeto que contribuíram com inovações, estudos;
estudantes do curso de Geografia da FCT/UNESP, docentes, dirigentes municipais, lideranças
da comunidade da APA “Baía Negra” e militares da Marinha do Brasil.

Nossas reflexões não param por aqui, estamos em constante luta por uma educação
libertária em nossas práticas docentes. O trabalho de formação para alfabetizadores foi além
de cumprir um simples planejamento e uma demanda social. Neste nosso percurso histórico
percebemos que a nossa dívida não é com quem não frequentou a escola, mas também com os
nossos inúmeros educadores populares que se arriscam em suas metodologias. Diante do
exposto, assinalamos neste texto que as universidades têm um papel fundamental e precisam
oportunizar a entrada, permanência e conclusão de pessoas desde a educação básica ao ensino
superior. Concluímos que a universidade pode e deve incentivar os estudos e pesquisas na
formação do educador popular, construindo medidas alternativas, onde se exerça a
democracia e fortaleça as diversidades na construção de uma educação seja do campo como
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da cidade, tarefa está apreendida por nós
na disciplina da Trabalho de Campo: a relação cidade e campo.
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Eixo temático: Educação de Jovens e Adultos

Resumo: Este relato se baseia em uma experiência vivenciada durante participação no Projeto de Ensino
Fundamental de Jovens e Adultos - segundo segmento, da Universidade Federal de Minas Gerais (PROEF-2).
Tal projeto, existente na universidade há mais de 30 anos, se caracteriza tanto por ser uma atividade de extensão,
quanto por se tratar da formação de professores, uma vez que atende o chamado “público externo” e inclui os
graduandos dos cursos de licenciatura. Iremos abordar o processo de desenvolvimento e aplicação de uma
sequência de ensino-aprendizagem que envolve o diálogo da geografia com o campo disciplinar da língua
portuguesa. A ideia que norteou a formulação desta foi a utilização das metáforas como possibilidades de leituras
de mundo. Nosso objetivo, além da valorização da aborgagem interdisciplinar, era o de ampliar o vocabulário
dos educandos da EJA bem como estimular e valorizar a capacidade criativa de estudantes adultos. Reiteramos
que a concepção freiriana de educação como prática libertádora permeou todo o processo, embora esta discussão
teórica não apareça de maneira explícita no texto.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Interdisciplinaridade; Sequência Didática.

Introdução

O projeto de extensão voltado para a Educação de Jovens e Adultos na UFMG
resultou da reivindicação da Associação dos Servidores desta universidade, junto à reitoria, da
oferta de um curso de ensino fundamental para trabalhadores. Tal fato ocorreu em 1985 em
um contexto de implementação de políticas públicas direcionadas para a escolarização da
população que não havia acessado ou completado o ensino básico. Assim, foi criado o Projeto
de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na universidade, cujo público-alvo inicial eram os
funcionários da UFMG. Durante os 10 anos decorridos desde este primero passo, houve uma
ampliação do projeto, que passou a integrar diferentes segmentos: o Projeto de Ensino
Fundamental de Jovens e Adultos – primeiro segmento (PROEF-1), no qual ocorre a
alfabetização e letramento; o Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos – segundo
segmento (PROEF-2), que possui como referência o fundamental 2 do ensino regular, e o
Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos (PEMJA).  Juntos, eles formam o Programa de
Educação Básica de Jovens e Adultos (PROEJA)1.

Dentre as especifidades da Educação de Jovens e Adultos no contexto universário, se
destaca a articulação entre a academia e o ensino básico por meio da vinculação entre
extensão, pesquisa e formação de professores. Em parceria com a Faculdade de Educação,
muitas pesquisas sobre a Educação de Jovens e Adultos foram desenvolvidas ao longo desses

1 SOARES, 2016.
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mais de trinta anos de existência do PROEJA2.
A dinâmica do projeto ocorre da seguinte maneira: os graduandos dos cursos de licenciatura
da UFMG (selecionados por processo seletivo), atuam em sala de aula na condução e
desenvolvimento do ensino na área em que estão se graduando (geografia, matemática, artes,
etc.). Para tanto, eles são auxiliados e orientados por professores efetivos do Centro
Pedagógico e da Faculdade de Educação3. Há coordenação e orientação tanto no que diz
respeito às áreas de atuação, quanto das equipes responsáveis por atender os diferentes níveis
de ensino. O PROEF-2, atualmente, é dividido em 3 níveis de ensino denominados como
“Iniciantes”, “Continuidades” e “Concluintes”. Cada um destes níveis é concluído no período
de um ano letivo, ou seja, a duração do PROEF-2, necessária para que os educandos tenham
acesso ao diploma do ensino fundamental, é de três anos letivos.

Apresentamos estas breves considerações com dois objetivos: o de contextualizar o
modo como ocorreu a implementação do PROEJA, e esclarecer a dinâmica de funcionamento
do mesmo, tendo em vista que suas especifidades são fundamentais para o entendimento da
experiência que será relatada neste texto. Esta se refere ao desenvolvimento e aplicação de
uma sequência didática de geografia elaborada conjuntamente entre uma professora em
formação, estudante de Geografia da UFMG e atuante na turma de Continuidades do PROEF-
2; e sua orientadora de área, professora efetiva de geografia do Centro Pedagógico da UFMG.
Vamos a ela.

Reflexões e discussões que culminaram na sequência didática das metáforas como
possibilidades de leituras de mundo

A sequência didática pode ser definida como um conjunto de atividades articuladas
com objetivo de construir e desenvolver determinadas habilidades e conhecimentos. O
planejamento de uma sequência didática é importante para se pensar os possíveis modos de
ensino-aprendizagem e, para tanto, é necessário refletir sobre o que ensinar, por que ensinar e
e de que maneira ensinar, sem esquecer do aprender como parte integrada deste processo. Esta
era uma importante parte de nossa formação na área de geografia do PROEF-2 e do
PROEMJA, composta pelos graduandos em geografia, que atuavam nos diferentes níveis dos
projetos, e pela coordenadora/orientadora Adriana Angélica Ferreira. Nossas reuniões eram
semanais e tinham diversos objetivos, sendo que o principal deles era pensarmos juntos sobre
a importância da geografia para o público de EJA, quais conteúdos e habilidades deveríamos
abordar e de que maneira construiríamos as nossas aulas. Vale ressaltar que o currículo
“oficial” da Geografia atribuído ao ensino fundamental e médio era nossa referência, no
entanto, buscávamos sempre pensar sobre ele e adaptá-lo às demandas e necessidades de
nossos educandos. Esta preocupação estava presente em todos os momentos, desde o
planejamento semestral, até a elaboração e realização de cada aula. Isto só era possível devido
à especificidade da realização da EJA na universidade, uma vez que este é um espaço de
questionamento, reflexão e criação e não de simples execução. Além disso, o Programa de
Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG tinha autonomia de certificação dos alunos, o

2 Juntamente à criação do Projeto de Educação de Jovens e adultos, foram criadas, também, a habilitação em
Educação de Adultos no Curso de Pedagogia para oferecer uma preparação apropriada àqueles que desejassem
trabalhar com esse público e uma linha de pesquisa no Programa de Pós-graduação para desenvolver
investigações no campo da educação de adultos (SOARES, 2016, p. 43).
3 Atualmente a Faculdade de Educação coordena o PROEF-1, enquanto o Centro Pedagógico é responsável pela
PROEF-2 e pelo PROEMJA.
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que nos possibilitava formular um currículo
interdisciplinar, sem as amarras impostas por avaliações externas4.

Consideramos que a contribuição da geografia extrapola a mediação da leitura do
mundo, pois ela ajuda a construir ideias de mundos. Em um contexto no qual os educandos
são compostos por uma parcela da população que foi excluída, por diversas razões, de seu
direito de estudar no período da infância e adolescência, de qual mundo deveríamos tratar?
Quais eram os motivos e os objetivos que levavam este público a buscar a escola? De que
maneira os conhecimentos e experiências de vida dos alunos-trabalhadores poderiam ser
incorporados aos conteúdos e habilidades associados à geografia? Estas eram questões
fundamentais e que permeavam nossas reflexões. O mundo, aqui, não se restringe à escala
global do planeta Terra, pois trata-se da articulação entre diferentes escalas de significações
em que impera o trabalho. Pensamos, então, no mundo do trabalho e da classe trabalhadora,
articulado com o Brasil enquanto país periférico na Divisão Internacional do Trabalho, sem
nos esquecermos de suas diversidades. Estávamos, afinal, em uma cidade da região centro-sul
do Brasil. Será que o perfil de nossos alunos seria o mesmo do público de EJA de um local do
sertão nordestino? Ou de uma comunidade rural do interior do Amazonas?

Ao mesmo tempo, pensávamos nas limitações da geografia para cumprir a tarefa de
criar ideias e mediar leituras de mundo, uma vez que esta disciplina é fruto de um processo de
fragmentações e especializações do conhecimento. Assim, sempre que possível, optávamos
pela cooperação interdisciplinar. Partimos, então, do ler e do criar para iniciarmos a nossa
sequência didática, de maneira que nos aproximamos da língua portuguesa e elegemos a
metáfora como uma categoria que contemplava estes dois elementos. O termo metáfora deriva
da palavra grega metaphorá através da junção de dois elementos que a compõem – meta, que
significa “sobre” e pherein, com a significação de “transporte”,”mudança”, “trasferência”. De
modo mais específico, se pode dizer que o termo metáfora significa “transporte de sentido
próprio em sentido figurado”, isto é, uma figura de estilo que possibilita a expressão de
sentimentos, emoções e ideias de modo imaginativo e inovador por meio de uma associação
de semelhança implícita entre dois elementos. Ao leitor, é exigido no processo interpretativo
uma rejeição prévia do sentido primeiro da palavra, para apreensão de outro(s) sentido(s)
sugerido(s) pela mesma e esclarecida pelo contexto no qual se insere5. Consideramos, assim,
que a apreensão das metáforas poderia auxiliar os alunos no processo de buscar outras
interpretações possíveis para as ideias hegemônicas de mundo, neste caso, não como uma
diferenciação entre sentido próprio versus figurado, mas como criação de significações, ou
interpretações que partam de suas próprias vivências.

A sequência didática foi pensada em seis etapas. A primeira delas consistiu em exibir
para os educandos parte do filme “O carteiro e o Poeta”, que trata da relação de amizade entre
Pablo Neruda e o carteiro encarregado de cuidar de sua correspondência, quando o mesmo
encontrava-se exilado em uma ilha italiana. Houve, ali, o encontro de dois mundos diferentes:
o de Neruda, um poeta, intelectual e figura política, e o do carteiro, pertencente à uma
condição de vida humilde e com pouca instrução. No desenrolar da história, Neruda ensina ao
carteiro coisas sobre as letras, a poesia e, sobretudo as metáforas. Com isso, há uma
transformação na forma como o carteiro interpreta o mundo. Na segunda etapa foi feito um
debate com os educandos baseado em questões abordadas pelo filme. A ideia era

4 Soares, 2016, p. 45.
5 Esta definição de metáfora estava presente no material que utilizamos com os alunos sendo que, para a
elaboração do mesmo, a referência utilizada, com adaptações, foi http://edtl.fcsh.unl.pt/business-
directory/7045/met%C3%A1fora/ acessado em Fev. 2017.
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compreender qual foi o entendimento
deles sobre a história e já iniciar uma construção teórica sobre o que seriam as metáforas. Na
terceira etapa, foi entregue aos estudantes um material composto pela definição e exemplos de
metáforas além de atividades. Este material foi lido e discutido em conjunto. Na quarta etapa,
os educandos tiveram tempo para realizar a atividade, que consistia em ler exemplos de
metáforas e explicá-las. Os exemplos foram retirados de diferentes gêneros textuais, como a
poesia, a literatura, a música, entre outros. Em seguida, eles deveriam criar suas próprias
metáforas. Na quinta etapa, houve correção da atividade e leitura das metáforas criadas pelos
estudantes. Por fim, foi explicada a atividade que deveria ser feita em casa. Esta, consistia em
criar metáforas associadas à geografia. Primeiramente, debatemos sobre a metáfora como uma
forma de ver o mundo a partir de relatos de leitura. Para tanto, utilizamos como exemplos as
obras que foram lidas pelos educandos na disciplina de geografia, são elas: “Indez”, de
Bartolomeu Campos de Queirós e “Minha vida de menina”, de Helena Morley. É necessário
esclarecer que quando indicamos tais obras para os estudantes ainda não tínhamos a sequência
didática que estamos apresentando em mente, no entanto, ao elaborá-la, pensamos em uma
forma de integrar e aproveitar outras discussões e atividades que havíamos realizado ao longo
do ano letivo. Nosso intuito foi o de tentar diaogar ao máximo com o que já havia sido
ensinado. Assim, foram feitas as seguintes perguntas: Como Antônio, personagem de “Indez”,
vê o mundo e suas cercanias? Há diferença entre a forma como a personagem de “Minha vida
de menina” vê o mundo em sua adolescência e durante a vida adulta? Nosso objetivo era
possibilitar aos educandos o alcance de uma importante habilidade para a geografia: a de
pensar o mundo em suas belezas e flagelos, unindo os aspectos físicos e humanos que o
compõem. Assim, a geografia não deveria ser reduzida à descrição de clima, vegetação,
relevo, etc., mas abranger os fenômenos físicos e humanos em conjunto de forma que os
problemas sociais e as injustiças que se materializam no espaço não sejam deixadas de lado.
Além disso, utilizamos como exemplo alguns trechos da obra “Canto Geral”, de Pablo
Neruda.

Considerações sobre a realização da sequência proposta

Gostaríamos de finalizar este relato com as considerações que formulamos a partir da
experiência de realização da sequência didática apresentada. Pensamos que este exercício é
fundamental para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é
possível perceber o que deu certo e o que deve ser repensado.

Um primeiro ponto a ser levantado diz respeito ao tempo necessário para a realização
da sequência didática. Como é possível inferir, a ideia é que uma sequência didática seja
composta por progressão, de maneira que as atividades se complexifiquem à medida que a
sequência se realiza. Por isso, é importante que cada etapa seja respeitada. Os estudantes da
Educação de Jovens e Adultos, geralmente, possuem baixa frequência. Assim, a sequência
didática proposta foi realizada em 4 horas/aula, condensadas em uma mesma noite. Isso só foi
possível porque conversamos com os outros professores que ministravam aulas no mesmo dia
em que havia dois horários disponíveis para a disciplina de geografia, e os mesmos
concordaram em ceder seus horários para nós6. Assim, unimos as duas turmas de
“Continuidades” e dispomos de todos os horários daquela noite. No entanto, reconhecemos

6 Na verdade, houve uma troca, na próxima semana as aulas de geografia seriam cedidas para estes professores,
de modo eles não ficassem prejudicados com um número menor de aulas.
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que nem sempre estes rearranjos são
possíveis, o que nos leva a considerar que há uma necessidade de pensar em sequências que
possam ser realizadas em um mesmo momento, isto é, que sejam capazes de mobilizar e
sistematizar em um mesmo dia. Com isto, há uma limitação para a elaboração de sequências
didáticas, uma vez que estas não devem ser muito longas.

Identificamos outra questão a partir da correção e avaliação da última atividade
proposta pela sequência didática. Alguns estudantes tiveram certa dificuldade na elaboração
das metáforas que foram feitas em casa. Atribuímos a isto o fato de os mesmos terem, ainda,
pouca bagagem de leitura. Ou melhor, como é comum na Educação de Jovens e Adultos, em
um mesmo nível de ensino, há uma diversidade de contextos de aprendizagem: alguns
educandos tinham sido alfabetizados há pouco tempo e ainda apresentavam dificuldades na
interpretação de textos simples; outros cursaram parte do ensino básico e conviveram com a
leitura ao longo da vida, mesmo que não tivessem o hábito sistemático de leitura, ao mesmo
tempo em que alguns deles finalizaram o ensino fundamental, mas não conseguiram acessar
seus diplomas7. Além disso, não houve uma parceria concreta com nossos colegas
responsáveis pela área da língua portuguesa, devido à uma incompatibilidade de horários.
Como nos aventuramos em nos apropriar de conteúdos que não são contemplados por nossa
área de especialidade, corremos o risco de não conseguir aproveitá-los de maneira efetiva.

Apesar das dificuldades apresentadas, os estudantes responderam positivamente às
atividades propostas. O uso do audiovisual como estratégia didática foi essencial para
despertar o interesse deles pela temática e, com isso, mobilizá-los para a participação ativa no
processo de ensino-aprendizagem. Outro aspecto positivo foi o estímulo à criatividade estar
incluído entre as atividades propostas. Foi possível perceber que os educandos se sentiram
valorizados e orgulhosos de suas criações, pois demonstraram vontade de compartilhá-las
com os colegas. Consideramos que este foi um avanço na dinâmica de integração entre os
estudantes da turma além melhorar a auto-estima dos mesmos, uma vez que, em outros
momentos e em outras atividades, eles sentiram vergonha de ler suas respostas ou de qualquer
outro tipo de exposição coletiva. De maneira geral, consideramos que conseguimos alcançar
nosso objetivo principal, que era proporcionar aos estudantes meios através dos quais eles
poderiam construir e (re)pensar suas leituras de mundo. No entanto, esta avaliação foi
possível mais devido às manifestações orais com a participação dos educandos nos debates e
discussões do que na sistematização escrita das atividades. Ficou, para nós, o desafio de
pensar em maneiras de aprimorar as habilidades de escrita e interpretação de textos no
contexto da Educação de Jovens e Adultos.
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http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/metafora/. acesso em Fev. 2017
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JOGO DA VIDA: DIMENSÃO INTERCULTURAL NO ENSINO DE
LÍNGUA INGLESA EM UM CURRÍCULO INTEGRADO

Andressa Marisol Medeiros Ferrer
dessaferrer@yahoo.co.uk

Instituto Federal São Paulo

5. Educação de Jovens e Adultos

Palavras-chave: Sócio-histórico-cultural; Sonho americano; Leis Trabalhistas;
Neoliberalismo.

Resumo
A ideia de um visto americano na mão traz a muitas pessoas a certeza de que através do trabalho árduo,

será possível ter uma vida cheia de oportunidades, sucesso material e mobilidade social nos Estados Unidos. As
estatísticas ilustram bem essa questão. Segundo o Pew Research Center, há mais imigrantes em terras
estadunidenses do que em qualquer outro país do mundo, são cerca de 44,4 milhões de pessoas. E, este dado não
inclui os imigrantes ilegais, que arriscam a própria vida pelo famoso “sonho americano”. O objetivo principal
deste relato de experiência pedagógica é desmistificar o tal “sonho americano” e levar os estudantes a uma
reflexão crítica sobre sua condição de cidadão no mundo. Para tanto, a vida do imigrante latino-americano nos
Estados Unidos é utilizada como base para se entender questões políticas, econômicas e sociais inseridas no atual
modelo neoliberal. A prática aqui relatada foi realizada durante as aulas de Língua Inglesa, com alunos do
Ensino Fundamental II, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no município de Santo André, em São Paulo. O
projeto foi realizado em uma proposta de currículo integrado, unindo principalmente as disciplinas de Geografia
e História.

Introdução
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento do curso Especialização

em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos - Proeja, oferecida pelo Instituto Federal São Paulo, e discute uma
experiência pedagógica realizada com alunos de Ensino Fundamental II da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) da escola Professora Sônia Aparecida Marques, em Santo André
(São Paulo). O projeto, que teve como eixo norteador o trabalho e as leis trabalhistas, foi
desenvolvido durante as aulas de Língua Inglesa ao longo do primeiro semestre de 2018,
colocando em prática a proposta de um currículo integrador, definido pela Secretaria de
Educação do Município, que tem como base a perspectiva sócio-histórico-cultural de Lev
Vygotsky (Vygotsky, 2001) e o trabalho como princípio educativo.

Na abordagem de Vygotsky (2001), a mediação ocupa papel fundamental na
aprendizagem e, para tanto, sujeito e mundo são tratados simultaneamente. Assim, o
educando participa ativamente do processo ensino e aprendizagem como idealizador, autor e
transformador do conhecimento e do mundo, refletindo sempre sobre sua ação.

"O foco está na mediação, e o processo ensino-aprendizagem realiza-se em
contextos históricos, sociais e culturais. [...] Nesse enquadre, formam-se indivíduos
que têm compromisso com o mundo e com o outro para atuar em diferentes
contextos sociais. Esses sujeitos aprendem a expor suas ideias e a ouvir as dos
demais, percebem a possibilidade de buscar as informações que lhes são necessárias
e desejam transformar o meio e a si mesmos." (LIBERALLI, 2009, p.10)

Presente no Plano Municipal de Educação de Santo André (2015), o "trabalho como
princípio educativo" visa uma formação que prepare o aluno para "o mundo do trabalho,
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estabelecendo inter-relações entre
teoria e prática, nos eixos da Ciência, Trabalho, Tecnologia, Política, Cultura e Cidadania"
(Meta 10.6). Deste modo, o estudante não é apenas formado para o trabalho, ele passa a
refletir sobre as dinâmicas de produção da sociedade moderna, buscando sua autonomia e
emancipação.

Nesta perspectiva, as aulas de Língua Inglesa são pensadas para além do
conhecimento linguístico - escrita, oralidade e leitura -, considerando-se também a dimensão
intercultural. Neste caso, estudam-se os valores sócio-histórico-culturais dos países falantes
deste idioma, refletindo criticamente sobre as ideologias que estão presentes nessas
sociedades, na tentativa de compreender como elas influenciam outras nações. (Currículo da
EJA da Prefeitura de Santo André, 2018)

A fim de colocar a proposta do currículo integrador em prática, foram utilizadas a
dialogicidade e a investigação de temas geradores junto aos educandos, conforme sugerido
pela metodologia de Paulo Freire no "esforço de propor aos indivíduos dimensões
significativas de sua realidade, cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a interação de
suas partes" (FREIRE, 1968, p. 134), procurando desenvolver uma prática emancipadora, em
que os sujeitos sejam capazes de lerem a si mesmos e o mundo, resignificando o seu saber
para reconstruir a sua realidade.

No projeto aqui apresentado, o tema de estudo sugerido pelos estudantes foi "o
trabalho e as novas leis trabalhistas". Na disciplina de Língua Inglesa, a proposta seria
estudar como o assunto selecionado se apresenta na realidade estadunidense. No entanto, a
concepção utópica de uma realidade de vida norte-americana sempre próspera, apresentada
pelos alunos no início do projeto, fez com que o foco de estudo fosse direcionado a responder
o que é o "sonho americano" e quem está apto a gozar das vantagens oferecidas por ele, tendo
em vista a vida do trabalhador imigrante latino-americano nos Estados Unidos da América.

Com a finalidade de ilustrar essa realidade e para sistematizar os conhecimentos
desenvolvidos ao longo do projeto, foi proposto que os educados desenvolvessem um "Jogo
da Vida", nos moldes do jogo original de tabuleiro, mostrando a trajetória desses
trabalhadores.

Objetivos
Ao final do projeto era esperado que os estudantes fossem capazes de: Apropriar-se do

conceito "American dream" e desmistificá-lo; Ter conhecimento do fluxo imigratório nos
Estados Unidos; Conhecer direitos e benefícios concedidos pelo governo americano aos
trabalhadores daquele país; Refletir criticamente sobre como a política neoliberal influência
nas decisões públicas que incidem sobre as condições de trabalho; e Traçar paralelos sobre a
realidade americana e a brasileira, no que diz respeito ao trabalho.

O processo de estudo e produção desse trabalho será narrado a seguir.

Metodologia
Este trabalho parte da análise documental em registros da professora, que aqui assume

o papel de pesquisadora, resgatando observações da prática docente. Madalena Freire, o ato
de refletir como  libertador "porque instrumentaliza o educador no que ele tem de mais vital:
o pensar" (FREIRE, 1996, p. 22). Portanto, é a ação reflexiva que embasa teoricamente esta
pesquisa, colocando o professor como um "observador participativo". Também houve
levantamento bibliográfico sobre o tema proposto. O projeto foi estruturado em um processo
reflexivo e dialógico na relação professor-aluno, ao longo do primeiro semestre de 2018. No
período, as turmas do 1o ao 4o termos de EJA II da EMEIEF Professora Sônia Aparecida
Marques participaram da proposta.
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Os conteúdos abordados e
materiais apresentados eram mais ou menos complexos, respeitando o ano de estudo dos
educandos. Foi estimulado um constante processo reflexivo

em que os alunos assumiram o papel de protagonistas, contribuindo ativamente com
sugestões e questionamentos que norteavam as etapas seguintes a serem traçadas pelo grupo.
Deste modo, conforme sugerido por Saviani (2005), as aulas seguiram o método histórico-
crítico de educação, que será detalhado mais adiante.

Além das tradicionais salas de aulas, foram ocupados outros ambientes da unidade
escolar, como sala de vídeo, laboratório de informática e sala de artes. Por ter sido realizado
em quatro grupos simultaneamente e por ter havido o apoio de outras duas áreas do
conhecimento - História e Geografia -, houve necessidade de planejamento e replanejamentos
constantes, assim como muito diálogo entre as partes envolvidas.

Referencial Teórico
Ao apresentar a abordagem sócio-histórico-cultural, Vygotsky (2001) sugere que o

foco da educação está na mediação. Deste modo,

" [...] a produção de conceitos científicos realiza-se na interação com conceitos
cotidianos, por meio de tarefas de desafio e descoberta. Alunos constituem-se como
participantes da interação, parceiros da zona de construção. Já o professor atua como
mediador e par mais experiente no conteúdo enfocado." (LIBERALLI, 2009, p. 10)

É com esta proposta de professor mediador que o projeto tomou forma, utilizando o
método histórico-crítico de educação, sugerido por Saviani (2005). Cabe aqui relatar o que
ocorreu em cada uma das fases propostas.

1. Prática social - Momento de discussão e debate, a partir de um tema gerador, em
que professor e aluno posicionam-se sobre determinado assunto, levando em consideração
vivências e percepções pessoais.

A discussão sobre o tema gerador foi proposta a partir da reportagem "Crise dos
Estados Unidos elimina 1,5 milhão de vagas de emprego", publicada na Folha de S. Paulo,
em 9 de outubro de 2017. Na ocasião, as palavras "Estados Unidos" e "americano(a)" foram
substituídas por "XXX". Os alunos deveriam, então, tentar adivinhar de onde se tratava
aquela notícia. Todos, sem exceção, fizeram referencia ao Brasil ou outros países da América
Latina. Considerar a possibilidade de uma crise econômica e instabilidade de emprego em
solo americano foi o primeiro grande desafio dos estudantes.

2. Problematização - Identificação de questões sociais que precisam ser resolvidas e
quais os conhecimentos necessários para saná-las;

A partir da identificação de uma visão utópica da sociedade estadunidense, foi
discutido junto com os estudantes, o que precisávamos estudar para entender e desmistificar
esse cenário. Entre os temas sugeridos apareceram: origem e compreensão do conceito
"American Dream", pesquisas salariais, tipos de emprego, o trabalhador americano e o
trabalhador imigrante, previdência social americana e custo de vida nos Estados Unidos,
entre outros assuntos.

3. Instrumentalização - "Apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários
ao equacionamento dos problemas detectados na prática social" (2005 apud RAMOS, 2011).
Durante todo o projeto, priorizou-se o uso de pesquisas oficiais do governo dos Estados
Unidos ou de instituições como a ONU (Organização das Nações Unidas), assim como
estudos de especialistas, reportagens, documentários e filmes;
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Para se ter uma ideia da real
condição desses trabalhadores, dados oficiais do governo americano apontam que há cerca de
43 milhões de pessoas de diversas origens vivendo no país, sendo 11 milhões ilegais, a
maioria cidadãos latino-americanos que trabalha clandestinamente

em fazendas, restaurantes e áreas de construção e manutenção, entre outras funções do setor
de serviços. Foragidos, esses imigrantes são vítimas de todo o tipo de exploração e, em
alguns casos, escravidão, sem ter o direito de recorrer a qualquer auxílio legal.

4. Catarse - "Efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformando-os em
elementos ativos de transformação social" (2005 apud RAMOS, 2011). Neste caso, a
articulação com as disciplinas de História e Geografia foram fundamentais para o bom
desempenho do objeto de estudo. Pois, é a partir da compreensão histórica do trabalho e suas
relações com a dinâmica capitalista, apresentadas nas aulas de história, que os estudantes
passam a compreender a lógica neoliberal estadunidense.   Do mesmo modo, a apresentação
de fluxos migratórios ocorridos no Brasil, devido à escassez de emprego em algumas regiões,
torna a compreensão de fluxo imigratório para os Estados Unidos (pelo mesmo motivo)
muito mais clara. Assim como a discussão sobre as mudanças das leis trabalhistas, naquele
momento em curso no Brasil, faziam referência direta à proposta vigente nos Estados Unidos.

5. Prática social - Neste projeto, ela surge na produção e na dinâmica do "Jogo da
Vida", permitindo que os estudantes manifestassem uma visão crítica sobre as reais
condições de vida dos imigrantes latino-americanos nos Estados Unidos, pudessem vivenciá-
la de maneira lúdica e apresentá-la a outras pessoas, também por meio da vivência. Aos
participantes do jogo fica o convite não apenas ao conhecimento, mas à reflexão sobre a
realidade do outro e de si mesmo.

Antes da elaboração do jogo, os educandos tiveram a oportunidade de jogar o "Jogo da
Vida". O momento foi proveitoso para que eles percebessem e discutissem sobre os valores
de uma sociedade neoliberal implícitos naquela proposta lúdica. Munidos de criticidade e
informações a respeito da vida do imigrante latino americano nos Estados Unidos, cada sala
se propôs a elaborar algumas situações que poderiam ser postas no jogo. A organização
cronológica das situações propostas ficou a cargo da professora. Como o tabuleiro foi
montado no chão, de modo que os participantes andassem sobre ele, todos os educandos
participaram da organização.

Resultados
Esperava-se que este trabalho oportunizasse aos alunos a reconstrução de uma

percepção equivocada de mundo e a transformação de sua própria realidade. No entanto, o
maior desafio foi superar a resistência dos estudantes em estudar os temas propostas durante
as aulas de Língua Inglesa. Afinal, de maneira geral, entende-se que a aula de um
determinado idioma seja um processo que se inicia e se conclui na linguagem e nada mais do
que isso. Portanto, a dimensão intercultural para o ensino de Língua Inglesa, abordada no
Currículo da EJA II da Prefeitura de Santo André, é um grande desafio para educandos e
professores.

Rever a prática docente à luz de uma temática que considere as perspectivas de
linguagem embasada na compreensão dialógica entre os sujeitos, refletindo sobre a vida que
se vive em diferentes locais do mundo, requer muita dedicação e planejamento constantes.
Perrenoud (1999) defende que essa prática seja estruturada em registros diversificados, de
modo que o professor tenha uma escuta atenta no momento de interação com os estudantes,
norteando assim o seu trabalho para uma educação formativa.
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Souza orienta a caracterizar
cuidadosamente os grupos e

"[...] refletir ordenadamente a partir da nossa prática, submetendo tudo a uma crítica,
problematizando e identificando os conflitos e contradições, analisando tudo o que
fizemos, buscando os porquês e as relações entre as coisas." (SOUZA, 2000, p.33)

Ao longo das discussões e atividades propostas, foi notória a apreensão dos
conhecimentos por parte dos estudantes, que posicionavam-se criticamente acerca das
propostas de políticas americanas mundiais e percebiam as semelhanças entre as leis
trabalhistas americanas e os projetos lei em discussão no Brasil. Em muitos momentos, eles
diziam "não querer perder os seus direitos como aconteceu com os americanos". Logo,
podemos afirmar que os estudantes eram capazes de expor suas ideias, buscando referenciais
naquilo que foi estudado em sala de aula, expressando-se com clareza.

Curiosamente, no dia seguinte à estreia do jogo, Donald Trump determinou a
separação de filhos de imigrantes ilegais de suas famílias. Indignados e munidos de muita
informação, os estudantes relataram ter debatido ativamente sobre a situação dentro e fora
dos muros da escola.
Com base neste relato, é possível concluir que os resultados esperados neste projeto foram
alcançados.

Considerações Finais
Integração e interação entre as diversas áreas do conhecimento teve um caráter

fundante para o sucesso deste trabalho. Considerando o modelo de um currículo integrador, a
dialogicidade entre as disciplinas sugere um modelo que supere a divisão de conteúdos
isolados. Tão pouco exige encontros pré-determinado entre as áreas, mas convida os
professores a compartilharem suas reflexões, orientando os seus planejamentos para o mesmo
objeto de estudo. Assim, visando a emancipação do aluno da EJA, a atenção e o cuidado
devem estar nos conteúdos que serão abordados e, principalmente, na forma de organizá-los e
integrá-los ao mundo. Este constitui-se como um ponto de destaque deste trabalho e é, ao
mesmo tempo, o maior desafio na construção de projetos futuros.
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ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO KAIOWÁ NA ESCOLA PA`Ì
CHIQUITO CHIQUITO PEDRO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE

DOURADOS-MS

Rosane Gonçalves Costa Ozório1

E-mail: rosanecosta_ozorio@hotmail.com
Escola Estadual Floriano Viegas Machado- Dourados MS

Universidade Federal da Grande Dourados
Eixo Temático 06: Ensino de Geografia e questões étnico-raciais

Resumo: O calendário indígena Kaiowá na instituição escolar indígena é uma forma de alteridade desses
povos nesse tekohá, através da elaboração desses, irão fortalecendo os costumes desse povo. Com o ensino de
geografia junto á transmissão de saberes dos mais velhos que compõem essa comunidade os educandos podem
manifestar saberes e aprendizados sobre esse aqui citado, fortalecendo a educação a partir de suas vivências. A
partir do conhecimento dos povos indígenas dessa comunidade percebe-se a necessidade de fazer trabalhos
voltados para a realidade deles, mais que isso com os saberes ali encontrados esses sendo de uma grandiosa
validade para quem está dentro e fora dessa realidade para obter aprendizados múltiplos. Assim sendo a
elaboração do calendário Kaiowá é feito para somar e reforçar os saberes tradicionais dos povos indígenas dessa
comunidade.

Palavras-Chave: Calendário; Escola; Indígena; Geografia; Saberes.

Introdução

A elaboração do calendário indígena kaiowa na Aldeia Panambizinho no município de

Dourados, partiu da iniciativa da professora de geografia, no caso eu que ministrava aula na

instituição nesse momento, esse foi feito pelos alunos do 8º ano sob minhas orientações,

seguindo o referencial escolar dessa, trabalhando o seguinte conteúdo povos indígenas, essa ação

se deu após eu observar que as crianças passavam cotidianamente pelo calendário e falavam

entre si do que se tratava no decorrer dessas observâncias, notei que eles quase sempre

perguntavam para os adultos o significado dos meses ali no calendário que desenhado na parede

da escola, nesses constava somente o mês e o significado do mesmo.

Partindo desse pressuposto, surgiu então a ideia de fazer um calendário que

contemplasse a todos desde os pequenos das séries iniciais até os adultos e assim foi se dando a

feitura do mesmo.

1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG / UFGD).
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Figura 1: Calendário elaborado por um dos alunos.
Autor: Acervo próprio (2017).

Para elaboração do calendário, chamamos até a escola o Sr. Valdomiro Aquino e Dona

Roseli Concianza Jorge, lideranças da aldeia Panambizinho, para que falassem com os alunos

sobre o significado de cada mês, já que eu havia observado que os alunos não tinham muita

clareza sobre cada acontecimento mensal.

A intenção em produzir esse calendário com desenhos foi de que todos tivessem

conhecimento dos acontecimentos mensais através dos desenhos, inclusive as crianças pequenas

que ainda não sabem ler. Para os educandos que são alfabetizados estaria escrito em guarani e

português.

A caracterização dos meses do ano foi realizada de acordo com as referências do Sr.

Valdomiro e dona Roseli conforme segue:

Figura 2: Calendário Indigena (A-Janeiro, B-Fevereiro e C-Março).
Fonte: Acervo próprio (2017).
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Janeiro (Figura 2-A): É o tempo em que renova a terra onde ocorre o maior período de

trovão. Primeiro faz trovão nhaderu (irmã), Arakuara Guaçu (barulho) deixa o tempo manso

de janeiro até março. Acontece isso até março, daí é o irmão mais novo (nhaderu arakuraí).

Ary nhepyru

Fevereiro (Figura 2-B): Batizado do milho Saboro e colheita, as mulheres vão de madrugada

levando o milho para batizar, organizam a festa conforme a lua. Batata, mandioca.

Nhemongueta guasu ary

Março (Figura 2-C): Continuação da colheita e do batizado das plantas (nhaderu aratrana).

Jérosy ary

Figura 3: Calendário Indigena (A-Abril, B-Maio e C-Junho).
Fonte: Acervo próprio (2017).

Abril (Figura 3-A): Começa o tempo do frio, nhaderu eixu mandou geada, todos que moram

na terra tem que tomar banho, todas as pessoas seja em abril ou maio.

Ava kurery ary

Maio (Figura 3-B): Volta do sol, Tem um estrada que a mãe do sol e da lua percorre quando

eles são bebês á procura do pai deles, então o sol percorre essa estrada que sua mãe percorria

em busca do seu pai.

Kwarahy jere

Junho (Figura 3-C): Época da serração, nhaderu e nhadery fazem a reza para abençoar as

gestantes e as mulheres que vão engravidar para não nascerem crianças deficientes.
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Uixo ka'aguy ekyrama ary

Figura 4: Calendário Indigena (A-Julio, B-Agosto e C-Setembro).
Fonte: Acervo próprio (2017).

Julho (Figura 4-A): Tempo do frio e separação, não tem plantação nessa época.

ro'y ary.

Agosto (Figura 4-B): Preparo da terra para plantação da melancia, abobora mandioca,

crescem as plantações feitas nessa época, os animais estão magros.

Uixo tava.

Setembro (Figura 4-C): Tempo de plantação, os animais estão nascendo.

Kavy ary.

Figura 5: Calendário Indigena (A- Outubro, B- Novembro e C-Dezembro).
Fonte: Acervo próprio (2017).
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Outubro (Figura 5-A): Tempo de plantação e animais nascendo.

Avati jyaty ary.

Novembro (Figura 5-B): Tempo de Arapodhu (nhaderu) Argréjhu (época do céu

avermelhado), tempo de cantar para espantar o mal das casas familiares.

Pira rupi'a ary

Dezembro (Figura 5-C): Se caiu a geada no inverno, dezembro é muito quente, tem de

doença e do calor nhanderu marane e tempestades de guavira e manga.

Kavyre'ê ary

No desenvolvimento dos projetos Riquezas do meu Tekohá e Calendário Indígena foi

possível constatar que os alunos desenvolveram um aprendizado mais satisfatório do que com

aulas que utilizamos procedimentos tradicionais como: lousa, giz, livros, etc; pois eles

conseguem fazer a comparação com a realidade vivenciada, valorizam os conhecimentos

advindos dos mais velhos, conseguem perceber que eles precisam estudar e valorizar seus

saberes, cultura, crenças, entre outros.

Desta forma, é possível perceber que as atividades na escola também são uma maneira dos

povos indígenas resistirem, como aponta Meliá (1999, p. 12):

Os povos indígenas sustentaram sua alteridade graças a estratégias próprias, das quais uma

foi precisamente a ação pedagógica. Em outros termos, continua havendo nesses povos uma

educação indígena que permite que o modo de ser e a cultura venham a se reproduzir nas

novas gerações, mas também que essas sociedades encarem com relativo sucesso situações

novas.

Por isso é de suma importância a presença dos mais velhos nas atividades escolares. Como

observamos durante as aulas, foi possível ver o aprendizado sobre suas vivências e a

valorização de seu povo, sobretudo em Panambizinho que possui um histórico de luta pela

retomada da terra.
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Ensino de Geografia e Questões Étnico-Raciais

Resumo

Este relato tem por objetivo narrar às experiências a partir da construção de oficinas que debatam a questão

étnico-racial no ensino de Geografia. Assim, busca-se, ressaltar a importância do uso de longas e curtas para

trabalhar esta temática e a importância que a Lei 10.639 tem para se combater o racismo no campo educacional,

desconstruindo estereótipos presentes na sociedade, e por vezes, reproduzido no currículo escolar. Para tal feito,

ressaltamos também a importância de programas como o PIBID e grupos de pesquisas como o NEGRAM, que

ajudam a estabelecer uma relação entre o ambiente escolar e o ambiente universitário, respeitando a produção de

conhecimento de cada um, e estabelecendo um diálogo entre professores e estudantes que usam estes espaços. O

filme Pantera Negra, aparece como opção, e será usado como o objeto de estudo em uma oficina, para desdobrar

temáticas raciais e desmitificar estereótipos criados sobre o continente africano.

Palavras-chave: Questão Étnico-Racial; Lei 10.639; Pantera Negra; África; Ensino de Geografia.

Introdução

Inicialmente, deve-se ter em mente os benefícios de se trabalhar com curtas e longas.

Trazer esse mundo cinematográfico para dentro da educação tem grande utilidade, pois além
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de se encontrar presente no cotidiano do

aluno, eles também podem abordar através das cenas, situações e/ou assuntos presentes no dia

a dia desses estudantes. Até mesmo através de filmes totalmente fictícios podem-se extrair

questões críticas e tencionar um debate. Lembrando a leitura de Harvey (2008), os filmes

permitem o acesso a diferentes espacialidades e temporalidades.

Os filmes de curta-metragem podem ser usados, com maior facilidade em sala de aula,

porque possuem uma duração menor, em média 30 minutos. Esses curtas permitem passar

uma mensagem de modo muito mais rápida e direta se comparado a um longa-metragem, que

possui em média 70 minutos (isso no Brasil, pois em outros países essa duração média pode

variar). Os curtas possibilitam o espaço para o professor dialogar entre o vídeo apresentado e

as explicações. Nesse sentido, um caminho interessante para uso de longas é a seleção de

fragmentos importantes e que se relacionam aos objetivos da aula.

Ao se fazer usos de filmes, tanto em oficinas como em aulas, são necessários tomar

algumas precauções. Em primeiro lugar, a faixa etária, para não passar um conteúdo que

possa ser considerado inapropriado. Em segundo lugar, o tema, pois este deve estar de acordo

com algum conteúdo que está sendo trabalhado com os estudantes. Em terceiro lugar, a

duração. É importante ficar atento quanto a isto. Ao se usar um longa, acaba se perdendo

muito tempo, o que prejudica uma possível explicação. Em muitos casos, os tempos de aula

são inferiores ao tempo do filme, por isso é mais interessante usar os filmes de curta

metragem ou então como é feito por alguns professores, realizar algumas adaptações, por

exemplo, a seleção de cenas que comportem os assuntos que serão debatidos, como indicamos

anteriormente. Em quarto lugar, preparar a turma. É importante falar um pouco sobre o que

vai ser passado, fazendo com que assistam ao filme atentamente, com maior foco aos fatos

relacionados ao objetivo da aula. E por último, pensar nas condições estruturais. Muitas

escolas não tem uma sala equipada com TV e/ou outros aparatos tecnológicos, o que pode

inviabilizar a atividade. Caso seja possível, o professor deve se deslocar para outra sala

específica, como um auditório, sala de vídeo, etc.

O Ensino de Geografia e a Questão Étnico-racial

Ao se falar sobre as questões étnico-raciais, é imprescindível falar sobre a lei 10.639,

promulgada em janeiro de 2003. Afinal, essa lei é resultado de constantes lutas por parte do

Movimento Negro Brasileiro, e é o principal aparato de combate ao racismo dentro do campo

educacional. Em síntese, ela tem como objetivo construir uma educação voltada para a
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igualdade racial, mudando a posição

do negro e das relações raciais, tornando obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira; e também a presença dos mesmos nos livros didáticos. Assim como aponta Santos

(2011):

A Lei reposiciona o negro e as relações raciais na educação – transformando em

denúncia e problematização o que é silenciado (como, p. ex., o racismo no cotidiano

escolar), chamando a atenção para como conhecimentos aparentemente “neutros”

contribuem para a reprodução de estereótipos e estigmas raciais e para o racismo. A

10.639 nos coloca o desafio de construir uma educação para a igualdade racial, uma

formação humana que promova valores não racistas (SANTOS, 2011, p. 5).

Logo, a Lei 10.639 influencia diretamente no ensino, principalmente no ensino de

geografia já que a mesma se insere como formuladora de visões do mundo. Historicamente, a

geografia difundiu visões de mundo a partir de uma perspectiva eurocêntrica, pelo fato de que

seus principais eixos terem nascidos na França e Alemanha. Isso fica nítido quando olhamos,

por exemplo, alguns livros didáticos de geografia que reforçam essa geografia clássica, com

narrativas que reproduzem símbolos e marcos zeros europeus.

O sentido de ensinar e aprender geografia: pode-se dizer que é conhecer o mundo em

todos os aspectos, saber onde está, se posicionar no mundo. Também, não se pode deixar de

falar que é de suma importância conhecer o espaço geográfico com tudo que está inserido

nele, a relação sócio-espacial, relações entre indivíduos dentro de um determinado espaço,

relações de poder e economia. Logo, ler o espaço é de grande valia para as relações raciais,

pois como (SANTOS, 2010) nos traz:

“(...) a raça é um princípio social da classificação de indivíduos e grupos,

construídos artificialmente para o ordenamento de relações de hierarquia e poder”

(SANTOS, 2010, págs. 143-144).

Daí fica claro a necessidade de compreensão da relação espacial com o racismo e

da luta contra o mesmo.

Sabemos que a geografia trata pouco à questão étnico racial nas universidades e

escolas, tal fato está relacionado à escassa produção acadêmica e por isso a ideia de se

construir oficinas surge como uma esperança de instigar mais educadores de geografia e todas

as áreas a debater sobre o racismo em sala de aula aplicando assim a lei 10.639. Só haverá

uma desconstrução dos estereótipos negativos acerca do povo negro a partir de um ensino de

geografia reflexivo que crie elementos para não perpetuação do mesmo.
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Construindo oficinas como

um instrumento de luta antirracista

As oficinas são de grande importância, pois é um modo de tratar determinados

assuntos dentro da temática étnico-racial, alcançando desde professores a estudantes, variando

os assuntos dentro das oficinas de acordo com complexidade. As oficinas ministradas para

professores têm como objetivo auxiliar o docente a trabalhar como se ensinar questões étnico-

raciais, a partir de uma visão não eurocêntrica, promovendo um debate crítico. Porém, ainda

há muitos professores que apresentam resistência a oficinas com essas temáticas, e acabam se

sentindo tencionados por conta de seus posicionamentos. O diálogo com os estudantes se

torna mais atrativo, pois os mesmos são mais receptivos a ouvirem sobre o tema, criando a

possibilidade de desconstrução do pensamento eurocêntrico logo de início, na formação

dentro da escola.

O filme Pantera Negra se revela como uma desconstrução do continente Africano. A

partir dele pode-se tratar da diversidade cultural e paisagista presente no continente; sobre

economia; representatividade feminina e negra; colonialismo e imperialismo; além de poder

trabalhar sobre o racismo, preconceito e discriminação, que são assuntos interdisciplinares.

Foi citado o filme Pantera Negra como exemplo pelo fato deste relato ter sido inspirado em

uma oficina realizada em duas escolas do município de São Gonçalo, o Instituto Estadual

Clélia Nanci e o CIEP 412 Dr. Zerbini, que discutia o continente Africano pela perspectiva do

filme Pantera Negra.

Para finalizar esse tópico, é interessante voltar ao exemplo do filme Pantera Negra.

Uma situação que pede uma oficina para o ensino de África é válido, fazer um paralelo entre

ficção e realidade. No filme para retratar a diversidade cultural, que é algo que o continente

Africano tem, é visto as várias sociedades se reunindo para uma determinada prática cultural,

através do combate, mas também nas lutas coletivas pela defesa do continente – trazendo uma

alusão, até determinados pontos, ao Pan-Africanismo. Quanto às riquezas minerais, se tem

representada pelo Vibrânio. Ainda tem a variedade de paisagem, Wakanda (cidade fictícia) é

uma cidade tecnológica, e para muitos, isso não existe nos países do continente Africano,

sendo que existem sim cidades desenvolvidas e com tecnologia, e tratar do assunto desse

modo é muito válido para mostrar que a África não é um continente constituído de apenas por

savanas, pobreza e fome, mas sim um continente que teve seu povo, sua cultura e seu

território subalternizado pelo processo de colonização.
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Oficina: “Discutindo o Continente

Africano pela perspectiva do filme Pantera Negra”

A oficina foi pensada em seis momentos: 1) Discutir o conceito de Raça e diferenciar

Racismo de Preconceito e de Discriminação; 2) Estabelecer a definição de Racismo Estrutural

e Institucional e como eles se configuram no Brasil; 3) Debater a relação entre Raça e Gênero,

e a importância do empoderamento feminino; 4) Representatividade; 5) Contrapor a visão

eurocêntrica que se tem do Continente Africano, mostrando cenas do filme x realidade; e 6)

Abertura para um debate.

Ao abordar o conceito de Raça explicamos que raça é uma construção social, criado

para inferiorizar o negro, e assim legitimar a escravidão. Mesmo após o fim da escravidão nas

diferentes sociedades da América e da África, essas narrativas permaneceram, resultando em

um legado colonial racista, por isso diz-se que o Racismo estrutura todas as relações sociais

no mundo. Logo após explicamos a diferença entre Racismo, Discriminação e Preconceito,

exemplificando cada uma delas. Posteriormente, explicamos o que é racismo estrutural e

institucional no Brasil, apresentando dados comparativos entre pessoas brancas e negras,

como por exemplo, a taxa de analfabetismo, trabalho infantil, diferenciação salarial entre os

mesmos, etc., além de trazer fatos ocorridos que legitimam esse racismo. Também

apresentamos trechos do Relatório da ONU onde se enfatiza que negros são mais afetados

pela violência e desigualdade no Brasil.

Ao relacionar o racismo atrelado o machismo, trazemos taxas de homicídios de

mulheres no Brasil de entre 2003 e 2016, onde se percebe o aumento de homicídios de

mulheres negras em relação ao homicídio de mulheres brancas, que diminui. Trazemos

também para o debate a questão do “corpo da mulher negra como mercadoria”, visto que a

mulher negra sempre teve seus corpos objetificados. Para contrapor este ideário criado sobre a

mulher negra, apontamos algumas mulheres negras que ocuparam/ocupam espaços ocupados

majoritariamente por homens. Neste momento, realizamos a primeira conexão com o filme

Pantera Negra, mostrando como a figura da mulher negra ocupando espaços de destaque, tal

como é representada uma oficial de guerra, uma cientista, uma espiã e uma rainha. Figuras

fortes em pé de igualdade com as figuras masculinas, quebrando o estereótipo de “sexo

frágil”.

Representatividade é o ponto marco da oficina como também do filme, já que existem

poucas obras em que o negro tem destaque principal e que não seja o de escravo. O filme é

retratado, em sua maioria, por atores negros, o que também é raridade dentro do mundo
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cinematográfico. Apesar de não ter

uma relação um com o outro, relacionamos o Movimento do Partido dos Panteras Negras,

grupo que lutou contra segregação racial nos Estados Unidos, como símbolo de

representatividade e resistência do povo negro.

Com o título de “Um outro olhar sobre o Continente Africano”, comparamos cenas do

filme (fictícias) com imagens reais do Continente Africano em que o filme foi inspirado,

quebrando o estigma de miséria e pobreza criado e trazendo a diversidade de paisagens e

climas. Além das paisagens, têm-se os povos que inspiraram as sociedades do filme,

mostrando que o continente tem uma grande diversidade cultural e de povos. Por fim,

encerramos a oficina com a seguinte pergunta: “Por que o Continente Africano, mesmo com

uma grande diversidade econômica, cultural e natural, é visto como um continente pobre?” e

iniciamos o debate.

De modo geral, a ideia desta oficina foi aplicar a lei 10.639 através de uma obra

cinematográfica. Fazer uma oficina com questões étnico-raciais utilizando um filme é uma

forma diferente de desconstrução, quebrando de forma lúdica, porém direta, preconceitos e

discriminações, tendo em vista o combate ao racismo, que é o que estabelece a lei 10.639.

Notas finais: a importância do PIBID e do NEGRAM

É importante se pensar no PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à

Docência) como uma ponte de entre a universidade e a escola, fazendo com que se estabeleça

um diálogo entre as duas instituições, já que esse programa abre a possibilidade para o

estudante universitário participar do cotidiano das escolas. Por intermédio do PIBID, os

autores deste relato são atuantes de um grupo de pesquisa chamado NEGRAM (Núcleo de

Estudos e Pesquisa em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais) que é justamente

o núcleo que debate a lei 10.639 e o ensino de geografia, logo o mesmo que monta as oficinas

sobre questões étnico-raciais para as escolas.

Para os bolsistas, já estar presente dentro do ambiente escolar facilita a criação e o

andamento de uma oficina. Além disso, pertencer a um grupo de pesquisas dentro da

universidade que debata o ensino de geografia e a questão étnico-racial, que é um campo de

produção científica pouco discutida, é fundamental para a inserção desta temática para além

da universidade, ou seja, que essa produção acadêmica chegue ao espaço escolar. Assim, fica

nítida a importância da relação do bolsista PIBID e o núcleo de pesquisa, contribuindo para a

realização de uma agenda antirracista.
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Resumo: Este relato é referente ao projeto “Trabalho Escravo contemporâneo no Brasil (trabalho análogo a 

escravidão)” ministrado pela professora Fabricia Costa Corrêa em todas as turmas de segundo ano do ensino 

médio CIEP 308, com o auxílio dos estudantes estagiários do PIBID. Este tema tem sido parte do ENEM nos 

últimos anos, razão pela qual o objetivo do projeto era que os alunos entendessem e debatessem sobre as relações 

e diferenças entre trabalho escravo e trabalho infantil. Com essa finalidade foi passado um roteiro de pesquisa, 

um mapa do trabalho escravo no Brasil e uma longa-metragem. A partir deles foram realizados um trabalho 

escrito e um debate em grupos. Embora as diferenças sobre essas situações não tenha configurado uma parte 

importante durante os debates, os alunos chegaram à conclusão de que infelizmente esses processos perduram 

em vários lugares do mundo, mesmo com abolição da escravatura e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Além disso, eles concluíram que o trabalho análogo à escravidão e o trabalho infantil estão inseridos nas 

sociedades contemporânea capitalista pois existe uma permissividade da própria sociedade.          

 

Palavras-Chave: trabalho escravo; trabalho infantil; educação.  

 

 

Introdução 
 

Relato acadêmico da aula ministrada no Colégio Estadual Pascoal Carlos Magno. Foi 

feito em um CIEP localizado no bairro Nova Cidade, município de Itaboraí, Região 

Metropolitana– RJ, no endereço Av. Américo da costa Cardoso n. 1811, de nome CIEP 308 

Brizolão. Atualmente, a escola encontra-se sob a direção de Bruno Salles Nicoll e possui 

regime de funcionamento de manhã e noite.   

As observações do estágio foram realizadas no turno da manhã, na turma 2004, de 

8:40 às 10:00. As aulas nestas classes foram ministradas pela professora Fabricia Costa 

Corrêa e os bolsistas do PIBID. 

 

Aulas– Trabalho Escravo contemporâneo no Brasil (trabalho análogo a 

escravidão) e trabalho infantil no Brasil   

 

O projeto foi feito pela professora na escola junto com os estagiários do PIBID, cujo 

tema foi “Trabalho Escravo contemporâneo no Brasil (trabalho análogo a escravidão)”. 

Iniciou-se com uma pesquisa e roteiro passada pela professora sobre legislação brasileira, 

código civil, código penal, constituição federal, os acordos e convenções internacionais. Para 

passar esse trabalho, ela colocou no quadro um roteiro e um mapa sobre o trabalho escravo e 

infantil no Brasil para os alunos.  

Depois disso, a professora sugeriu que os alunos assistissem um longa- metragem 

denominado “Nas Terras do bem-Vira” (disponível pelo youtube) para complemento da 

pesquisa sobre o trabalho escravo e a sugestão para o trabalho infantil. Depois foram 

realizados alguns jogos infantis sobre a erradicação de trabalho infantil. Esses trabalhos foram 

divididos em duas etapas: a primeira etapa foi um questionário para ser respondido em casa e 
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a segunda etapa foi um debate interativo 

em aula, no qual os alunos foram divididos em grupos. O debate funcionou da seguinte 

maneira: um grupo perguntava e o outro respondia (vice e versa). Essas perguntas estavam no 

questionário do roteiro de pesquisa sobre o trabalho escravo e trabalho infantil.   

A professora propusera para os alunos do PIBID que observassem os alunos que 

apresentariam os trabalhos e auxiliassem cada grupo, caso fosse necessário. Como foi dito, o 

debate seria feito por um grupo perguntando e o outro respondendo. Uma das perguntas que 

gerou mais polemica foi “O trabalho como um direto humano”. Tal questão deixou os alunos 

com muitas indagações pertinentes. A reflexão que eles tiveram foi que esse princípio era 

desrespeitado por todas as nações, principalmente a brasileira, que produz um exército de 

mão- de obra disponível sustentando a mais valia. Infelizmente, os alunos não ficaram 

interessados neste assunto que era pertinente ao capitalismo. A pergunta que surgiu em torno 

destas reflexões do debate geradas pelos alunos do CIEP foi que entre eles poucos 

continuariam estudando quando terminassem o ensino médio, porque teriam que ajudar nas 

despesas de casa. Tal debate trouxe um impacto satisfatório para os poucos tempos de aulas.  

Os alunos do PIBID verificaram os trabalhos e se todas as questões estavam 

respondidas de acordo com o roteiro passado pela professora. Essas aulas foram realizadas em 

uns dos auditórios da Escola Estadual Pascoal Carlos Magno. Apesar deste CIEP estar 

localizado em um município da periferia do RJ, tal escola se encontra em bom estado em 

relação ao prédio e aos seus equipamentos.  

 

 
Foto 1: Alunos assistindo “Nas Terras do bem-Vira” em um dos auditórios da escola 

 

A próxima rodada foi o debate em torno do tema “trabalho infantil”. Tal debate 

funcionou da mesma maneira que a anterior, no qual um grupo perguntava e o outro 

respondia.  Como no tema anterior, teve perguntas pertinentes. Uma dessas perguntas foi 

“Qual a idade mínima para começar a trabalhar?” e a outra pergunta foi “O que o trabalho 

infantil tem a ver com o trabalho escravo?”. Por incrível que pareça, todos os alunos tiveram a 

mesma opinião, a escravização era normal entre as crianças, uma das justificativa foi o fato de 

terem muitos menores de idade trabalhando em lavouras na área rural. Essa cultura escravista 

ainda permanece em alguns lugares no século XXI. Os alunos disseram que esses atos ferem o 

estatuto da criança e do adolescente. 
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Foto 2: Os alunos apresentando o trabalho e discutindo sobre trabalho escravo.  

 

Sabe-se que existe uma legislação para garantir que não haja mais trabalho escravo, 

nem trabalho infantil no Brasil. Lamentavelmente, ela não é sempre respeitada.  Além disso, 

na atual conjuntura jurídica e política que atravessa o país, a constituição brasileira vem sendo 

atropelada pelas forças do neoliberalismo. Isto leva à questionar-nos se as futuras gerações 

terão garantidas essas leis ou virarão parte de um sistema corrupto e inumano para aumentar o 

exército de mão-de-obra, configurando o neoliberalismo.  

 

  
Foto 3: Os alunos apresentando o trabalho e debatendo sobre o trabalho infantil.  

 

Durante os debates sobre o trabalho infantil uma aluna que não participou da 

primeira discussão, mencionou um relato emocionante em relação à questão que estava sendo 

discutida. Ela disse que a sua mãe teve uma infância sujeitada ao trabalho infantil dentro do 

ambiente familiar, pois ela era responsável por lavar a roupa a mão dos dozes irmãos e dos 

pais. Essa criança teve parte de sua infância roubada por trabalhos que não lhe cabiam. A 

jovem aluna contou que a sua mãe sempre menciona esse fato e o diz com muita tristeza. 

Nesse sentido, vemos que essa mulher ficou com um trama que adquiriu na infância por 
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trabalhos forçados que roubaram parte 

de sua vida. A sociedade brasileira é permissiva em relação ao trabalho infantil. É necessário 

que essa problemática seja debatida e combatida em todos os ambientes, para que, não haja 

mais infâncias roubadas.  

 

Considerações finais:  

E inegável, portanto, a contribuição que esse trabalho teve tanto para os alunos do 

PIBD quanto para os alunos da escola Carlos Magno, porque promoveu um ensino de uma 

discussão saudável, na qual um ouve a opinião do outro com respeito. Além disso, os alunos 

do PIBID adquiriram experiências de como deve ser conduzido um debate entre grupos, com 

temas relacionados ao cotidiano dos alunos das periferias, tratando sobre a importância dos 

direitos trabalhistas e a produção do trabalho na educação. Os educandos do PIBID, através 

dessas atividades, puderam compartilhar o seu conhecimento de mundo com os alunos do 

CIEP para adicionar, assim, mais argumentos ao debate. A partir do tema trabalhado foram 

geradas importantes reflexões sobre diversas dificuldades da sociedade brasileira, 

especialmente as desigualdades sociais e raciais. 
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DO ÍNDIO AOS POVOS INDÍGENAS: AS POTENCIALIDADES DE UM
DIÁLOGO INTERCULTURAL DENTRO DA ESCOLA PÚBLICA
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EMEF Chico Mendes
Professora da Educ. Básica da RME de Porto Alegre

Resumo:

No momento atual que estamos vivendo retrocessos no campo educacional, temáticas como as relativas aos
povos indígenas, devem ser práticas de tensionamentos e resistência dentro das salas de aula. Uma educação
menor ou geografia menor, pode encontrar linhas de fuga que forneçam um espaço de diálogo e promoção da
valorização da diversidade   daqueles que são invisibilizados nos currículos escolares, como os indígenas, dentre
outros grupos sociais. O presente trabalho versa sobre um relato de experiência que descreve e reflete sobre o
diálogo intercultural entre um jovem indígena Mbya Guarani, alunos e professores da EMEF Chico
Mendes/Porto Alegre,, bem como sobre os tensionamentos que devem ocorrer no currículo e na prática escolar
para a realização de tais atividades na escola.

Palavras-Chave: Geografia. Educação. Diversidade. Povos Indígenas

Iniciando a conversa

A lei 11.645/2008 tornou obrigatório o ensino da história e da cultura dos povos
indígenas nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio do país. Alguns avanços
foram alcançados através da inclusão destas temáticas nos livros e materiais didáticas que
chegaram nas escolas públicas e por programas de formação de professores que fomentaram
as reflexões à cerca dos povos indígenas brasileiros.

No entanto, no momento atual que estamos vivendo, acompanhamos um ataque
direto aos professores, à escola pública, à produção de conhecimento científico e a
valorização da diversidade cultural de nosso país. Todos os tipos de preconceitos,
neofascismos e intolerâncias às diferenças ou aos diferentes, representados especificamente,
neste relato, pelos povos indígenas brasileiros, vem ganhando voz e força, legitimados por
àqueles que deveriam promover o diálogo tolerante e, assim, assistimos uma onda de
retrocessos que esmagam nossos sonhos que vinham crescendo, timidamente, na inclusão das
discussões sobre as minorias e as populações invisibilizadas e  (des)valorizadas nos currículos
das instituições escolares.

Além de relatar a experiência oriunda do encontro intercultural entre um jovem
indígena Mbya Guarani e as crianças e adolescentes que frequentam uma escola pública de
periferia,   e as aprendizagens que este encontro suscitou, este trabalho, versa sobre a
necessidade, urgente e corajosa de defendermos o pequeno avanço que obtivemos na inclusão
das pautas sobre a história e a cultura dos povos indígenas do Brasil nos currículos escolares,
pois, mesmo que pensemos que estes tensionamentos possam ser pequenos ou irrisórios frente
ao avanço da concepção da educação como mercadoria, da derrubada de direitos sociais
historicamente conquistados e do crescimento de pensamentos e atitudes de intolerância e
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violência; precisamos entender que o
ato de resistir a tudo isto, pode passar pela educação e pelas contínuas, pequenas e cotidianas
doses de resistência, comprometida e esperançosa, em nossas salas de aula.

Dito isto, este breve relato, mostrará as vivências deste encontro que ocorreu na
EMEF Chico Mendes que pertence a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre/RS e que se
situa na periferia da cidade, na qual, escolheu-se, pela escassez de tempo para escrita, estudo e
reflexão,

discutir as atividades que envolveram turmas de alfabetização em sua maioria (2º e 3º anos do
Ensino Fundamental).

Contextualizando os silenciamentos e os esforços de fala

Quando se trabalha numa escola pública de periferia com classes de alfabetização (1º
ao 3º ano do Ensino Fundamental) ainda se perpetua muito a noção de que os alunos e as
alunas precisam aprender “bem” o mínimo: ler, escrever e as quatro operações.

Há algum tempo busco tensionar o currículo da escola em que trabalho, entendendo
toda a conjuntura em que estamos inseridos e procurando estabelecer parcerias com os outros
professores, a equipe diretiva, os alunos, os pais e os funcionários, visto que a lógica atual que
tem pautado nossas vidas dentro da escola, busca isolar, dividir e enfraquecer qualquer
trabalho mais coletivo, inclusivo e democrático.

Desde o  ano de 2018, passei a atuar como professora volante em classes de
alfabetização do 1º ciclo do Ensino Fundamental, pois na Rede Municipal de Ensino de Porto
Alegre temos, ainda, a figura da professora volante que atende várias turmas e ainda possui
liberdade (mesmo na precariedade e nas adversidades da escola pública) de propor um
trabalho diferenciado e, no meu caso, por ser professora licenciada em Geografia e ter
mestrado na área de Ensino de Geografia, busco trabalhar com os componentes curriculares:
História e Geografia, nestas turmas em que atendo, em acordo com a supervisão e as
professoras referencias das turmas.

Venho, desde então, propondo e realizando este trabalho há dois anos na EMEF
Chico Mendes, que atende uma comunidade em situação de vulnerabilidade social, em sua
maioria.

A partir deste trabalho, as temáticas relativas à reflexão sobre as diversidades, sejam,
elas étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de classe, entre outras, se tornaram ponto de
convergências entre os interesses dos alunos, à minha concepção de educação, voltada à
defesa de uma educação que valorize e rompa com apagamentos e ocultamentos das
populações menos valorizadas como as mulheres, os negros, os índios, os pobres, ás crianças
em situação de vulnerabilidade, dentre outros, nos assuntos abordados em sala de aula, e a
necessidade da defesa da permanência destas temáticas dentro do currículo escolar.

No ano de 2018, senti a necessidade de estimular a reflexão sobre os povos indígenas
nestas classes de alfabetização em que atuava, visto que os alunos mostravam-se muito
interessados por esta temática e ainda conservavam muitos estereótipos e preconceitos sobre
este assunto. Neste ano, no meio de muitas dificuldades (financeiras, políticas, pedagógicas...)
que estávamos vivendo na escola, realizei, junto aos alunos, uma visita à Escola Estadaul
Karaí Arandu que situa-se dentro da Terra Indígena do Povo M’bya Guarani em Viamão/RS.

Concretizando o diálogo intercultural entre indígenas e não-indígenas
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Já no ano de 2019, propus junto, com
minhas colegas e meus colegas, que trouxéssemos um indígena para falar sobre sua cultura e
seu modo de vida após o dia 19 de abril. Embora este tensionamento curricular parece ser
simples, ainda não é tarefa que exija pouco esforço. Há pouco tempo atrás ainda
celebrávamos em nossa escola o dia 19 de abril com todos os estereótipos característicos dos
rostinhos pintados e dos cocares de papel. Me incluo nestas atividades também. Algumas
atividades estão tão arraigadas na cultura escolar que movimentos que parecem ser simples
requerem contínuos tensionamentos e reflexões do grupo de professores e posterior
conscientização dos pais e dos alunos, pois cobranças como: “mas porque meu filho não veio
pintado no Dia do Índio, ainda são encontradas em nosso cotidiano

escolar e são oportunidades para o diálogo e para estas reflexões acerca das pautas das
diversidades culturais e sociais em sala de aula e na escola.

Bergasmaschi e Gomes (2012) afirmam que a importância de um trabalho respeitoso
com as temáticas indígenas deve perpassar pela escuta dos indígenas. A partir de um trabalho
prévio com os alunos , nas turmas de 2º e de 3º anos em que atuo como professora volante e
com o apoio financeiro de alguns colegas para o custeio das despesas da vinda de nosso
convidado, entrei em contato com um jovem indígena do povo Mbya Guarani e o convidei
para comparecer a nossa escola para que fizéssemos uma roda de conversa sobre a cultura de
seu povo e seu modo de vida numa proposta de diálogo intercultural.

Se os povos indígenas empreendem esforços para concretizar o
diálogo intercultural, nos levam a pensar que se a proposta
educacional é conviver e efetuar trocas com as sociedades indígenas,
a escola terá que fazer um esforço para conhecer esses povos, sua
história e sua cultura e, mais especialmente, afirmar uma presença
que supere a invisibilidade histórica que se estende até o presente.
Apesar da colonização, do genocídio, da exploração, da
catequização, da tentativa de assimilar os indígenas à sociedade
nacional, estes povos mantiveram-se aqui, resistentes, mesmo que
por vezes silenciosos. Se apresentam fortes, num movimento
político de afirmação étnica, mostrando que aqui estão e
permanecerão. (p. 55)

Dar visibilidade aos povos indígenas, escutar de modo respeitoso, num diálogo
intercultural que promova um movimento de alteridade, pode ser considerado como uma
possibilidade de abertura ao novo, à novas aprendizagens. Como uma linha de fuga, o ato
pedagógico de resistência, dentro da perspectiva de uma educação menor, ou uma Geografia
menor, que escapa a lógica imposta aos currículos das escolas públicas de todo o Brasil no
momento histórico atual e ao fazer pedagógico dentro das salas de aula. Sobre isto, Gallo
(2002) explicita que:

Uma educação menor é um ato de revolta e de resistência. Revolta
contra os fluxos instituídos, resistência às políticas impostas; sala de
aula como trincheira, como a toca do rato, o buraco do cão. Sala de
aula como espaço a partir do qual traçamos nossas estratégias,
estabelecemos nossa militância, produzindo um presente e um futuro
aquém ou para além de qualquer política educacional.
Uma educação menor é um ato de singularização e de militância. (p.
173).

A partir destas concepções de educação e de geografias menores, solicitei que os
alunos grafassem, através de desenhos, como eles achavam que os indígenas viviam. Como
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podemos ver na figura 1, muitos
alunos retrataram os indígenas como pessoas do passado, ingênuas, vivendo na floresta e
deslocados da sociedade atual.

Figura 1 - Como eu acho que os índios vivem.

Convém ressaltar que optei em trabalhar com desenhos pois acredito nas suas
potencialidades, pois como, reitera Oliveira Jr., (2006), trabalhar com desenhos e outras
imagens que fujam da lógica cartesiana do mapa ou até mesmo do engessamento da escrita,
permite um espaço pra imaginação, pra criatividade, pra arte e pra superação de problemas.
Sem o desenho, a pintura, a poética, não conseguiremos romper com as lógicas que aniquilam
a reinvenção do mundo e o surgimento do novo.

Ao desenho, portanto, não cabem regras que estabeleçam relações
explícitas entre a obra e a “realidade” que ela apresenta. As “regras”
do desenho são as estabelecidas pela cultura na qual cada desenhista
está inserido e elas mergulham-nos na história desta linguagem – do
desenho. Uma história e uma cultura que ligam o ato de desenhar
muito mais às “subjetividades” que as “objetividades”, franqueando
a aparição nos desenhos – ao inverso dos mapas – de invisibilidades
e imaterialidades... (OLIVEIRA, Jr, 2006, p.4)

A proposta de Kuaray, como preferiu ser chamado, foi clara, conforme a transcrição
do áudio recebido via Whatsapp:

Kuaray - “Fala um ‘poco” sobre essas ‘palestra’ que eu faço nas escola, pra ‘mostra’
e ‘ensina’ pras crianças que os indígenas vive que nem vocês hoje.

E muitas pessoas acham que o indígena, por ser indígena, não podem ter as
mesmas coisas que os não-indígenas. E o que a gente faz é mais pra diminuir o preconceito
com os indígenas e os ‘Quilombolas’ que também sofrem com esse preconceito.

E as pessoas acham q os indígenas vivem no passado.
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Aguijevete (Gratidão á
tudo).”

No dia combinado, Kuaray chegou de forma calma e respeitosa, numa manhã de
chuva. A estagiária Tuany, que tinha o seu contato, foi buscá-lo no centro de Porto Alegre,
pois Kuaray mora na Terra Indígena Tekoa Yvy’ã Poty, situada no município de
Camaquã/RS. Reforçando um esforço conjunto e coletivo da comunidade escolar em recebê-
lo, acolhê-lo e ouvi-lo. Kuaray trouxe também, seus artesanatos produzidos em sua
comunidade para vender para os professores e alunos de nossa escola.

A primeira fala de Kuaray se pautou por diferenciar a palavra índio de indígena.
Afirmou que gostaria que o chamassem de indígena.

Kuaray – Índio é um ser sem espírito. Porque é um nome dado pelos não-indígenas
ao nosso povo. Quando os não-indígenas chegaram no Brasil eles queriam tirar nosso
espírito e chamou nós de índio. É preconceito e falta de respeito chamar alguém de índio.
Não gostamos. Melhor é chamar de indígena e tem vários povos diferentes. Vários
indígenas.

Figura 2: Kuaray conversando com os alunos

Figura 3 – Alunos da A23, Professoras e Kuaray.
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Neste breve relato, Kuaray pontua a diversidade étnica e cultural dos diferentes
povos indígenas que habitam no território brasileiro.A partir disto e conforme podemos ver
nas fotografias, Kuaray, que significa, Sol em Mbya Guarany, mostrou fotos de sua Tekoa
(aldeia em Guarani). Ensinou palavras em Guarani para as crianças e adolescentes. Com
alguns grupos, explicou sobre a escolha das terras onde a aldeia seria fundada pelos mais
velhos e que estas terras foram conquistadas somente através da resistência e luta de seu povo.
Contou-nos, emocionado, que ele e seus parentes estão nesta terra somente há 7 anos e antes
disso viviam na beira da estrada, embaixo de pontes e em situação de extrema pobreza e
vulnerabilidade, como ainda vivem milhares de indígenas no território nacional.

A aluna K. participou da vista à Escola Indígena no ano anterior e perguntou a
Kuaray:

Aluna K: Eu gosto muito de estudar sobre os indígenas. Ano passado fomos na
escola das crianças indígenas em Viamão. Vocês tem escolas na tua aldeia?

Kuaray : Não temos Escola Estadual Indígena. Só escola indígena. As crianças
estudam na aldeia e depois tem que ir pra cidade. Na cidade os indígenas sofrem muito
preconceito na escola.

Neste trecho do diálogo pode-se perceber uma valorização positiva da cultura
indígena e como estas atividades ficam presentes na memória dos alunos. Depois disto
Kuaray ensinou algumas palavras e cânticos, sempre explicando que as histórias são muito
importantes para o povo Mby’A Guarani, pois é através delas que os mais velhos ensinam os
mais novos. Pelas histórias e pelo exemplo. Os cânticos estão profundamente como a vida
cotidiana da comunidade. Com alguns grupos, Kuaray mostrou uma dança de seu povo, com
outros fez pinturas no rosto  e respondeu muitas perguntas sobre assuntos que os alunos
tinham interesse.

O aluno Q. perguntou sobre o modo de vida dos indígenas.

Aluno Q – Como vocês vivem? Vocês caçam? Moram na cabana?
Kuaray – Nós moramos na Tekoa, mas não tem mais bicho pra caçar. Compramos

comida no mercado e plantamos alguma coisa. Os Guarani também te moto e casa de
tijolo.(risos)

Este relato foi muito importante pois desmistificou muito da imagem que os alunos
menores possuíam dos indígenas, conforme podemos ver nos desenhos e escritos a seguir:

621



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Figura 2 – Os indígenas moram em casas de tijolos e tem motos.

Figura 3 – Cristiano Kuaray usa tênis e toca violão.
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Figura 4 : Como eu achava que os índios viviam e como eles vivem de verdade.

Concluindo este diálogo e iniciando outros

Conforme relatado nos trechos do relato, bem como nos trabalhos acadêmicos
anteriores, tornar visíveis estes diálogos interculturais entre indígenas e não-indígenas na
escola pública deve ser um esforço coletivo de todos que buscam uma educação mais
inclusiva e respeitosa.

Esta educação menor, ou, como podemos chamar, estes atos pedagógicos de
resistência são necessários e urgentes em nossas escolas públicas.

Escrever este relato é um ato de resistência.
Concluo com o cântico que Kuaray nos ensinou em sua visita:

JAJE'OI TAPE RUPI

JAJE'OI TAPE RUPI
MBORAI'I REVE MBORAI'I REVE
JAVY'Y AAGUÃ JAVY'AGUÃ

"Vamos pelo caminho,
Cantando a nossa música
para a gente se alegrar!"

Ao final se diz:
Iporãete aguyjevete
(Gratidão à tudo)!
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Ensino de Geografia e Questões Étnico-Raciais

Resumo: O Relato de experiência decorre de etapa realizada no curso de formação em Geografia, licenciatura,
durante realização dos estágios supervisionados II e III, voltados para o ensino fundamental, e realizado no
interior de uma escola estadual, no Municipio de Dourados/MS. Analisamos o Projeto Politico Pedagógico da
Escola Estadual Castro Alves de Dourados/MS, as observações de 16 horas/aula, realizadas nos sexto, sétimo,
oitavo e nono anos, acompanhando diferentes professores, bem como a formulação de projeto de Ensino autoral
para realização de regência em geografia e, por fim, a análise das aulas (regências), na turma do 9ºA, da mesma
escola. A temática definida para desenvolvimento do estágio foi África Continente Desigual, para atender a
ementa curricular do Estado de Mato Grosso do Sul. O primeiro desafio constatado, aparece já na formulação do
projeto de ensino, devido à dificuldade bibliográfica, desde a pesquisa nos livros didáticos até a pesquisa dos
textos científicos, pois o livro acaba sendo um recurso de pouco aprofundamento do conteúdo e a ciência
Geográfica pouco abrange essa temática. No entanto, as regências e a vivência trabalhando o tema foi satisfatória
devido à importância da discussão e o desenvolvimento de metodologias no nosso processo formativo. Além
disso, o processo de Ensino e aprendizagem por meio das regências se deu em discussões da realidade do
educando, para as discussões sobre o continente Africano, alcançando discussões para além do conteúdo,
buscando cada vez mais a autonomia dos sujeitos e sua formação cidadã.

Palavras-Chave: Desigualdade Racial; Quebra de Estereótipos; Estágio Supervisionado; África.

Introdução

Este trabalho externaliza experiências desenvolvidas durante o primeiro semestre de
2018, durante a participação como estagiário no componente curricular Estágio
Supervisionado de Geografia II e III, no curso de licenciatura em Geografia/FCH/UFGD
Foram realizadas observações na escola de ensino básico, no ensino Fundamental, leituras e
reflexões, exigidas em Estágio Supervisionado II e a elaboração de um projeto de ensino para
ser desenvolvido em Estágio Supervisionado III, a fim de consolidar-se sob a regência, como
prática docente, contemplando assim relações dialógicas de teoria e prática.

Esse trabalho aconteceu, coordenado e orientado pela Profª Drª Silvana de Abreu,
Regente de Estágio Supervisionado no Curso de Geografia/UFGD, com o objetivo de estreitar
e consolidar processos formativos que envolvem teoria e prática (nas/das práticas docentes),
contribuindo para o planejamento do tema e das aulas (seis) a serem desenvolvidas com
turmas específicas, sob supervisão de um professor/a de geografia, em uma escola pública da
cidade. Para nós, futuros professores, foi possível entender que planejar se torna essencial
para que possamos prever os desafios e os limites, desde a escolha e/ou definição do tema, nas
conquistas políticas e pedagógicas que faremos no interior da escola, passando pela escolha
do material e das linguagens, ou até mesmo diferentes possibilidades de ensino que as vezes
se colocam como possibilidades quando tudo o planejado não foi possível realizar; “o famoso
Plano B”.

A escola aonde foi realizada as observações, em que posteriormente realizamos a
regência, é a Escola Estadual Castro Alves, localizada no centro da cidade de Dourados/MS.
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Segundo o seu PPP1 (Projeto Político Pedagógico), a escola, que atende os nove anos
de ensino fundamental, nos períodos diurno e tarde, tem: 14 salas de aula, 1 sala
multifuncional, 1 laboratório de informática,1 biblioteca (ainda que não adequada) para
atender tanto o aluno quanto o professor, 1 cantina pequena, 1 cozinha, 1 quadra coberta, sem
arquibancada, 1 barracão aberto em condições inadequadas em estrutura física que serve para
?????, 1 sala de brinquedoteca, 1 secretaria com espaço para arquivo, insuficiente, 1 sala de
direção, bem pequena, também com espaço físico inadequado, 1 sala de coordenação com
espaço físico inapropriado, 1 sala de professores com 2 banheiros, 2 banheiros para alunos, 1
almoxarifado, 1 depósito para livros e materiais de artes,1 mini palco, 1 bicicletário e
estacionamento para carros e1 espaço para horta. A escola não tem 1 um laboratório de
ciências para aulas práticas, também 1sala de TV e vídeo e 1 refeitório para servir a merenda.
De acordo com o PPP, é missão da escola “assegurar aos estudantes aprendizagem de
qualidade, através de um trabalho participativo, no qual visa o respeito, excelência,
participação e responsabilidade”. Há que se ressaltar que a escola atende alunos de classe
média-baixa, fundamentalmente, que vivem em vários bairros da cidade.

Estagiar é sempre um desafio, mas foi possível realizar todas as etapas junto a escola,
sem dificuldades. As gestoras da escola mostraram-se solícitas ao trabalho, tanto na diretoria,
quanto na coordenação, não colocando problemas, ou mesmo limites, condição que facilitou o
contato com os professores, mas sobretudo, se pode realizar com autonomia a proposta
elaborada. Foram observadas 16 horas-aula, sendo quatro aulas em cada ano do ensino
fundamental ( 6º ano, 7ºano, 8º ano e 9º ano); todas elas observadas no período matutino do
mês de Junho de 2018. As regências aconteceram na turma escolhida: 9° ano A, também no
período matutino, durante o mês de Outubro. Ao mesmo tempo, aconteciam processos
formativos que envolveram leituras e reflexões, em encontros semanais, no Laboratório de
Ensino de Geografia e Multimeios, do curso de Geografia, debatendo e discutindo;
preparando para a elaboração do projeto de ensino, realização de intervenção/aula teste junto
aos colegas e orientadora, além das preparações das aulas.

Coincidentemente, a escola em que o estágio foi realizado e o professor efetivo
(supervisor) haviam feito parte da experiência formativa, durante a minha escolarização.

A escolha da escola e do professor não se deu por esse motivo, mas esse fator
exerceu um papel significativo na vivência experimentada, pois realizar (re)encontros com
professores e auxiliares administrativos, trouxe encantamentos e afastamentos, sobre ser/fazer
professor. Alguns deles afirmaram: “Que bom que você vai ser nosso companheiro de
trabalho!”, “Você fez a escolha certa!”. Outros, menos otimistas: “Ainda dá tempo de
desistir!”

Essas falas se tornaram materialidade nas observações da sala de aula, que ao
mesmo tempo em que me deparo com a dificuldade em que o professor tem em
ensinar/aprender, também visualizo o quanto é gratificante os interesses de alguns estudantes
nas disciplinas.

Dito isso, o Estágio Supervisionado possibilita que os acadêmicos da universidade
estreitem a relações (pela prática docente) com as escolas, mas também no interior das
escolas, a fim de, vivenciar realidades que são desenvolvidas apenas pelo Estágio obrigatório
dos cursos de licenciatura e nenhuma outra disciplina do curso de graduação de formação de
professores.

1 Ver em: <https://sites.google.com/site/castroalvesinforma/home/publicar-semanalmente> Acessado em20 de
maio de 2019..
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Ainda, é importante pontuar que o Estagio Supervisionado, durante todo o processo,
esteve estruturado pela dúvida, tendo provocado mais perguntas do que respostas, como,
alguns questionamentos que surgiram durante sua realização: “Para aonde vai o pensamento
de geografia na relação em sala de aula?”, “ Que metodologias usar?”.

A compreensão a que chegamos é que embora a prática docente compareça como
componente curricular sob a forma de Estágio Supervisionado, obviamente respostas só serão
alcançadas com maior vivencia cotidiana nas escolas; mas a reflexão que me tocou foi pensar
na educação de maneira emancipadora, para que os sujeitos, consigam vislumbram
possibilidades de enxergar o mundo, que é um fator necessário no processo de ensino-
aprendizagem.

A Geografia no ensino básico é uma área de conhecimento capaz de ler o espaço e as
transformações que se dão nele, a fim de vislumbrar possibilidades e questionamentos que ora
estão aparentes ora estão invisibilizadas na produção cotidiana do espaço, traduzidos em seus
conceitos:

“indica-se que, ao estudar os temas, deve-se ir do local ao global e deste ao local.
Por um lado, há nessas recomendações a preocupação em dar significado aos
conteúdos geográficos para o próprio aluno, fazendo ligação mais direta dos
conhecimentos trabalhados em sala de aula com seu cotidiano, com sua vida
imediata, com a realidade experimentada; por outro lado, nelas também está a ideia
de que no lugar é possível encontrar elementos da realidade mais ampla, na
compreensão de que nele tem-se a manifestação do global.” (CAVALCANTE, 2012
p.197).

As práticas docentes tem importância nas demandas da educação, a fim de contribuir
para além da formação enquanto professor, mas também na formação dos outros indivíduos
que atuam na prática docente, desde o planejamento, que nos permite prever as ferramentas,
as possibilidades, os objetivos e desafios que serão materializados na regência.

A temática que acabamos abraçando como tema-desafio se justificou, apresentando
umas e outras realidades da África, muitas vezes não discutidas, trazendo o debate da
desigualdade social e cultural, que historicamente foi causada pela apropriação de bens
naturais e a mão de obra escrava, tendo remetido à partilha de seu território e grandes
confrontos em sua regionalização atual.

Entre as condições territoriais da África, duas divisões do território africano foram
significativas: a Conferencia de Bruxelas, em 1876, e a Conferencia de Berlim, de 1884-1885.
Desejamos compreender a divisão do continente em cerca de 40 territórios, no qual o
interesse econômico se fez mais importante, sobrepondo as culturas e a reprodução da vida no
espaço africano. Consequentemente, aconteceram condições que permitiram, por exemplo,
que etnias irmãs fossem separadas e etnias inimigas fossem reagrupadas, com consequências
que até os dias atuais geram traumas e lutas que associam-se a pobreza estrutural da maior
parte da população africana.

Como procedimento metodológico, realizamos leituras e vivências, no interior da
universidade com abordagem de ensino-aprendizagem proposta no estágio supervisionado,
sejam elas leituras cartográficas, fílmicas, documentais, textos científicos, entre outras, que
nos levaram ao caminho da elaboração do projeto e da regência tendo nos permitido
vislumbrar possibilidades de novas formas metodológicas: Para que e para quem?

O Projeto de Ensino

O tema definido foi proposto pelo professor supervisor de acordo com o cronograma
do terceiro bimestre previsto no Referencial Curricular do estado de Mato Grosso do Sul, mas
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não foi autoritário esse processo, foi também
uma escolha dentro do planejamento do professor.

Trabalhar com a África permitiu abranger diversas temáticas, sobretudo porque o
professor permitiu o tema em aberto, de modo que pudemos construir a partir dele e isso nos
conduziu para definição de nosso tema: África: continente desigual.

A abordagem pensada nos levaria a questões socioeconômicas e socioculturais desse
continente. Um desafio, já que era desejo construir uma experiência realmente marcante
enquanto formação, mas evidentemente, que tivesse um compromisso com a condição
emancipadora debatida e construída como condição ensino-aprendizagem a perseguir, durante
todo o processo de formação no estágio.

A experiência que vivenciamos como estudante, mas também pudemos constatar é
que há um pensar sobre a África.

O tema escolhido nos remeteu a refletir exatamente sobre essa condição interiorizada
e ideológica que não considera a historicidade da apropriação dos seus recursos minerais e
agrícolas por outros povos, de outros continentes, que nos faz pensar no contraste e na
problemática que indica ser a África o continente mais pobre do mundo, com baixos índices
de IDH e ao mesmo tempo ser um dos continentes mais explorados, justamente pelas riquezas
naturais que lá existem.

Além disso, sob o ponto de vista cultural, a África tem uma diversidade étnica
considerável, com mais de 800 etnias e mais de 2000 línguas e dialetos. Essas etnias se
diferenciam por diversos aspectos, sendo eles, linguísticos, cosmológicos, pelas vestimentas,
regras tribais, saberes tradicionais, que permanecem imutáveis há centenas de anos, apesar da
partilha e dos processos colonizadores. Em consequência disso, a África apresenta sérios
problemas de conflitos territoriais entre etnias, provocando grandes índices de genocídio
dentro de seu continente.

Portanto, consideramos que uma abordagem crítica envolvendo o tema permitiria
alcançar diálogos para além do conteúdo, pois tratar sobre desigualdade econômica ou étnica
na África é também compreender que a desigualdade e a diferença tão acentuadamente vivida
pelos povos africanos na África não é inerente a apenas aquele continente, mas também
encontramos essa diferença e desigualdade no nosso cotidiano; que faz parte do viver de
qualquer indivíduo na sociedade, sobretudo porque a África está aqui e acolá, no continente
americano, europeu, asiático, em todo o mundo.

Assim, buscamos alcançar diálogos para a formação cidadã e nos apoiamos em
Cavalcante e Souza (2014):

“(...), buscamos formular propostas e desenvolver orientações teórico-práticas para a
formação desse profissional e para a prática de ensino voltada a uma Geografia
escolar que faça sentido para a vida dos alunos, contribuindo, assim, para sua
formação cidadã, para sua prática cotidiana em espaços coletivos”
(CAVALCANTE; SOUZA, 2014 p.6).

O ponto de partida e objetivo geral era compreender a diversidade econômica e
cultural do continente africano, atravessando sequencialmente o processo histórico do
continente, os interesses dos países europeus no mesmo e as contradições que afetaram a vida
e modo de viver das populações das diferentes etnias, causadas pelo processo de
regionalização do continente e de divisão territorial do trabalho. Além disso, o ponto de
chegada seria aproximar a compreensão da apropriação do capital no Brasil, com a condição
da apropriação na África.

Como procedimento metodológico procuramos trabalhar utilizando diferentes
linguagens e partimos do uso de linguagem cartográfica a fim de que os alunos
compreendessem a problemática da regionalização em sobreposição ao mapa das etnias.

628



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Apresentar imagens, vídeos, clip da música “Diga não” e “Cota não é Esmola”
Interpreta por Bia Ferreira, Também a “Coisa ta Preta” do Rincon Sapiencia para aproximar a
temática com a realidade dos alunos foi uma opção significativa porque lidar com diferentes
linguagens não é apenas uma distração, uma forma de manter os alunos interessados ou
mesmo quietos. O uso das linguagens em nosso trabalho intencionava! Desejávamos construir
ideias e conhecimentos sobre a África e sobre vários temas que se colocavam na base da
análise, quais sejam: desigualdades sociais, racismo, divisão internacional do trabalho, divisão
racial do trabalho, politica de cotas, entre outros

Assim como foi proposição para elaboração de um primeiro desenho sobre
desigualdade social na África, no primeiro dia de aula, e um segundo desenho, na ultima aula,
sobre a desigualdade social no Brasil, não se tratava apenas de uma linguagem pictórica,
estética, mas de avaliar as condições de apropriação do capitalismo em diferentes territórios,
sob a ótica, e apresentados pelos próprios estudantes, em dois momentos diferentes do
trabalho de regência. Sem dúvida, tratava-se de também avaliar o trabalho, os estudantes e
fundamentalmente uma autoavaliação.

Promover a elaboração de um painel com dois desenhos, para que a comunidade
escolar participasse da problemática também era intencional no sentido de gerar desconforto,
quem sabe.

A realização da produção do projeto de ensino, foi um processo desafiador, pela
baixa qualidade de conteúdo didático sobre a temática; foi momento que “sentir-se sem Sul”,
já que tudo que pesquisava não seria adaptável, mas também porque se pode perceber que há
poucas pesquisas da Geografia sobre África, há deficiência nos materiais didáticos
pedagógicos na lida com a temática, mas sobretudo nos livros didáticos; tudo isso foram
aspectos importantes e desafiadores na produção do texto. Ainda, é perceptível a dificuldade
de fazer/pensar os conteúdos no processo de ensino-aprendizagem, de modo a refletir acerca
dos temas e conteúdos, mas fundamentalmente para além dos conteúdos, tentando sempre
responder para que e para quem?. Esse é sem dúvida a maior contribuição do processo de
orientação do estágio supervisionado vivenciado com foco na formação para autonomia.

Entre o Projeto de Ensino e as Regências... Sempre aprendendo e ensinando e
aprendendo...

A análise referente as regências realizadas como atividade final da etapa de estágio,
em nível de ensino fundamental, constituiu o estado da arte desse processo iniciado ainda no
primeiro semestre de 2018 e que fechou com a realização de seis aulas, enquanto “professor-
estagiário”, junto a uma turma do 9º A da Escola Estadual Castro Alves.

Já familiarizado com os alunos, durante o período de observação realizado, a
dificuldade não foi menor, sobretudo porque foi rápido perceber a distancia entre as condições
que se tem na universidade para preparar nossos materiais e a que os professores da escola
enfrenta, de modo que a

A primeira aula, realizada na quinta aula do período, foi uma experiência um tanto
quanto conturbada, pois já de chegada, um estudante saiu da sala batendo a porta. Enquanto
todos esperavam uma atitude, o pensamento era sobre o que fazer e como que o que quer que
fosse que se fizesse poderia trazer consequências. “O que eu irei fazer?”, “Seria bom ir atrás
do estudante?”, “Seria melhor começar a aula como se nada tivesse acontecido?”.

A escolha foi sair atrás do estudante para conversar com ele e pedir para que voltasse
para aula, mas essa possibilidade não foi alcançada, pois ele já estava distante, sendo assim, o
entendimento foi de que deveria avisar a inspetora da escola sobre a situação, sobretudo para
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evitar problemas para o professor e até para a
realização do estágio, mas também para firmar autoridade já que poderia haver uma
debandada dos estudantes.

Essa primeira situação já trouxe a reflexão de que muitas vezes o fazer/ser professor,
vai além da construção do pensamento crítico, da formação cidadã dos estudantes e muito
menos da reprodução dos conteúdos. Acreditamos que nosso papel enquanto docente está
relacionado também com as interações humanas, muitas vezes abstratas, com o sentir e se
preocupar, com medo e também com a alegria...

Ainda na primeira aula, outra situação complicada apareceu. Não conseguia utilizar o
recurso escolhido, o Datashow, devido à incompatibilidade da entrada da tomada e a tomada
do carregador do notebook. Ou seja, foi preciso mudar a dinâmica da aula, que no primeiro
momento seria a exposição de fotos sobre uma África pouco vista, a fim de quebrar os
estereótipos2 que foram arbitrários na sua relação de exploração/colonização.

A resolução desse problema veio através do “plano B”, que consistiu na elaboração de
um mapa mental, realizado na lousa sobre o que eles pensavam sobre a África e para
contrapor utilizamos os Estados Unidos, visando expor a construção de estereótipos.

O resultado foi bem interessante, sobretudo porque compareceu ainda em maioria o
estereótipo hegemônico. Nos dizeres dos estudantes sobre a África, apareceram respostas
como, “Savana”, “Girafa”, “Pobreza”, “Miséria”, ”Pessoa Negra”, “Tribo”, “Calor”, enquanto
referente aos Estados Unidos, surgiram “Mc Donalds”, “Tecnologia”, “Desenvolvimento”,
“Área 51”, “Nasa”, “Riqueza”, “NBA”.

Com o mapa explicitado, os estereótipos indicados, mas também algumas críticas
ainda que esperados, foi possível construir o que teria em comum e obviamente os Estados
Unidos e a África, ora destoaram, ora se aproximaram. A partir disso, foram introduzidos
questionamentos como “Será que nos Estados Unidos não existe pobreza?”, “Será que na
África só tem pessoas pobres?” “Será que nos Estados Unidos não existe natureza?”, “Será
que África sempre é calor?”, entre outras ideias que foram surgindo no momento. Ao final
ficaria o compromisso ainda com o material não apresentado, para que observassem outra
África, que não foi pensada por eles e elas na primeira aula.

O resultado da primeira aula foi surpreendente sobre todos os aspectos, seja porque
houve participação e envolvimento dos estudantes; seja porque foi possível observar a
sensibilidade deles e delas em dialogar, ainda que a maioria dos discursos aparecessem muito
mais permeados pelo senso comum do que por qualquer conhecimento racionalizado.

Tudo pareceu fazer sentido, até mesmo quando poderia ter dado tudo errado. A
linguagem nos aproximou: “boto fé”, “pode crê”, “mano”, ajudaram a quebrar algumas
relações de poder, entre professor e estudante na sala de aula. A capacidade de trazer o Plano
B, acrescentou a confiança que seria possível!

As segunda e terceira aulas, foram realizadas no primeiro e no segundo tempo do
período e faz diferença. As aulas “casadinhas” foram divididas em três etapas; a primeira
etapa consistiu em perguntar para eles e elas o que se lembravam da ultima aula e a exposição
das fotos que abordavam imagens inimagináveis de pensar serem na África. Se o plano B foi
uma insegurança na primeira aula, tornou-se plano A, porque a partir do mapa mental
construído junto com eles e a partir das respostas dos estudantes, os retornos, observações e
dúvidas afloraram; a segunda etapa, consistiu em discutir a colonização da África e a partilha
do seu território; por fim, a ultima etapa se fundamentou em narrativas sobre negritude.

2 Pesquisar o PIBID teve extrema importância na construção de como seria realizada a discussão sobre África, no sentido do
método de quebrar os estereótipos do continente africano, fundamentalmente na pesquisa em que analiso os relatos de
experiência dos acadêmicos bolsistas, sobretudo na discussão sobre África e Afrodescendentes pautadas pelo programa.
Ver em:  ALÉM & SOUZA. Analise da Produção Acadêmica dos Participantes do Programa PIBID Geografia/UFGD
em Eventos: Produzindo Práticas e Formação cientifica. Dourados: [s.n.], 2018.  p
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A indagação sobre o que os/as estudantes lembravam-se da aula anterior era
certamente um risco a decepção, mas majoritariamente os estudantes se lembraram e
abordaram o que havíamos trabalhado na aula anterior. A partir disso, começamos a trabalhar
com as imagens. Na medida em que as imagens foram sendo trocadas, perguntava a eles e
elas em que lugar do mundo seria representado, se não soubessem que era na África.

Parece que a metodologia “às avessas”, na reorientação metodológica, trouxe
desconfianças nos estudantes se as imagens trabalhadas eram verdadeiras. Também,
imaginamos, que a desconfiança era porque não tinham nunca imaginado (ou se deparado)
qualquer possibilidade do continente africano, com neve, pessoas brancas, vegetação verde e
abundante. Consequentemente, algumas perguntas foram feitas, como: “Professor, porque
você tá passando essas imagens pra gente?”; “Professor, porque que aparece outra África na
televisão?”. Não desejávamos já responder as perguntas, já que no decorrer das aulas se
imaginava que poderiam vir as respostas, sobretudo porque trabalharíamos com a
colonização. As perguntas foram então reforçadas.

Na segunda etapa, quando nos referimos ao processo de colonização da África e
exploração do território, foi notório, no início, dificuldade em acompanhar os contextos
históricos, devido a preparação do material utilizado na aula, que foi referente a mapas
simbólicos, políticos, de exploração, de ocupação litorânea, sobre o continente africano.

Para organização dessas aulas um dos fatores fundamentais foi a dificuldade de
desenvolver leituras cartográficas. Entretanto, vislumbro que na medida em que os mapas
foram sendo trocados, os/as estudantes se familiarizaram com a linguagem, ainda mais, na
comparação entre o mapa político e o mapa étnico do continente, o qual se materializou o
sentido da aula sobre a questão colonial proposta.

A terceira etapa da aula foi a mais polêmica devido à proposta que consistia em
quebrar a narrativa sobre negritude, a qual dialogava com o processo de colonização e
também com os estereótipos trabalhados na etapa inicial da aula. Para a realização da
discussão, foi aplicada uma atividade em conjunto, sobre o que eles pensavam, quando
ouviam ou liam essas palavras ou expressões como: “Denegrir”, “A coisa tá Preta”, “Livro
Negro”, “Esclarecer”. Nesse período da aula, os/as mesmos estudantes que fizeram as
perguntas no início da aula sobre as imagens perceberam a ligação entre as imagens iniciais e
a atividade desenvolvida. Como resposta um deles expressou: “ É por isso que passou as
imagens pra gente!” .

Na mesma atividade, as respostas foram diversas, mas se comunicavam, na medida em
que as palavras eram indagadas, tudo que era relacionado com denegrir, a coisa tá preta e
livro negro, eram questões punitivas, pejorativas, “ruins”. Mas quando apareceu a palavra
esclarecer, foi um fenômeno autoexplicativo pra maioria deles e delas. Ou seja, os/as
estudantes mesmo começaram a falar coisas que fariam sentido nessa relação histórica,
construída, por exemplo, “Professor, professor! É por isso que no ano novo a gente usa branco
e no velório a gente usa preto.” Certamente, nem tudo se encaixa como uma condição racial,
mas levar ao questionamento do sentido das palavras e expressões como uma condição social
e histórica foi realmente muito prazeroso.

Entretanto, não foram todos os/as estudantes que tiveram as mesmas percepções e a
mesma construção. Levando em consideração a discussão, uma estudante evidentemente
negra, pela percepção dos fenótipos (pelos traços, cor da pele e cabelo) falou: “Eu acho que
não é nada demais isso aí, por exemplo, todo mundo fala quadro negro e ninguém acha nada
de mais.” Interessante observara como muitas vezes a invisibilidade do racismo se coloca para
qualquer pessoa. A discussão possível, no entanto, precisa ser agregada como valor ao debate
em construção, de modo que foi preciso debater que existe diferença quando se utiliza a
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palavra negra, preto, negro, enquanto adjetivo
de objetos e quando você utiliza a palavra enquanto substantivo porque em geral é pejorativo.

Finalmente, para fechamento das aulas, utilizamos de uma música, chamada “A coisa
tá preta”, de um artista/ativista negro, Rincon Sapiencia, que traz a discussão da narrativa em
sua letra, ainda por ser um homem negro, trazendo toda legitimidade para discussão.

Acreditamos que essas aulas, foram muito importantes no processo de ensino e
formação, sobretudo porque é possível dizer que houve troca e ensino-aprendizagem, seja
pelas contradições pautadas durante as aulas, seja porque algumas análises trazidas e
possíveis, não havia sido pensadas, como foi o caso do simbólico do velório e do ano novo.

A quarta aula ocorreu no ultimo tempo, quinta aula novamente. Naquela aula estaria
presente a orientadora do estágio. A aula consistiu em discutir a “des”colonização da África e
as relações do imperialismo nesse processo, fundamentalmente na relação de exploração do
continente.

No início da aula, resgatamos a discussão trabalhada anteriormente, permitindo
observar que as discussões mais fixadas foram as que decorreram da primeira etapa da aula e
também da ultima etapa, de modo que retomamos brevemente o processo de colonização do
continente.

Há dificuldades com a contextualização e estabelecimento de relações históricas e
geográficas da parte dos estudantes. Sem dúvidas isso está relacionado com a forma como o
conhecimento se organiza na escola, mas fundamentalmente porque são poucas as aulas de
história e geografia e é bem difícil dar essa fundamentação, sobretudo porque os professores
encontram dificuldades em trabalhar em conjunto, com temas transversais, ou ainda porque há
a ditadura do aprendizado da língua e da matemática como prioridade.

Por meio da linguagem cartográfica, retomamos a discussão da partilha do continente,
fundamentada no século XX, até chegarmos a situação e divisão política atual. Transitaram
nessa discussão, questões geopolíticas, globalização, divisão internacional do trabalho,
industrialização, para debater o imperialismo.

Com isso, conseguimos estabelecer diversas construções, como a relação centro e
periferia, na visão da geografia política e a divisão internacional do trabalho. Para isso
construímos um exemplo da relação da periferia e o centro na cidade de Dourados, no sentido
de que quem produz a cidade, executa os serviços de manutenção da cidade,
consequentemente moram na periferia (ou na periferia da periferia) e quem mora mais
próximo ao centro, ou em bairros de fácil acesso ao centro, normalmente detém o maior poder
aquisitivo.  Essa relação em estabelecer metodologias de micro (Dourados), e macro (relação
Europa e África), conecta ainda mais os estudantes com a realidade, segundo Carrillo (2006:
p71):

“implica reconocer que el análisis cultural debe conectarse con la economía política
al relacionar los procesos socioculturales micro con las dinámicas económicas y
políticas macro, desde las que se configura hoy el modo de producción capitalista
mundializado, ahí como los viejos poderes estatales y los nuevos transnacionales.”
(apud, CAVALCANTE, 2011 p. 195)

A sequencia do trabalho nos levou ao mapa político atual e a regionalização da África
em: África Setentrional, África Ocidental, África Oriental, África Meridional e África
Central, cuja regionalização permite observar algumas características diferentes, afim de
construir visões heterogêneas sobre a África.

Além disso, outro objetivo, da aula foi realizar reflexões sobre os processos de partilha
do continente, que não ocorreram de maneira homogênea, devido a sua historicidade, politica,
culturalismo. Introduzindo com isso, o movimento do apartheid, pelo qual foi construído
relações de trabalhos internas na África do Sul, devido a cor da pele.
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Ao final da aula, perguntamos aos estudantes, quem se identificava enquanto
afrodescendente. Curiosamente observamos que a estudante que questionou sobre a narrativa,
não se manifestou, enquanto outros o fizeram sem problemas, imagina-se que alguns dos
estereótipos, se não todos, exercem papeis significativos na construção dos sujeitos e muitas
vezes o não reconhecimento é uma defesa. A pergunta foi mais no sentido de valorização, mas
também porque debatemos sobre a questão das nossas misturas e de como boa parte da
população brasileira é parda, sobretudo, muitos sendo descendentes, mas por terem poucos
traços aparentes passam como brancos.A aula fechou com uma musica da artista/ativista
negra feminista Bia Ferreira – Diga não , para que fomentasse o debate.

As aulas cinco e seis ocorreram, nos dois primeiros tempos do período e a proposta foi
discutir desigualdade racial no Brasil, e a ao final o plano era realizar uma avaliação em
conjunto com os alunos sobre as aulas e o trabalho realizado.

A aula seria realizada na forma de círculo, para que a aula se direcionasse para uma
conversa menos formal; depois disso, foi solicitado a eles que dessem uma de 0 a10 ao
trabalho do estagiário e que na mesma nota comparecesse o que eles aprenderam nesse
processo de 6 aulas, e que no final das aulas discutiríamos o porquê das notas.

A partir disso, retomamos o que tínhamos discutido na aula anterior. A percepção foi
que poucos assimilaram os conteúdos trabalhados na ultimo aula, ou seja, trabalhamos
brevemente o debate construído na aula passada.

Assim, trabalhamos construindo olhares sobre negritude no Brasil, através de
reportagens, de diferentes jornais, incluindo O Globo, BBC, Estadão, Exame, entre outros.

Os debates tratados nas reportagens foram diversos, como, mercado de trabalho,
homicídios, moradia, saneamento básico e educação, a fim de demonstrar que a desigualdade
social do Brasil tem cor e que o processo de colonização, exploração da África, exercem
papeis fundamentais para esse processo excludente e racista.

Ainda nessa mesma aula, trabalhamos com dois vídeos, o primeiro, de 2 minutos para
entender desigualdade racial no Brasil, elaborado pela Revista Superinteressante, que
sintetizava as discussões pautadas anteriormente.  E o outro, foi um vídeo da música da Bia
Ferreira – Cota Não é Esmola , que construiu o debate sobre o que eles/elas pensavam sobre,
e também o papel fundamental para a inserção das pessoas negras nas universidades públicas.

A partir dessa construção, apliquei uma atividade para realização dos estudantes, a
partir da indagação se existia ou não desigualdade racial no Brasil.

Além disso, nessas duas aulas, convidamos duas pessoas afrodescendentes para relatar
suas vivências enquanto homem e mulher negra, na sociedade brasileira racista. Houve muito
interesse dos estudantes nas falas dessas pessoas e foi um momento muito dinâmico, pois
quando uma pessoa negra fala sobre sua vivencia, ainda mais na oportunidade dessas
regências, aproximam os conteúdos, as notícias, os vídeos e as músicas da realidade que elas e
eles mesmos produzem. Outro aspecto dessa dinâmica foi o interesse que os estudantes
demonstraram, tiraram algumas dúvidas, sobre o que é ser uma pessoa negra na atualidade e
parece que a expressão sobre o racismo e o preconceito na voz do outro, que vive o cotidiano
se fez presente e real.

Finalmente, foi realizada a roda de conversa proposta para avaliação coletiva, pois o
professor disponibilizou dois pontos para que fosse avaliação. As observações foram
positivas, tendo alcançado ao final média 8,8. Foi importante essa “régua” como um
aprendizado. Avaliar e medir por nota é difícil. Pode ser muito e pode ser pouco.

Pelos argumentos apresentados pelos próprios estudantes, a avaliação do professor-
estagiário e sobre o que aprenderam, foi também a avaliação dos próprios estudantes, já que
no processo avaliativo escolhido para os estudantes, foi atribuída a mesma nota recebida,
proporcionalmente, aos alunos, o que resultou 1,7, na relação com os 2 pontos.
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Essa nota se justificou, pois acreditamos que nessa vivência pelas regências, o
processo de ensino-aprendizagem, realmente foi consolidado nas construções das análises que
fizemos e que os estudantes também ensinaram e, finalmente, a relação de construção do
pensamento crítico como uma via de mão dupla se realizou em vários momentos e
movimentos, como no indica Freire (2002):

“Este é outro saber indispensável à prática docente. O saber da impossibilidade de
desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. De separar prática
de teoria, autoridade de liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor de
respeito aos alunos, ensinar de aprender. Nenhum destes termos pode ser
mecanicistamente separado, um do outro. Como professor, tanto lido com minha
liberdade quanto com minha autoridade em exercício, mas também diretamente com
a liberdade dos educandos, que devo respeitar, e com a criação de sua autonomia
bem como com os ensaios de construção da autoridade dos educandos. Como
professor não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não
supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o que não sei. Mas, este,
repito, não é saber de que apenas devo falar e falar com palavras que o vento leva. É
saber, pelo contrário, que devo viver concretamente com os educandos. O melhor
discurso sobre ele é o exercício de sua prática. É concretamente respeitando o direito
do aluno de indagar, de duvidar, de criticar que “falo” desses direitos. A minha pura
fala sobre esses direitos a que não corresponda a sua concretização não tem sentido”
(FREIRE, 2002, p.37)

Colocamos assim a “autoridade” e responsabilidade enquanto educador, em exercício
e em aprendizado constante.

Considerações Finais

Como ponto de partida da minha reflexão acerca do Estágio Supervisionado,
manifestamos a dificuldade de trabalhar com a temática África, dentro dos referenciais
curriculares, devido à falta de discussões acadêmicas sobre a temática no interior da própria
formação e a impossibilidade de trabalhar com o livro didático, devido a relação de
homogeneização, das relações humanas e espaciais a que se submete o saber a ser construído
sobre o continente africano, não contribuindo para desmistificar estereótipos e combater o
preconceito e racismo...

Ainda, compareceu como desafiador as relações de estudante e professor na sala de
aula, na tentativa de não reafirmar relações de poder que estão na gênese da relação com a
sala de aula, a partir das vivências e experiências vividas como estudante do ensino básico.

Sobre a experiência com o Estágio Supervisionado, certamente que enquanto futuro
docente, a relação próxima da minha professora e orientadora de estágio, fundamentou a
postura assumida enquanto professor, que compareceu no momento das regências; tendo
levado a sempre refletir sobre outras possibilidades de metodologias, visando distanciamento
das relações de poder normalmente estabelecidas, quando o professor acaba sendo o
protagonista, em uma educação bancária, no dizer do Paulo Freire, inclusive muitas vezes
ainda reproduzidas na academia.

Outro desafio consistiu nos preparos das aulas, não só pela falta de conteúdo, mas
também com o tempo que isso ocupa. Anteriormente ao estágio, não tinha noção que para
preparar uma aula de cinquenta minutos, demandaria quatro horas em leituras, na produção
dos matérias utilizados, nas análise entre outras funções que compete ao professor, na
organização burocrática, que passa pela reserva antecipada de materiais até a instalação de
todo o equipamento e constrangimentos gerados pelas constantes falhas técnicas que
desidratam o professor.
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Assim, o professor das redes estadual e municipais necessita de ferramentas que
estimulem o fazer, mais apoio didático, apoio psicológico, formação continuada e
verticalizada, para que a construção do conhecimento seja umbilicalmente constante; para que
ele possa produzir textos, publicar, como intelectual que tem no cotidiano de sala aula
laboratórios de produção de conhecimentos sobre experiências realizadas e dificuldades nas
condições de trabalho e na lida politico-pedagógica.

Ainda, caberia aqui outra análise que permite avaliar que o tempo do Estágio na
regência é muito curto; seis aulas é muito pouco para estabelecer relações de ensino e
aprendizagem e de aproximação com os/as estudantes, pois quando essas relações começam a
ficar cristalizadas, o estágio acaba. Ainda, é possível observar que os conteúdos e as
construções propostas e pensadas, foram muito comprimidas, devido ao tempo ... O tempo de
cinquenta minutos é muito curto para trabalhar os conteúdos e formar conceitos. Todavia é
preciso reconhecer que na escola, com sua estrutura burocrática já estabelecida e formatada
sob o sistema de controle curricular estabelecido, o professor tem tido sua autonomia como
mestre e formador. A dureza curricular se impõe, embora tenha sido até hoje, ainda, apenas
um referencial. Ao professor tem sido difícil romper com a dureza do sistema.

Finalmente, trabalhar com o Projeto de Ensino nos permitiu a pesquisa necessária para
realização do projeto, momento fundamental na construção do tema e que culminou no plano
de aulas, muito importante na questão do planejamento, sobretudo pela possibilidade de
pesquisar para organização das aulas. No entanto, se comparamos o plano de ensino planejado
e regências realizadas, podemos observar que ele foi sendo superado no processo, como a
produção de materiais referida no plano de ensino. As metodologias diferentes e propostas no
plano de ensino permitiram um avanço pela pesquisa, mas a experiência da aula teste,
realizada para observação e avaliação dos colegas e da professora orientadora, em uma das
etapas a serem cumpridas no estágio, além das discussões com a coordenadora e orientadora
de estágio e colegas, no decorrer dos encontros formativos semanais, permitiu entender que o
projeto de ensino inicialmente proposto não abrangia um processo de ensino aprendizagem
emancipatório e isso precisou ser dito, ouvido e degustado para que todos os sentidos
pudessem acionados. Nesse sentido pudemos superar e avançar para outros processos que
tiveram os estudantes como protagonistas, assim como o professor-estagiário.

Sobre a vivência do Estágio Supervisionado afirma-se que é uma fundamental para
quem atua na licenciatura, ainda que as Universidades Públicas e o governo Federal
possibilitam o PIBID, enquanto experiência de prática docente, nem todos os alunos e alunas,
participam do programa, além de que há diversas funções que são atribuídas para o
acadêmico: a pesquisa, o PET, e também trabalhos remunerados fora da Universidade.

Enquanto pesquisador da Universidade, ainda mais sobre politicas pública e educação,
nossa vivência pesquisando o PIBID, exerceu papel fundamental nesse processo da prática
docente, por compreender como o programa funciona e quais são as propostas pautadas, ou
que tipo de formação ele proporciona, fundamentalmente nas possibilidades de metodologias
realizadas nas intervenções, fugindo da lógica formalizada, vimos pesquisando e encontrando
possibilidades de construção do novo conhecimento pelos alunos e a renovação do nossos
conhecimento, pela docência: ensino-aprendizagem.

Acreditamos ainda que o Estágio Supervisionado superou as nossas expectativas,
sobretudo porque sempre acontecem ruídos sobre colegas que não ficaram satisfeitos, ou que
as experiências do estágio lhes foram frustrantes. Essa experiência cristalizou a vontade de
ser/fazer professor e ainda vislumbrou possibilidades de construir (re)existências na sala de
aula, oportunizando, para além da vontade de fazer diferente, o sentido de superar relações
construídas no meu/seu/nosso processo de formação na educação básica.
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Ensino de Geografia e Questões Étnico-Raciais

Resumo

O seguinte relato de experiência é resultado do componente curricular Estágio Supervisionado de
Geografia, realizado no ano letivo de 2018, com ênfase no ensino fundamental, na Escola Estadual Castro Alves
etapa que contribuiu para aguçar o olhar e desvelar realidades na/da escola. Durante a execução desta fase do
Estágio Supervisionado, foram feitas observações, elaboração de um plano de ensino e pôr fim a sua execução.
O tema a ser abordado durante a regência, na turma de nono ano, foi “África”. O tema é significativo no que diz
respeito a construir os conceitos geográficos de Lugar, Território, Espaço, Paisagem e Natureza; além de
compreender os processos históricos/geográficos de ocupação e reocupação do continente africano, com
possibilidade de desconstruir pré-conceitos a partir da abordagem da valorização das diferenças. Durante as aulas
da regência optei pela utilização de diferentes linguagens como possibilidade de assimilação da realidade
concreta. Ao final, a análise da avaliação continuada que realizamos durante o processo foi revelador de um salto
qualitativo na percepção dos estudantes, acerca das questões étnico-raciais. É perceptível o caráter de formação
do componente curricular de Estágio Supervisionado, contribuição qualitativa para a formação de professores e
para a educação básica.

Palavras-Chave: Estágio Supervisionado; Ensino de Geografia, Diferentes Linguagens; África na Escola;
Desigualdades.

Introdução

O Relato aqui apresentado é a experiência decorrente do Estágio Supervisionado,
como componente curricular, no curso de Geografia/UFGD, durante etapa voltada para o
ensino fundamental e que está organizado em dois semestres: Estágio Supervisionado de
Geografia II e III.

A proposta é discorrer sobre o processo que nos conduziu às observações, regência e
vivências, contando também com a formação e embasamento teórico fomentado durante os
encontros semanais realizados no Laboratório de Multimeios, que contribuiu para aguçar o
olhar e desvelar realidades na/da escola.

As observações e regência foram realizadas na Escola Estadual Castro Alves,
localizada na rua Ciro Melo, 1483 - Jardim Central, no município de Dourados – MS, durante
o ano letivo de 2018. A Escola Estadual Castro Alves, atende estudantes nos três turnos:
matutino, das 7h às 11h25, com as turmas do fundamental II; no vespertino, das 13h às 17h25,
com as turmas do fundamental I e noturno, das 19h às 23h com as turmas do EJA. Além do
ensino regular, a escola possui a oferta de cursos técnicos.

Segundo o Projeto Político Pedagógico, a comunidade escolar é composta de alunos
de todos os bairros e a procura por vaga é grande, pois a escola está localizada na área central
da cidade de Dourados. As observações das aulas foram realizadas no ensino fundamental II,
no período matutino, cuja coordenação e orientação foi feita pela Profª Drª Silvana de Abreu,
docente da Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD, e a supervisão pelos
Professores Paulo Caiano e Fabiano Furlan, professores regentes na escola. Nestas diferentes
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etapas do Estágio optamos por uma turma e
ano escolar do Ensino Fundamental para realização da etapa de regência, quando, a partir de
um tema definido em conjunto com o supervisor, seriam trabalhadas algumas aulas. Após a
etapa de observação e diálogo com professores, escolhemos realizar a etapa de regência no 9ᵒ
ano “B”, matutino.

Como objetivos, vislumbrou-se compreender as relações estabelecidas dentro da sala
de aula, na experimentação da realidade do que é o ser/fazer professor e que envolvem
diferentes sujeitos: professores, estudantes, demais trabalhadores e gestão da escola, além de
conhecer e problematizar a escola no seu sentido amplo.

Para tal empreitada, elaboramos um plano de ensino1 sobre o tema África, para
realização em seis (06) horas-aulas, a serem ministradas durante a realização do Estágio
Supervisionado III. Esse tema, debatido e definido em conjunto com o professor supervisor,
compunha o planejamento anual da disciplina de Geografia, para as turmas de 9º ano.

A proposta elaborada pretendeu trabalhar os conceitos geográficos: Lugar, Território,
Espaço, Paisagem e Natureza; além de compreender os processos históricos/geográficos de
ocupação e reocupação do continente africano, visando desconstruir (pré)conceitos a partir da
abordagem da valorização das diferenças.

Como se vê, cada povo, ao construir sua Geografia, estava, na verdade,
sistematizando um ou alguns dos aspectos fundamentais de suas diferentes maneiras
de viver. Trata-se de uma atitude básica de sobrevivência onde o reconhecimento da
diferença entre os Nomes como “caminho da onça”, rio “água fria”, pedra “do
sacrifício” estão genericamente relacionados às experiências vividas por quem os
batizou. “nosso” lugar e o lugar do “outro” pode significar a diferença entre
permanecer vivo, com seu grupo cultural de referência, ou ser atacado por inimigos
para se tornar escravo ou, mesmo, perder a vida. (SANTOS, 2007 p. 2-3)

Compreender a dinâmica de formação socioespacial/cultural do continente
possibilitaria aos estudantes uma nova concepção e abordagem sobre o continente, além de
também contribuir para que os estudantes façam uma leitura do global, a partir do local, o que
valoriza os próprios saberes individuais dos sujeitos.

Pelo processo de globalização (mundialização do capital) se divide de forma
desigual os espaços mundiais, permitindo que o continente africano seja colocado de forma
marginalizada na “escala” de países considerados desenvolvidos (ou não); esse plano se faz
necessário para compreender os processos de ocupação, desenvolvimento da indústria e da
apropriação dos recursos naturais: como um continente tão rico, pode ser representado como
um dos mais miseráveis? Essa pergunta se faz necessária quando se aprofunda os debates
acerca do continente.

Com a criação da Lei 10.6392, de 2003, que modificou a LDB (Lei 9.394 de 1996),
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornou-se obrigatório a
abordagem da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no ensino básico, em todas as
escolas do país, fazendo com que o currículo de Geografia, que trabalha o continente
Africano, geralmente no Ensino Fundamental, no 8º ou 9º ano, seja direcionado a
compreender a formação dos diferentes territórios africanos possíveis, visando desconstruir as
concepções equivocadas “sobre” o negro e a África, contribuindo para o combate ao racismo
e para que as diferentes vozes e culturas sejam abordadas dentro do discurso escolar,
principalmente dada a realidade do enfoque ao ensino do continente Europeu e dos países
imperialistas, como os EUA.

1 Ver Plano de Ensino em: http://bit.ly/PlanodeEnsinoAfrica Acesso em 07/05/2019.
2 Ver em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm Acesso em 07/05/2019.
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A escola é um local de
transmissão e socialização do conhecimento; por ser reflexo da sociedade capitalista, a
constituição dela tornou-se um espaço por onde as imagens negativas sobre o negro foram e
ainda são difundidas, assim como também foram forjadas as relações de exploração, no
período da colonização. Nesse sentido, ela também pode ser um local onde estas
representações pejorativas podem ser superadas, como afirma SILVA (2013):

(…) há sim uma associação na ideia de cor com um determinado continente, e se o
continente é ensinado pela geografia como um lugar atrasado que só teve guerras,
fome, doenças, uma África pobre, o negro também passa a ser visto pelo aluno e
pelo próprio negro com essas características que também estão associadas às
condições em que se encontra a maioria da população negra atualmente que é nas
favelas, pobres, expostos a doenças e à criminalidade.

Nossa educação ainda é pautada, infelizmente, nos conhecimentos eurocêntricos, o
que direciona nossa forma de ver/viver e compreender o mundo, reflexo disso é como o
conteúdo é apresentado nos currículos e livros didáticos.

O conteúdo comparece e é obrigatório no Referencial Curricular da Rede Estadual de
Ensino de Mato Grosso do Sul, com os seguintes subtemas e conceitos relevantes a serem
trabalhados: 1 -Neocolonialismo e descolonização da África; 2- Quadro natural, destruição
das florestas e a desertificação do Continente Africano; 3- Subdesenvolvimento e contrastes
econômicos da África e 4- Dependência econômica da África. Assim contribuindo para a
efetivação desta etapa do Estágio Supervisionado.

Parte importante do Estágio são as chamadas “aulas testes”, que tem grande
significado para aqueles estagiários que não tem muitas experiências em sala de aula, para
além dos seminários realizados. Nessa experiência, as aulas foram realizadas e avaliadas por
nós mesmos, coletivamente, de modo que todos participam das aulas dos colegas e juntos
avaliamos os procedimentos que foram utilizados por nossos colegas. A discussão de fundo é
“qual a contribuição que fica?”

O que realmente se pode afirmar e que também pareceu fazer parte das expectativas
dos outros estagiários e estagiárias, no contexto vivenciado, é que precisamos refletir para
avançar do aulismo conteudista, para abordagens dialógicas, permeadas por diferentes
linguagens e abordagens para possibilitar a mediação da construção do conhecimento.

Nessa etapa, a escolha foi pela primeira aula do Projeto de Ensino, em que
abordamos a localização geográfica do continente e discutimos assuntos pertinentes a
colonização e desvelamento de preconceitos ligados ao continente, dialogando com os
diferentes aspectos geográficos do continente. As contribuições que foram feitas me ajudaram
a pensar formas de capilarizar tudo que tinha pensado para essa intervenção, desde o processo
de avaliação continuada, até a utilização de diferentes cartografias para compreender o
processo de colonização cultural, aproveitando ainda para dialogar com a copa do mundo,
numa forma de trazer a discussão para próximo dos estudantes.

Do planejamento a prática: As regências e experiências

A comunicação com o professor Paulo Caiano aconteceu em setembro e as regências
foram marcadas para o 4° Semestre, no 9° B. Diferentemente de outras escolas que visitamos,
na escola Castro Alves, a escola oferta três aulas por semana. Isso foi considerado uma
oportunidade incrível, sob o ponto de vista de dar conta de forma concentrada, em duas
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semanas, além de poder avançar em
algumas metodologias, em que são necessárias aulas sequenciadas. Isso aconteceu já na
primeira e segunda aula ministradas.3

Nos contatos com o professor supervisor, descobriria que a primeira experiência na
escola seria com a famosa dobradinha; no caso 100 minutos totalmente disponíveis para que
eu realizasse minha atividade e isso foi preocupante considerando que, por mais que eu seja
muito comunicativa, a preocupação era: Será que vou ter conteúdo suficiente?!

A proposta era que a primeira aula fosse de apresentações pessoais e explanação dos
“conteúdos” a serem debatidos. Chegando na escola, procuramos a sala de recursos que
funciona junto com a biblioteca para solicitar o Projetor, já que tudo estava preparado para ser
realizado em slides. O primeiro obstáculo encontrado foi que a entrada do computador era
incompatível com a entrada do equipamento. Era hora do plano B, e a opção possível foi dar
vazão a um conjunto de materiais existentes na biblioteca da escola, em uma área reservada, e
que tratavam da temática africana. O desafio a seguir seria saber se haveria liberação dos
materiais, em cima da hora, para uso na sala de aula: o que aconteceu! A aula iniciou e ainda
pudemos utilizar o material organizado, já que pude utilizar um pen drive emprestado pelo
professor supervisor, que não apenas resolveu o problema, em relação ao recurso didático,
mas ainda havia o material adicional que havia pegado na biblioteca. A primeira reflexão foi
entender que a experiência nos diferenciava claramente e que um pen drive é instrumento
básico para ser professora, no mínimo!

A aula foi iniciada como planejado, aconteceram as apresentações entre
“professora” e estudantes, assim como da proposta de estágio. Buscamos estabelecer alguns
acertos e acordo relacionado ao comportamento e seguimos. O tema da primeira aula era a
localização geográfica e as preconcepções construídas a respeito do continente africano; logo
após a dinâmica visual sobre o continente, solicitei que os/as estudantes produzissem um
mapa mental de 3 a 5 palavras que eles/elas associavam ao continente. Após uns 5 minutos
recolhi e segui com uma aula expositiva-dialogada, trazendo aspectos relacionados às
características geográficas do continente, divisão territorial, construindo conhecimentos
básicos para que pudéssemos avançar na próxima aula, que foi sobre a ocupação e reocupação
do território. Nesse momento, a proposta era entender que é construída uma narrativa acerca
desse aspecto histórico/geográfico, mas que podem existir outras; outras formas de contar a
história das coisas.

No decorrer dessa aula fui expondo, a partir de fatos históricos, como foi a ocupação
do território, a relação de exploração predatória dos recursos naturais, principalmente os
minerais; com o apoio da história da cartografia do continente, a partir de mapas produzidos
no período das expansões marítimas. Ao final, trouxe alguns aspectos relacionados aos Reinos
Africanos e solicitei que eles realizassem uma breve pesquisa para entregar na próxima aula.
Ao final da aula apresentei a música de título “A coisa tá preta”, do cantor e compositor negro
Rincon Sapiência, como forma de dialogar a respeito da língua/dialeto e também da narrativa
colonialista. Terminei no prazo de tempo correto e ainda deu tempo para conversar com
algumas estudantes que me procuraram ao final da aula para falar sobre empoderamento
feminino e me despedi.

As duas aulas passaram de forma bem tranquila, não tive problemas de
comportamento, o que chega mais perto é a perda de atenção muito rápida dos estudantes,
mas eu chamei a atenção em poucos momentos e talvez tivesse que ter sido um pouco mais
incisiva com eles, mas sempre os lembrava do acordo que tínhamos realizado no começo da
aula e assim aconteceu em todas as aulas.

3 Material didático disponível nesse link: http://bit.ly/Aula1e2Africa Acesso em 07/05/2019.
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Dia 25 de Outubro de 2018
3° Aula – 9º B4

E lá vamos nós em direção a terceira aula. Meu objetivo? Falar sobre os conflitos no
território do continente africano. Essa foi uma das aulas mais delicadas e que eu mais tive
dificuldades de dialogar com eles/elas. Eu trouxe dois dos principais conflitos africanos: o
Genocídio de Ruanda e o Apartheid. A minha intenção era construir junto com eles os
impactos desses conflitos nos países e na vida do povo africano e também para que fosse
possível que eles olhassem para a nossa sociedade e avaliassem os impactos que perduram até
hoje, fui indo aos poucos, até que a sala estava inflamada com as chamas do racismo velado e
do discurso meritocrático, eu fui tentando, a partir de dados reais, trazer a realidade da
segregação racial e violência racial, desigualdade salarial, posição das pessoas negras na
sociedade e fui colocada em xeque por um estudante que me fez repensar a metodologia e
atuação em sala de aula.

A avaliação imediata foi de que eu não poderia ceder as provocações de adolescentes
que estavam testando os meus conhecimentos. Com a ajuda da professora de apoio (que fica
na sala de aula para acompanhar estudantes com deficiência) foi possível fazer com que eles
ficassem em silêncio para a finalização da aula; o que foi atropelado e não consegui solicitar a
atividade referente ao conteúdo.

A aula em questão era no último período, eles já estavam muito agitados e ansiosos
para ir embora e o conteúdo do debate posto contribuiu para que eles se exaltassem mais, não
posso deixar de citar a conjuntura brasileira como um agravante do acirramento do debate já
posto pelo segundo turno das eleições. O que eu defendi como educadora nesta aula, talvez
daqui alguns anos não possa fazer novamente, não com a autonomia que tive, já que agora
quando escrevo isto estamos no período de transição e de retorno às trevas.

Dia 31 de Outubro de 2018
4° e 5° Aula – 9º B5

Depois de ter conversado com algumas pessoas, inclusive com a professora Silvana,
repensei como começaria essa segunda dobradinha, depois do que foi a última aula. A decisão
foi trazer novamente a informação relacionada a população brasileira que foi o motivo do
conflito na última aula; só que dessa vez com um profissional do instituto de pesquisa que
disponibiliza esses dados. Assim, convidei Franklin Schmalz, que é pesquisador do IBGE,
aqui em Dourados, e ele dialogou com os estudantes sobre qual é a metodologia de pesquisa
do Instituto, como funciona a elaboração dos dados, a amostragem e também trouxe materiais
de divulgação do IBGE para distribuição.

Na minha condição de educadora esse foi um dos momentos mais interessantes de
todas as aulas, pois houve uma interação muito grande, eles perguntaram várias coisas a
respeito da abordagem, das perguntas feitas, da profissão, estavam todos muito interessados e
a partir da fala do Franklin eu comecei a dialogar com os estudantes sobre a importância da
existência da pesquisa e como ela é importante para que nós pudéssemos compreender como a
sociedade funciona e da importância desses dados serem verídicos, visto o período
conturbado protagonizado pelas Fake News.

Logo em seguida, iniciei o tema que tinha planejado e que abordaria a relação do
Brasil com o continente africano. Essa aula foi uma das que eu mais fiquei feliz em elaborar,
pois consegui trazer várias discussões acerca dos aspectos naturais do continente, mas de uma

4 Material didático disponível nesse link: http://bit.ly/Aula3Africa Acesso em 07/05/2019.
5 Material didático disponível nesse link: http://bit.ly/Aula4e5Africa Acesso em 07/05/2019.
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forma que eles não ficassem isolados da
sociedade, então, desde a relação escravocrata entre nós, trouxe as semelhanças de sermos
continentes espelhados, de estarmos na mesma zona climática, explicar o processo de
formação dos desertos e algumas relações com problemas ambientais que temos no Brasil e
na África. Uma das dificuldades, mas também uma facilidade, foi que nesse período estava
discutindo sobre esses processos de formação em Biogeografia. Foi uma dificuldade trazer
isso numa linguagem acessível para que os estudantes compreendessem os processos de
formação. Ainda, nessa aula, trabalhei aspectos relacionados ao passado da população
brasileira, que tem descendência africana, falando sobre ocupação do território brasileiro,
estrutura fundiária, lei de terras e outras coisas para que fosse possível compreender a posição
dos negros no Brasil.

Nessa aula eles estavam bem tranquilos e participativos e também foi a aula que a
professora Silvana observou, o que é parte da disciplina do Estágio Supervisionado, talvez
pela presença dela, fiquei um pouco ansiosa, corri no conteúdo e sobrou cerca de 10 minutos,
que poderiam ter sido utilizados para que eles fizessem uma atividade; que acabei passando
para fazer em casa, em duplas e para entregarem no dia seguinte. Foram 10 minutos infinitos!

Dia 01 de Novembro de 2018
6° Aula – 9º B

A proposta da última aula era uma breve retomada nas aulas anteriores e uma fala da
Danielle Ferreira e do Guilherme Oliveira, sobre a experiência de ser negro no Brasil. Era um
dia chuvoso e eles estavam todos dentro da sala. Logo que cheguei apresentei a proposta e
todos participaram bastante, foi uma aula descontraída onde discutimos identidade,
resistência, combate ao racismo e isso posto por eles. Ainda, eu também solicitei que eles
produzissem um novo mapa mental, assim como na primeira aula, e também que fizessem
uma autoavaliação e uma avaliação minha. Essa foi a aula que mais estabeleci relação de
afeto com os e as estudantes, pois eles iam falando das próprias experiencias na escola e na
vida, sobre serem pessoas negras, alguns estudantes se reconheceram como pessoas negras e
falaram suas experiências, outros reconheceram práticas racistas, foi um momento de
interação intensa, inclusive pelo afeto que eles me passaram, coisas de despedidas...

Todo ato de ensinar também é um ato de aprender...

E depois de tudo isso, como eu sei que eu atingi meus objetivos?
Foram momentos intensos de muita aprendizagem! Sempre é! Para além dos

conteúdos, do aprendizado da prática docente, foi possível perceber, que com o tempo, a
desenvoltura em sala de aula melhorará!

A maior frustração durante as regências foi perceber que muito do que idealizei de
atividades práticas não consegui realizar, mas esse fardo não é exclusivamente meu. Na
medida que o processo foi acontecendo, fui estabelecendo como seriam as atividades
avaliativas, que são, na verdade, principalmente para nós estagiários, mais do que para os
estudantes.

Na primeira aula solicitei um mapa mental com palavras que se relacionassem com o
continente africano e não foi diferente do que eu imaginava. As 5 palavras mais citadas
foram: Negros (20), Pobreza (17), Fome (16), Elefante (9) e Cultura (7). No imaginário
simbólico dos estudantes o continente africano só tem pessoas negras que são extremamente
pobres, com problemas sérios de alimentação, mas que tem características culturais marcantes
e animais selvagens. Abaixo está um quadro com todas as palavras que os 29 estudantes que
participaram da atividade me entregaram. Um total de 43 palavras/ideias diferentes.
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Quadro 01 – Mapa Mental I

Grupo
s Palavras/Ideias Quantidade de

Citações
3 Negros 20
2 Pobreza 17
2 Fome 16
1 Elefante 9
3 Cultura 7
1 Leão 6
2 Miséria 6
1 Animais 5
2 Guerra 5
1 Safari 4

2 Pouco desenvolvido/
Subdesenvolvido 4

3 Escravidão/Escravos 3
1 Savana 3
1 Natureza Diversa 3
1 Seco/Seca 3
1 Calor 2
2 Ebola 2
2 Doenças 2
1 Areia 1
5 Ataque ao Pastor da Mundial 1
2 Baixa Expectativa de Vida 1
2 Baixa Qualidade de Vida 1
3 Bruxas 1
1 Caça 1
1 Deserto 1
2 Desigualdade Social 1
2 Desnutrição 1
1 Diamantes 1
4 Dubai 1
4 Egito 1
2 Falta de Saneamento Básico 1
5 Famosos pagando de gente boa 1
1 Girafa 1
1 Ouro 1
1 Paisagem Natural 1
3 Religião 1
5 Rúgbi 1
2 Sede 1
1 Selva 1
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3 Selvagem 1
3 Tribos 1
2 Tristeza 1
1 Turismo 1

Total: 43
Fonte: Elaboração da autora, 2018.

As palavras estão organizadas em 5 grupos, o grupo 01 relaciona as palavras que
contêm aspectos naturais, seja aspectos relacionados ao clima, vegetação, solo, mas também
palavras como a Caça e o Turismo, citadas uma vez, que trazem a relação de exploração dos
recursos naturais. O grupo 02 está relacionado aos indicadores da representação da condição
de subdesenvolvimento do continente, palavras como Pobreza e Fome representam esse
imaginário de miséria. O grupo 03 está ligado a representação da população africana, seus
aspectos culturais, religiosos e organizacionais. Mas também aspectos como os escravos e a
representação mística que se tem do continente (Bruxas). No grupo 04 estão as palavras
relacionadas a localidades que estabelecem relações com o continente africano. E como não
pode faltar, no grupo 05 estão as palavras que estão soltas aleatoriamente.

Avançando para a última aula, depois de todo o processo colocado acima no item 5,
solicitei novamente que elaborassem um novo mapa mental, eu estava pouco esperançosa,
mas fiquei realizada após ver como se configuraram as palavras. Nesta atividade participaram
27 estudantes que contribuíram com 51 palavras diferentes, o vocabulário aumentou.

Quadro 02 – Mapa Mental II

Grup
o Palavras/Ideias Quantidade de

Citações
3 Cultura/Cultura muito rica 13
4 Racismo 11
3 Escravidão 7
4 Preconceito 7
2 Desigualdade/ Desigualdade Social 7
3 Negros 6
3 Liberdade 6
2 Fome 5
4 Apartheid/Conflitos Raciais 4
1 Recurso Naturais 4
3 Aceitação Social 3
1 Minérios 3
1 Savana 3
1 Deserto 3
3 Pessoas Negras Ricas e Pobres 2
3 A coisa tá preta (música) 2
3 Reinos Africanos 2
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3 Relação África com Brasil 2
2 Menos Oportunidades 2
2 Tristeza 2
1 Diversidade Biológica 2
2 Falta de acesso a direitos 2
5 Egito 2
3 Construção Social 1
3 Igualdade 1
4 Bullying 1
2 Subdesenvolvido 1
1 Terra 1
1 Saúde 1
1 Safari 1
1 Areia 1
1 Elefante 1
1 Tigre 1
1 Calor 1
3 Capoeira 1
3 Arte 1
1 Leão 1
3 Diversidade 1

2 Poucas oportunidades para
educação 1

2 Poucas oportunidades para trabalho 1
4 Independência 1
3 Diferenças 1
3 Conhecimento 1
4 Conquistas 1
2 Pobreza 1
1 Clima 1
3 Força 1
3 Coragem 1
3 Estilo 1
2 Portas abertas para o mundo 1
3 Sociedade Gentil 1

Total: 51
Fonte: Elaboração da autora, 2018.

A partir das 51 palavras, novamente reagrupei em novos 05 grupos. O grupo 01
novamente traz aspectos relacionados à natureza, mas agora de forma mais qualificada como
representado nas palavras Recursos Naturais (04), Minérios (03) Diversidade Biológica (02),
o segundo grupo me surpreendeu pois a palavra Pobreza foi citada apenas uma vez, o que
comparado ao primeiro é uma queda brusca, além da colocação de falta de oportunização e
cerceamentos dos direitos. No grupo 03 a representação da população negra tem aspectos
ligados à força, coragem, liberdade, e majoritariamente suas condições culturais de arte. No
grupo 04 está representado as palavras ligadas aos conflitos raciais, destaque para a palavra
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Racismo; a segunda mais citada (11).
No grupo 05, tem a citação do Egito (02), país africano muito citado nas aulas. Gostaria de
destacar também a dupla citação da música utilizada em aula, isso faz com que de alguma
forma a linguagem musical contribuiu para a construção do imaginário da população negra.

Mapa Mental I

Fonte: Trabalho de Campo da autora, 2018.

Mapa Mental II
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Fonte: Trabalho de Campo da autora, 2018.

Para além dessas atividades foram solicitadas outras duas, a segunda relacionada aos
reinos africanos e a terceira que era um texto sobre a aula. A primeira foi um fracasso, das 08
atividades entregues, 05 eram cópias idênticas e as 03 seguintes respondiam as expectativas
da atividade Foi solicitado que os estudantes pesquisassem sobre os reinos, que identificassem
apenas um e que elencassem 05 características desse reino respectivo, quando pensei essa
atividade, idealizei que eles se dedicariam mais pelo método da pesquisa, mas infelizmente
não foi uma metodologia que deu certo.

Na terceira atividade, na qual a proposta foi a realização de um pequeno texto sobre
os principais pontos da aula, em dupla, nessa atividade me equivoquei, eu deveria ter
reorganizado o planejamento e ter solicitado que eles fizessem individualmente no final da 5°
aula, mas de toda forma os textos que me foram entregues dialogam com o que foi trabalhado
em aula, recolhi 11 atividades, foi mais que a segunda, mas não chega a 50% da turma.

No início das intervenções, o professor Paulo disponibilizou 2,0 pontos para que
utilizássemos de forma avaliativa, após toda análise dos materiais e o avanço da turma em
relação ao conteúdo, avaliei a turma toda com os dois pontos, mesmo com todas as
dificuldades, lendo os relatos de aulas, as novas palavras que eles associaram ao continente,
sinto que foi positiva toda a interação. Abaixo coloco um dos relatos de um estudante.

“Na aula de hoje a estagiária falou sobre a população negra e nos explicou que 54% da
população brasileira é formada por negros e apenas 17% dessa população é de classe média
alta.

A grande maioria não tem as mesmas oportunidades que a população branca e sofrem mais
preconceitos e discriminação, além de receber salários menores. Essa situação é histórica e
tem que mudar.”

Sinto que para além do conteúdo de alguma forma as aulas contribuíram para a
compreensão histórica da sociedade e que de alguma forma temos que mudá-la.

Algumas ideias para concluir
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O Estágio Supervisionado de
Geografia em suas duas etapas são uma parte importantíssima para a compreensão real da
escola, da sala de aula, do cotidiano do professor, das relações que existem na escola. As
discussões que foram realizadas durante o estágio sobre o caráter de formação de conceitos e
construção do conhecimento numa relação de reciprocidade se fizeram importantes para a
construção do Projeto do Ensino e também para saber/posicionar-se (com que olhos e que
óculos) na hora da realização das observações, das discussões dos textos, os debates sobre os
filmes, a elaboração do texto sobre Ideologia, Geografia e Cidadania: formando pensamento e
conceitos. Qual a "tarefa" da Geografia na educação básica? mas também ter discutido a
BNCC; essa fase “inicial” é a formação que precisamos para realizar a disciplina.

A construção do Projeto de Ensino se desenhou como a parte que mais tivemos
dificuldades, a maior dificuldade era ter que desenvolver um projeto sobre o que você ainda
não estudou na Universidade, o que demandou muito mais esforço no embasamento teórico
sobre o tema proposto pelo professor, por que as discussões teóricas iniciais são sobre a
prática docente, porém mesmo com as dificuldades a docente que ministra a disciplina
orientou para os melhores caminhos, seja na correção do Projeto de Ensino, seja nas
apresentações das aulas testes. O ponto que mais nos provocou na construção do Projeto de
Ensino foi pensar de que forma, para além do conteúdo, como Professores comprometidos
com a educação transformadora e emancipatória poderíamos trabalhar os conteúdos
propostos, que tivessem impacto na vida dos diferentes sujeitos que estão na sala de aula e nas
nossas práticas docentes.

Nós estagiários conhecemos a realidade da sala de aula a partir das observações, um
processo de muitas reflexões; nas minhas observações foi possível conhecer dois perfis de
docentes e dois tipos de práticas, e as duas com certeza contribuem para minha formação hoje
como uma futura docente; o processo de aprendizagem continua nas regências e no decorrer
da nossa empreitada como docentes. Algumas coisas que observei na escola, desde o processo
de ser aceita como estagiária, foi compreender que os professores têm medo de aceitar
estagiários pela prática histórica da crítica pela crítica. É necessário que se faça a crítica, mas
a crítica tem que ser geradora de transformação das práticas, se não ela é falha.
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Resumo  

Atividade de ensino realizada no dia do Índio, de 2018, no Instituto Federal do Espírito Santo 

(Ifes), campus Aracruz-ES, com objetivo de promover a reflexão sobre as resistências e a 

presença dos povos indígenas no Brasil, e em particular em Aracruz, que é o único município 

capixaba com terras indígenas demarcadas. Tal atividade foi desenvolvida pelos alunos a 

partir dos seguintes enfoques: desconstrução de visões distorcidas sobre os indígenas, 

promoção da visibilidade da presença indígena na cultura brasileira e descrição do processo 

histórico de lutas pelos territórios indígenas em Aracruz.  

Palavras-chaves: Povos Indígenas; Dia do Índio; Aracruz-ES; Lei 10.645/2008; 

Tupinikim/Guarani. 

Introdução e contextualização  

A proposta da atividade de ensino foi contribuir com a reflexão sobre as resistências e a 

presença dos povos indígenas no Brasil, e em particular em Aracruz, que é único município 

do Espírito Santo com terras indígenas demarcadas. Aracruz localiza-se a cerca de 70 km ao 

norte de Vitória e possui uma população indígena aldeada de aproximadamente 4.000 

indivíduos, pertencentes as etnias Tupinikim e Guarani. Tratou-se de um processo de 

produção e exposição de materiais informativos que denominamos de “Ifes também é 

indígena”.  

Durante o processo de colonização e a formação do que viria ser o território nacional 

brasileiro, os povos indígenas foram duramente impactados. Entre o início do século XVI e 

meados do século XX, a população indígena foi quase totalmente dizimada como resultado de 

conflitos bélicos com os não indígenas, das doenças trazidas pelos europeus, das invasões de 

suas terras, das políticas indigenistas limitadas etc. Além dos processos violentos apontados 

anteriormente, os povos indígenas também foram impactados por políticas que visavam 

integrá-los ou assimilá-los à sociedade colonial e depois nacional, a partir da imposição de 

aspectos e valores culturais não indígenas, como foi o caso dos aldeamentos promovidos 

pelos Jesuítas (até por volta do final do século XVIII) e também das ações do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), entre 1910 e 1967, por exemplo.  

650

mailto:thalismar.goncalves@ifes.edu.br
mailto:glaudertone@ifes.edu.br


 

Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 

A prática do(a) Professor(a) à margem 
 

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)! 
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019. 

Apesar da correlação de forças desiguais, os 

povos indígenas sempre construíram estratégias de resistências ao longo da história. Desde 

ataques “relâmpagos” no meio da floresta contra Bandeirantes, passando pela articulação de 

alianças entre diferentes povos contra os invasores até a constituição do Movimento Nacional 

Indígena, a partir dos anos 1970 e 1980. O Movimento Nacional Indígena tem sido uma 

importante ferramenta política tanto na articulação dos povos indígenas como na construção 

de estratégias de luta para a garantia dos Direitos Indígenas (como a delimitação e 

regularização das terras indígenas, educação e saúde indígenas, entre outros).  

No processo histórico recente de resistência indígena podemos destacar as conquistas 

representadas pelos direitos previstos na Constituição Federal de 1988 e a Lei No 

11.645/2008. A Constituição Federal reafirmou os direitos originários sobre as terras 

tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, abrindo possibilidades para ampliação de 

terras demarcadas pela Funai. Outro avanço significativo da Carta Magna foi a superação da 

perspectiva assimilacionista, que compreendia os indígenas como uma categoria social 

transitória, fadada ao desparecimento. O Art. 231  afirma: “São reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (...)”. Durante séculos a realidade 

dos indígenas foi permeada por narrativas reducionistas e colonialistas que alimentaram 

visões preconceituosas sobre os povos originários no Brasil, reproduzidas por diversas 

instituições como a Igreja, os meios de comunicação e a própria Escola. Para contribuir com a 

difusão de conhecimentos e informações a respeito dos povos indígenas mais condizentes 

com as suas diversas realidades foi instituída a Lei No 11.645, de 10 de março de 2008, que 

prevê a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do tema “História e 

Cultura Indígena”.  

Apesar dos avanços institucionais supracitados e do registro do crescimento da população 

indígena nas últimas décadas (conforme dados dos Censos Demográficos do IBGE), os povos 

indígenas no país ainda atravessam diversos desafios em diferentes contextos sociais e 

geográficos. A partir desse entendimento, a atividade do dia do Índio no Ifes Aracruz teve três 

enfoques principais:  

1. Desconstruir visões reducionistas e preconceituosas sobre os povos indígenas que 

ainda persistem em prevalecer em nossa sociedade como: a) Indígena “congelado no 

tempo”: nessa visão o indígena não pode se apropriar de valores e tecnologias da 

sociedade ocidental, correndo o risco de ser descaracterizado como povo originário. 

Essa visão é limitada por desconsiderar que a cultura de qualquer povo é dinâmica, 

ou seja, sofre alterações ao longo do tempo a partir do contato com outras culturas. 

E outro problema dessa leitura é que reforça um estereótipo de indígena, ligado a 

floresta, com trajes tradicionais e falando a língua nativa. No entanto, há toda uma 

diversidade de etnias e de situações dos povos indígenas no Brasil; 2) Indígena 

como primitivo e obstáculo para o progresso. Essa perspectiva revela-se no período 

atual ao associar o indígena como “preguiçoso” ou possuidor de muitas terras. Tal 

visão é alimentada por uma perspectiva eurocêntrica e capitalista sobre o trabalho e 

a terra. Para os povos indígenas, apesar de toda diversidade étnica, a dinâmica do 

trabalho está associada a obtenção de meios de subsistência a partir de uma relação 

com a natureza/terra que não se limita a lógica mercantil.  

2. Promover a visibilidade dos aspectos culturais e valores dos povos indígenas 

presentes na cultura do povo brasileiro. Além das visões distorcidas mencionadas 
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anteriormente, um aspecto marcante 

do contato desigual entre os povos indígenas e os colonizadores é a invisibilidade da 

presença indígena em diversos aspectos culturais do Brasil: vocábulos indígenas na 

língua portuguesa falada no Brasil (abacaxi, caatinga, capim, jabuti, mingau etc), 

toponímias (Paraná, Guarujá, Ecoporanga etc), culinárias (mandioca, outras raízes, 

peixes etc), hábitos (tomar banho diariamente, descansar em rede etc), entre outros.  

3. Descrever o processo histórico de luta pela demarcação das terras indígenas no 

município de Aracruz. Nesse ponto privilegiamos informações sobre a luta histórica 

entre os povos indígenas de Aracruz (Tupinikim e Guarani) que durou mais de 40 

anos contra empresa multinacional Aracruz Celulose.  

Processo de construção da atividade “Ifes também é indígena” e resultados   

A referida atividade de ensino não foi realizada a partir de uma ou mais turmas, de forma 

isolada. Mas, a partir de um coletivo de estudantes de diferentes turmas (entre os 2º e 4º anos) 

que foi articulado a partir de um grupo de estudos sobre a temática indígena em 2017, como 

parte do Núcleo de Estudos sobre Povos Tradicionais e Originários (Nepto)
1
. O “Ifes também 

é indígena” contou ainda com a participação do Grêmio Anísio Teixeira (GAT) e setores do 

Ifes como a Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar (CAM) e a Coordenadoria de 

Gestão Pedagógica (CGP).  

O resultado da atividade foi a exposição de cartazes e fotografias nas paredes do campus com 

informações que dialogam com os três enfoques destacados na introdução: desconstruir visões 

reduzidas sobre os povos indígenas, promover a visibilidade da presença indígena na cultura 

brasileira e descrever o processo de luta pelos territórios indígenas em Aracruz.  

Essa atividade de ensino foi realizada a partir dos seguintes procedimentos:  

1. Reunião com os estudantes para construção teórica e conceitual sobre a atividade “Ifes 

também é indígena”;  

2. Definição dos temas a serem pesquisados e materiais a serem construídos;  

3. Foram definidos os seguintes temas a serem trabalhadores pelos estudantes: diversidade 

étnica dos povos indígenas; palavras de origem indígenas na Língua Portuguesa falada no 

Brasil; Toponímias indígenas: municípios do Espírito Santo e localidades de Aracruz; hábitos 

e costumes de origem indígena;  matérias jornalísticas sobre conflitos territoriais envolvendo 

indígenas; interculturalidade: diálogo entre culturas indígenas e culturas não indígenas; 

charges sobre a temática indígena; cronologia da luta pelos territórios indígenas em Aracruz; 

saúde indígena;  

4. A partir dos temas, os estudantes realizaram pesquisas, sob orientações dos professores, e 

construíram cartazes, fixando-os nas paredes do campus;  

5. Além das pesquisas e cartazes, foi montado um painel com a reprodução de uma fotografia 

histórica do encontro entre duas lideranças indígenas Tupinikim e Guarani no final dos anos 

1960 ou início dos anos 1970, em Santa Cruz (Aracruz). O referido painel representou o 

ponto inicial da exposição “Ifes também é indígena”.  

                                                           
1
 Nepto refere-se um coletivo formado por professores (Glaudertone e Thalismar) e estudantes do ensino médio 

técnico e superior envolvidos em atividades de pesquisa, de extensão e grupo de estudo sobre a temática 

indígena desde 2017, no Ifes Aracruz.  
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Figura 1 – Estudantes construindo cartazes sobre toponímias indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Palavras de origem indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: foto do autor  

Fonte: fotografia do autor.  
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Figura 3 – Estudante montando o painel inicial do “Ifes também é indígena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Painel “Ifes também é indígena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: fotografia do autor.  

Fonte: fotografia do autor.  
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Figura 5 – Diversidade étnica dos povos indígenas no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Charges sobre a temática indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fotografia do autor.  

Fonte: fotografia do autor. 
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Figura 7 – Cronologia da luta pelos territórios indígenas em Aracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais  

A presente atividade de ensino atingiu seus objetivos iniciais. O envolvimento dos alunos no 

processo de pesquisa e confecção dos materiais impactou diretamente na aprendizagem dos 

envolvidos sobre a temática indígena. A exposição dos materiais informativos proporcionou 

aos demais estudantes do Ifes uma oportunidade para conhecerem um pouco mais sobre os 

povos indígenas do Brasil e, em particular, de Aracruz.  

Outro aspecto relevante foi impacto de tal atividade para os estudantes indígenas do Ifes e 

suas lutas cotidianas contra os preconceitos. A aluna indígena Ane Emanuele, do 4º Química 

Matutino, considerou que a atividade contribuiu para desconstruir a imagem estereotipada 

sobre os povos indígenas. Ela afirmou que “com a colonização a gente mudou. Foi preciso. A 

gente foi obrigado a mudar. Hoje utilizamos recursos dos brancos a favor do nosso povo. Para 

lutar por nossos direitos cada vez mais. E acho muito legal a iniciativa. A escola é um 

ambiente com muita diversidade.”  

Para o estudante Olavo Santiago, que integrava a gestão do Grêmio Anísio Teixeira(GAT): 

“A intervenção do dia do Índio foi uma nova e informativa experiência para a comunidade do 

Fonte: fotografia do autor  
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Ifes, Campus Aracruz. A atividade trouxe 

fatos que desmentiam mentiras e estereótipos sobre os índios e sua realidade. É, também, uma 

forma de apoio a sua luta diária contra o preconceito, contra o abuso de grandes fazendeiros, e 

a favor de seus ideais, de sua cultura, de suas crenças. Essa intervenção agregou a grande 

diversidade indígena, reafirmando as importantes contribuições em vários âmbitos para a 

sociedade brasileira.” 

Segunda a estudante Isabela Gomes Bastos, do 2º ano Química B, a experiência de participar 

dessa atividade foi enriquecedora e lhe permitiu se identificar ainda mais com a questão 

indígena: “Participar da intervenção do dia do índio foi para mim uma experiência 

enriquecedora. Nesse projeto eu tive contato com informações sobre a luta diária dos povos 

indígenas que eu jamais teria contato. Conheci pessoas com quem eu não costumava trocar 

ideias. Descobri que eu tenho ainda mais afinidade pelo assunto do que eu imaginava, e já 

estou me disponibilizando para as próximas intervenções. ” 

Apesar dos aspectos positivos políticos e pedagógicos ressaltados, a referida atividade não 

teve uma participação efetiva dos estudantes indígenas em seu processo de construção. No 

entanto, mais recentemente, observamos uma aproximação maior dos estudantes indígenas 

com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi)
2
, o que poderá refletir na 

inserção orgânica dos mesmos em atividades como o “Ifes também é indígena” nos anos 

seguintes.  

 

Figura 8 – Alguns estudantes indígenas do Ifes Aracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Neabi é um espaço instituído no Ifes para estudar, formular e implementar políticas relacionadas à educação 

das relações étnico-raciais.  

Fonte: fotografia do autor.  
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O ENSINO POPULAR EM GEOGRAFIA NA REGIÃO DO
ENTORNO SUL DO DISTRITO FEDERAL

Julie Kelly Araujo da Silva
juliearaujobsb@gmail.com

Universidade de Brasília

Educação Popular

Resumo: A região do Entorno Sul do Distrito Federal, localizada a 40 km da capital brasileira e pertencente
ao estado de Goiás, historicamente é marcada pela periferização do seu espaço urbano. A Universidade de
Brasília desde a década de 1990, analisando a região metropolitana do Distrito Federal e Entorno, dialoga na
região com projetos  que englobam os direitos sociais de infraestrutura urbana e principalmente educação. O
presente relato de experiência, apresenta o programa de extensão da Faculdade de Educação (FE-UnB), que visa
a emancipação dos alunos no processo de ensino aprendizagem e o acesso ao ensino superior de forma gratuita.
Através da educação popular para jovens e adultos que residem no Entorno Sul do Distrito Federal, o projeto se
torna uma alternativa em meio a precarização do ensino público e uma forma de resistir às censuras na educação
e o avanço do conservadorismo. O projeto Formação Integrada e Emancipadora de Acesso à Educação Superior
- FORMANCIPA, atualmente se estrutura na cidade de Valparaíso de Goiás, com aulas para a comunidade aos
sábados de manhã no Colégio Estadual Valparaíso (CEV-GO). A vivência no projeto como monitora de
geografia, tem como objetivo o aperfeiçoamento da prática docente, por meio de métodos que visem a educação
libertadora e autônoma. Mediante a interdisciplinaridade das aulas em conjunto com monitores de outras áreas
das humanidades, o ensino da  educação popular em geografia engloba o pensamento crítico em conjunto com a
análise do espaço geográfico a qual estamos inseridos. Tal análise se baseia em refletir sobre o ensino da
geografia crítica em diferentes escalas; locais, regionais e globais. Para além do preparo para os vestibulares, o
resultado que esperamos do projeto é despertar nos alunos reflexões acerca dos agentes-atores que modelam o
espaço, por intermédio da conexão de diversas áreas do conhecimento. Possuindo a educação emancipadora, o
papel de  transformar os alunos em cidadãos analíticos em meio a totalidade espacial.

Palavras-Chave: Educação Popular; Entorno Sul; Formancipa; Geografia Crítica; Resistência.
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Introdução

A região do Entorno Sul do Distrito Federal, desde a sua formação sofre com a
periferização do seu do espaço urbano (Paviani 1989). A falta de acesso às melhores
condições socioeconômicas e o fator de proximidade com o Distrito Federal, tornam essa
região goiana dependente da capital brasileira, formando a RIDE (Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno). Entretanto, não há uma interação efetiva
com relação ao dois estados, de modo que o Distrito Federal não se sobrecarregue com as
demandas sociais da população do Entorno. A precarização do estado de Goiás por parte dos
seus governantes, interfere no nível e qualidade da educação pública do estado, que se torna
inferior a do Distrito Federal. Consequentemente, se evidencia  as desigualdades sociais e a
marginalização do espaço urbano, que acarretam na necessidade de projetos educacionais na
região do Entorno Sul. Atuando no estado de Goiás, na região do Entorno desde o ano de
2012, o projeto de extensão FORMANCIPA da Faculdade de Educação (FE-UnB),
transfigura-se valioso para a prática do ensino em geografia. Por meio do olhar geográfico se
reconhece o território do Entorno Sul, que há tanto tempo sofre com as desigualdades
socioespaciais, e através desse reconhecimento se enaltece os sujeitos que produzem e
modificam esse território.

Desenvolvido na região de Valparaíso de Goiás, que se localiza à  40 km de Brasília,
o projeto de extensão FORMANCIPA, atua de forma gratuita para jovens e adultos que têm
interesse em ingressar no ensino superior. É proposto a dinâmica do ensino não formal e a
emancipação dos sujeitos, de modo em que haja a interdisciplinaridade do conhecimento. A
metodologia do projeto se baseia em monitorias que tire o foco do professor e se desenvolva
em torno do pensamento análitco de determinado assunto. Para além do preparo para
ingressar no ensino superior, o projeto tem como objetivo a pedagogia da autonomia, onde o
ensino, docência e discência remetem para o conhecimento mais abrangente da sociedade.

A presença da Universidade de Brasília nesta região, trás uma perspectiva
emancipadora e não meramente assistencialista, contribuindo para a elevação e qualidade do
conhecimento dos que participam do projeto. A importância da universidade ocupar tais
regiões trazendo práticas integradoras, que se contrapõem ao processo de exclusão do ensino,
motiva os sujeitos desse espaço a pensar sua realidade e os impulsiona a ingressar no ensino
superior público e de qualidade. As monitorias do projeto FORMANCIPA na cidade de
Valparaíso de Goiás, para muitos discentes transforma-se no único meio de se preparar para
os vestibulares, refletindo a problemática da educação precarizada e reafirmando as
desigualdades da periferia da metrópole.

O fator principal que me chamou a atenção para o projeto, foi a democratização do
ensino na periferia do Entorno. Como moradora da região do Entorno, e graduanda de
licenciatura em geografia, percebo que de fato há a deficiência na qualidade do ensino no
estado de Goiás, desde a educação básica até o ensino médio. Como pauta corriqueira entre
os discentes do projeto, há uma negligência nas escolas do estado de Goiás em transmitir
informações necessárias que os oriente a chegar no ensino superior público, o que dificulta
ainda mais o acesso da população de baixa renda nas universidades.

A vivência no projeto como monitora extensionista de geografia, designa-se no
aperfeiçoamento da prática docente antes de sair da universidade, contribuindo para a
democratização do ensino público em regiões periféricas. A oportunidade de compor o
projeto FORMANCIPA, me concede alternativas para promover métodos criativos de
aprendizagem e uma educação libertária e autônoma, tornando a geografia um laboratório de
pensamento crítico acerca do espaço a qual estamos inseridos. Devido ao ensino autônomo e
crítico, se há a facilidade em romper com a Geografia dos Professores (Lacoste 1976) no
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processo de ensino e aprendizagem,
dando a ciência geográfica um caráter de poder e reconhecimento dos sujeitos no espaço.

O ensino da educação popular em geografia, contendo o dinamismo de outras
ciências humanas como a história, sociologia e filosofia, ocasiona na amplitude da análise do
espaço geográfico entre os discentes. A estimulação do pensamento crítico sobre o espaço
que está em constante movimento de maneira histórica, social e econômica, desencadeia nos
alunos a curiosidade sobre quem são os agentes-atores do espaço e como eles atuam.
Possuindo a educação emancipadora, o papel de  transformar os alunos em cidadãos
analíticos considerando escalas locais, regionais e globais.

Não é fácil romper com o método tradicional de ensino quando se faltam recursos
básicos na parte física da escola; como saneamento, energia, carteiras escolares confortáveis
para os alunos e salas de aula maiores. Em meio às dificuldades do espaço físico, é preciso
dinamismo e autenticidade  para sair do ensino tradicional e promover uma aprendizagem
inovadora e crítica. As aulas ocorrem aos sábados de manhã, no Colégio Estadual Valparaíso
(CEV-GO) conhecido como redondo, no horário de 9h às 13h. Em contrapartida com a
educação emancipadora que tentamos promover, a escola em que ocorre as aulas claramente
é o reflexo da precarização e do sucateamento da educação pública no país e no estado de
Goiás. No começo do semestre enfrentamos problemas ao ministrar as aulas, pois a escola
estava passando por reformas, ocasionando no restringimento da educação de qualidade. A
maior limitação que enfrentamos é não haver uma sede definitiva para o projeto, passando a
ocupar apenas o Colégio Estadual de Valparaíso, que nos é cedido aos sábados e acomoda em
média 65 alunos.

O ensino em geografia se faz fundamental para refletir sobre a sociedade marcada
por desigualdades, e o autoritarismo do estado que tenta silenciar os docentes em sala de aula,
através de projetos de leis que limitam o pensamento crítico e a autonomia dos docentes. Por
meio da vivência no projeto e a percepção da geografia crítica no ensino, é levado em
consideração não apenas ensinar fatos, mas principalmente levantar questionamentos,
tornando o educando co-autor do conhecimento e sujeito modelador da história e do espaço.
O projeto também se estrutura com o apoio da equipe pedagógica da Faculdade de Educação
(FE-UNB), que consiste em alunos do curso de pedagogia que assistem às aulas
conjuntamente com os discentes, e ao final ocorre uma reunião para saber quais foram as
potencialidades das aulas e os pontos que precisam ser melhorados para se obter uma
educação mais interativa e menos tradicional, tornando o projeto exclusivamente democrático
para a autonomia dos monitores e alunos.

A aprendizagem geográfica através do projeto de  extensão, tem a função de
encaminhar aos discente o questionamento sobre a periferização do espaço, e como sua
marginalização afeta os recursos básicos de infraestrutura. O debate com os discentes a
acerca das desigualdades socioespaciais, que nitidamente afeta a vida dos moradores da
região, leva em consideração que a maioria dos discente do projeto moram em Valparaíso de
Goiás. Tal método, é um meio de inserir os alunos ao pensamento análitco sobre sua própria
realidade, começando a perceber as condições em que se encontra sua escola e passando por
temas como saúde, saneamento básico, pavimentação das ruas, transportes coletivos e o
acesso a determinados espaços. Quando se estimula a análise espacial através da própria
vivência dos alunos, a geografia fica mais próxima de ser aplicada e deixa de ser apenas uma
matéria preparatória para o vestibular, adquirindo a característica de instrumento modelador
da realidade.

Não se restringindo apenas a realidade urbana, a aprendizagem repensada para a
geografia crítica também se estende ao meio rural e físico, impulsionando os discentes a
questionar de onde o alimento vem, o que consumimos diariamente na cesta básica e as
alterações em que o meio físico vem sofrendo ao longo dos tempos. Tomo como exemplo a
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aula de Geografia Agrária que ocorreu em 27
de abril de 2019, onde após apresentada a explanação sobre a história do espaço agrário
brasileiro e os seus modelos de meios de produção, levamos aos alunos reportagens atuais
sobre o agronegócio e a questão indígena no Brasil. Como característica do projeto
FORMANCIPA, aula contou com a ajuda de outros monitores, englobando a
interdisciplinaridade as temáticas sociais e históricas, questionando o uso e ocupação do solo
e os principais conflitos de terra. As práticas libertadoras de ensino,  instigam os discentes a ir
além das informações que foram apresentadas, tornando seu processo de aprendizagem
emancipador.

Como futura docente em geografia, moradora da região do entorno e participante do
corpo de monitores do projeto,  afirmo que a experiência é uma forma de resistência às
barreiras que tentam colocar na educação. Mostrar o caminho para a universidade pública,
gratuita e de qualidade para jovens que residem na periferia, é uma forma de incentivar o
acesso da universidade para todos. Mostramos para a comunidade que a universidade pública
não é algo inalcançável ou distante, mas um espaço que deve ser ocupado também pelas
minorias que sofrem com as desigualdades socioespaciais. Pensar geografia na região do
Entorno Sul do Distrito Federal, em conjunto com o Projeto FORMANCIPA da Universidade
de Brasília, é ressaltar a importância que os  jovens que residem nessa região possuem por
querer transformar sua realidade através do ensino. Levantar questionamentos sobre as suas
vivências através do ensino geográfico na região, é empoderar jovens periféricos a se
reconhecerem como sujeitos no espaço, e principalmente dar a eles voz ativa no território do
Entorno, que  há tanto tempo sofre com o sucateamento e a precarização da educação.

Participantes do projeto FORMANCIPA; Aula inaugural do primeiro semestre de 2019, CEV-GO.
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PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL LEONHARD EULER,
TRANSFORMANDO VIDAS

Adenilson Pontes Pinto
Adenilson-pontes@hotmail.com

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Educação Popular

Resumo: Localizado no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), no bairro da Urca no Rio de Janeiro,
o Pré-Vestibular Social Leonhard Euler proporciona a jovens e adultos a oportunidade de estudar e se preparar
para fazer os vestibulares. Além disso, propicia também a oportunidade do recém-licenciado ou licenciando de
desenvolver suas habilidades como educador e contribuir para transformação social de nosso país. O projeto
conta com mais de 40 professores voluntários e com mais de 120 alunos de diversas localidades, etnias e
religiões do Rio de Janeiro. Esta iniciativa faz parte do projeto de extensão da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO), coordenado pelo professor Fábio Luiz Borges Simas. O Pré-Vestibular Social
Leonhard Euler desenvolve diversas atividades que buscam viabilizar a preparação para o vestibular, além de ser
um instrumento de conscientização e transformação social. Dentre estas atividades podem ser citados o trabalho
de campo realizado no Centro do Rio de Janeiro, simulado e monitoria. A equipe de Geografia, que é composta
por sete integrantes, tem como objetivo, além de contribuir para um bom desempenho dos alunos nos
vestibulares, estimular uma perspectiva de análise crítica do espaço a partir do diálogo/debate constante.

Palavras-Chave: Pré-Vestibular Social Leonhard Euler; transformação social; pensamento crítico,
vestibular.

Introdução

Vivemos na era da informação e do conhecimento, em que o acesso a ambos se faz
cada vez mais necessário no atual momento da história humana. Entretanto, sabe-se que no
sistema capitalista no qual vivemos, o acesso ao conhecimento se dá de maneira muito
desigual. O embate dialético que há na sociedade capitalista acaba por favorecer a classe
dominante, os donos dos meios de produção. Enquanto o restante da sociedade acaba sendo
explorado e marginalizado. Isso ocorre também no que diz respeito ao acesso do
conhecimento, principalmente em um país tão desigual como o Brasil, marcado por
um imobilismo social, onde há grande concentração de terras e capital. O pobre e a classe
trabalhadora acabam tendo grande dificuldade de ascensão social.

Em meio a esse contexto surgem políticas e práticas que visam a diminuição da
desigualdade na sociedade brasileira, objetivando principalmente uma democratização do
acesso ao ensino superior, como a política de cotas e pré-vestibulares de caráter social. Neste
contexto, surge no início de 2018 o pré-vestibular social Leonhard Euler, cujo o objetivo
principal é proporcionar aos estudantes de baixa renda o acesso à educação de nível superior,
bem com a promoção de uma conscientização social aos participantes do projeto.

O projeto está localizado no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET)
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), na Avenida Pasteur, 458, no
bairro da Urca, na Zona Sul do Município do Rio de Janeiro. O pré-vestibular está cadastrado
como projeto de extensão na Pró-Reitoria de extensão e cultura (PROExC) da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). O coordenador do projeto é o professor
Fábio Simas da UNIRIO.
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O pré-vestibular social Leonhard Euler conta com mais de 40 professores
voluntários, que são licenciados ou licenciandos de diversos cursos e universidades do Estado
do Rio de Janeiro. Assim, o projeto de extensão visa também proporcionar aos recém-
licenciados ou licenciandos, uma vivência/experiência em sala de aula, uma oportunidade
para aprimorar a capacidade de trabalhar em equipe e lidar com mais de 120 jovens e adultos
de diversas localidades, etnias, religiões etc.

O trabalho é voluntário, os professores não recebem nenhum tipo de remuneração.
Mas trabalham porque acreditam na função/papel social transformador do projeto. Segue
abaixo imagens da aula inaugural do projeto no ano de 2019 realizada no dia 09 de fevereiro

Figura 1 – Os alunos do pré-vestibular Leonhard Euler na aula inaugural de 2019

Fonte: arquivo pessoal

Figura 2 - Aula inaugural de 2019 no auditório

Fonte: arquivo pessoal
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Figura 3 - Professores e alunos do pré-vestibular Leonhard Euler reunidos

Fonte: arquivo pessoal

O pré-vestibular propõe-se a ser um local de construção do conhecimento, onde o
aluno faz parte deste processo, havendo uma troca de saberes, opiniões e experiências entre
alunos e professores. Estes estabelecem vínculos de respeito e amizade, que contribuem tanto
para o papel pedagógico do professor, quanto para a aprendizagem do aluno.

Fonte: arquivo pessoal

Figura 4 - Professores e alunos do pré-vestibular Leonhard Euler
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As aulas do projeto ocorrem aos sábados, nos turnos de manhã e tarde, iniciando
às 8h e finalizando às 18h. O pré-vestibular oferece disciplinas de português, física, biologia,
redação, geografia, química, matemática e história. Cada aula tem uma hora de duração, ou
seja, um tempo. O pré-vestibular conta com quatro turmas (A, B, C e D). O critério utilizado
para a divisão das turmas foi a localização da residência dos alunos, visando uma maior
interação entre eles e uma maior segurança na volta para casa.

Quanto ao horário de almoço, os alunos dispões de uma hora para fazer a
refeição, que ocorrendo entre 12h00 e 13h00. Além disso, a universidade dispõe de um local
para que os alunos possam guardar suas refeições e lanches quando chegam no local, podendo
esquentar no micro-ondas do local no horário do almoço.

É importante ressaltar que a infraestrutura sediada pela universidade é fundamental
para a realização do projeto. Temos acesso a quatro salas climatizadas, onde ocorrem as aulas.
Além de uma sala para a coordenação do projeto, armário, projetor, caneta, apagador etc. Tal
infraestrutura, muitas vezes, não é oferecida pelos colégios dos alunos, e no projeto eles têm
acesso a uma melhor infraestrutura de ensino, o que acaba por facilitar também o trabalho
dos professores.

Trabalho de campo no Centro Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Buscando oferecer aos alunos uma aprendizagem mais significativa, que envolva o
cotidiano destes a fim de oferecer uma compreensão real do conteúdo, o projeto promove a
prática do trabalho de campo, como o campo realizado no Centro do Rio de Janeiro no dia 07
de abril de 2019. A ideia para o trabalho de campo e roteiro partiu das equipes de Geografia e
História, liderado pelo coordenador voluntário Marcus Coimbra, tendo contado também com
a presença e colaboração de outras equipes do projeto para a realização do trabalho de campo.
O roteiro elaborado para o campo foi: visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, à Casa
França-Brasil, ao Arco do Teles, ao Chafariz de Mestre Valentim, à Praça XV de novembro,
Paço Imperial, à Ladeira da Misericórdia e ao Museu Histórico Nacional.

Centro Cultural Banco do Brasil

O trabalho de campo teve início no Centro Cultural Banco do Brasil, na sua exposição
permanente sobre a história do Banco do Brasil. Após esta visitação, os educadores do local
levaram o grupo do pré-vestibular Leonhard Euler para uma visita guiada pela exposição da
DreamWorks animation. Após esta, finalizamos a visita com a exposição sobre o Museu
Nacional.

Casa França-Brasil

A visita pela casa França-Brasil foi guiada pelos professores responsáveis do trabalho de
campo, abordando o contexto histórico e arquitetônico do prédio.

Arco do Teles

A visita pelo Arco do Teles foi guiada pelos professores responsáveis do trabalho de
campo e abordou o contexto histórico e arquitetônico local.
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Chafariz de Mestre Valentim

A visita pelo chafariz de mestre Valentim foi guiada pelos professores responsáveis do
trabalho de campo e abordou o contexto histórico e arquitetônico do deste
monumento histórico e arquitetônico. Além disso, também foi abordada temas sobre a
geografia da região.

Praça XV de novembro

A visita pela Praça XV de novembro foi guiada pelos professores responsáveis do
trabalho de campo e abordou o contexto histórico e arquitetônico do local, além de abordar
também a geografia da região.

Paço Imperial

A visita pelo Paço Imperial foi guiada pelos professores responsáveis do trabalho de
campo e abordou o contexto histórico e arquitetônico do prédio de grande importância
histórica.

Ladeira da Misericórdia

As equipes responsáveis pararam para uma conversa com os alunos sobre o contexto
histórico, arquitetônico e geográfico do local e sua importância para a cidade do Rio de
Janeiro.

Museu Histórico Nacional

A visita pelo Museu Histórico Nacional foi guiada pelos professores responsáveis do
passeio e abordou o contexto histórico e arquitetônico do prédio e seus diversos usos ao longo
de sua história.

Figura 5 - Alunos e professores do pré-vestibular Leonhard Euler no Centro Cultural Banco
do Brasil em trabalho de campo

Fonte: arquivo pessoal
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Metodologia de trabalho da equipe de Geografia do pré-vestibular Leonhard Euler

Com relação a metodologia da equipe de Geografia, a qual eu faço parte, posso dizer
que buscamos desenvolver uma perspectiva de análise crítica do espaço com os alunos. Ao
debater o conteúdo em sala de aula buscamos promover a reflexão do aluno com relação a
produção e modificação do espaço, tendo em mente o conflito dialético existente na sociedade
capitalista, e nos valendo também de uma perspectiva histórica. Assim, buscamos manter um
diálogo constante com os nossos alunos, a fim de proporcionar maior autonomia a estes e uma
aprendizagem mais significativa.

Os alunos têm acesso a todo o conteúdo que será ministrado ao longo do ano através
de uma pasta no drive do projeto, onde ficam armazenados textos, exercícios,
apostilas. Assim, nossa proposta é que os alunos leiam durante a semana o conteúdo a ser
ministrado aos sábados. Visando a contribuição destes as aulas/debates.

A equipe de Geografia do pré-vestibular Leonhard Euler é formada por sete integrantes:
eu (Adenilson Pontes), Amanda Akemi França e Ribeiro, Edmo Fernandes Ferreira
Mattos, Julia Rodrigues Silva, Nairo da Silva, Victor Azevedo e Virgínia Fernandes de Brito.
O que motiva a nossa equipe é ver alunos de diversas localidades, etnias e religiões do Rio de
Janeiro, que enfrentam diversas dificuldades, tais como: locomoção, dinheiro para
alimentação e transporte, filhos, entre outros é a sua força e crença no estudo como caminho
para melhores condições de vida. Vemos alunos com filhos no colo, pais participando do
projeto para apoiar os filhos, e principalmente, a vontade de aprender nos olhos dos alunos.
Isso motiva a nossa equipe a desenvolver o melhor trabalho possível, buscando aprender com
a nossa própria prática, através do diálogo com os alunos, demais professores do projeto,
coordenação e com as nossas universidades de origem.

Fonte: arquivo pessoal

Figura 6 - Alunos e professores do pré-vestibular Leonhard Euler na Casa França-Brasil em
trabalho de campo
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É importante ressaltar que
duas integrantes da equipe (Amanda Akemi França e Ribeiro e Virgínia Fernandes de Brito)
têm graduação em Relações Internacionais e contribuem com o projeto proporcionando uma
maior multidisciplinaridade e olhar mais abrangente do conteúdo, principalmente
aqueles referentes a relações diplomáticas, geopolítica e atualidades.

Como a nossa equipe, em sua maioria, não tem muita experiência em sala de aula e
também é composta por graduandos, optamos por dar aulas em dupla, que variam de acordo
com um calendário previamente definido pela equipe. Essa estratégia adotada contribui para
um melhor planejamento e execução da aula, pois há uma maior troca de experiências entre os
professores e um debate mais rico/proveitoso com os alunos.

O Pré-vestibular social Leonhard Euler promove a execução de simulados, visando
proporcionar aos alunos um maior contato com o meio de ingresso na universidade
(vestibular/prova). Através destes, os alunos podem se familiarizar com o método de
avaliação, executar os conteúdos e debates vistos em sala, além de proporcionar uma
autoavaliação por parte dos alunos, e também uma avaliação por parte da equipe executora do
projeto.

Figura 7 – Turma realizando o simulado ocorrido no dia 05/05/2019 na instituição.

Fonte: arquivo pessoal

Sobre o instrumento de avaliação pelo público, isto engloba os alunos do projeto e
sociedade, sobre o projeto de extensão do pré-vestibular social Leonhard Euler se dá baseado
nos resultados das provas e vestibulares realizados por cada aluno, o que demonstraria sua
efetividade quanto pré-vestibular. Além disso, se dá também por meio de assembleias gerais
com o público-alvo, isto é, jovens e adultos. No que diz respeito à avaliação interna pela
equipe, esta se dá por meio de reuniões periódicas.

A fim de concluir este relato de experiência, gostaria de dizer que todos os integrantes do
pré-vestibular social Leonhard Euler, seja aluno ou membro da equipe executora do projeto,
trabalham e se esforçam na direção da utilização da educação como meio de transformação
social, tanto no que diz respeito ao suporte para o ingresso de jovens e adultos nas
universidades, como também promovendo uma conscientização crítica a respeito da nossa
sociedade capitalista.
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Educação Popular 

 

Resumo: No contemporâneo, o ensino superior se tornou algo de grande interesse para as camadas mais 

populares, o que ocasionou uma grande procura por cursos preparatórios gratuitos. Diante disso, o presente 

estudo apresenta um breve retrospecto histórico de cursos preparatórios para os vestibulares e para o Enem de 

caráter voluntário ou comunitário, que funcionam como instrumento de acesso ao ensino superior à população 

economicamente menos favorecida. Partindo por esse caminho, será feito um estudo de caso sobre o Pré-Enem 

Comunitário oferecido no Instituto Federal do Espírito Santo, campus Cariacica, apresentando suas similaridades 

e particularidades com o objetivo de buscar compreender como os projetos de extensão e os cursos comunitários 

fundamentam práticas coletivas, constituindo-se como instrumento para a democratização do ensino. Deste 

modo, será apresentado por meio deste viés um estudo de caráter exploratório sobre o curso PEC-Ifes Cariacica, 

e será demonstrado suas principais características e possíveis perspectivas para o futuro. 

 

 

Palavras-Chave: Pré-Enem; Educação Comunitária; Extensão; Voluntariado;  Democratização do Ensino. 

 

 

Introdução 
 

Durante todo o século XX o Brasil passou por transformações sociais e econômicas 

intensas que moldou as formas de enxergar a educação.  Dessa maneira, é possível observar 

no contemporâneo grandes demandas de acesso ao ensino superior, seja nas instituições 

públicas de ensino ou nas privadas, o que favoreceu a formação de concorrência por vagas.  

Mediante a esse retrospecto, os estudantes passaram a buscar mecanismos que os 

favorecessem na superação da concorrência por vagas. Esta foi à gênese dos cursos 

preparatórios para os vestibulares, os famosos cursinhos Pré-Vest ou cursinhos Pré-Enem, 

sendo mais comum a partir da consolidação do Exame Nacional do Ensino Médio como 

instrumento de acesso ao ensino superior. 

No entanto, as diferenças socioeconômicas historicamente constituídas no país torna-

se um obstáculo de acesso de boa parcela da sociedade brasileira nos cursos preparatórios, 

uma vez que os melhores são pagos, dando a essa população economicamente desfavorecida 

posição de desvantagem na concorrência por vagas na universidade. 

Diante a esse problema, começaram aflorar os cursinhos populares ou comunitários, 

possuindo como objetivo principal a democratização do acesso ao ensino superior. A maioria 
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surge por meio iniciativas altruístas de 

membros das comunidades mais carentes, de forma especial nas regiões metropolitanas.  

O Pré-Enem Comunitário fornecido pelo Instituto Federal do Espírito Santo Campus 

Cariacica (PEC-Ifes) se insere nesse contexto, sendo criado por iniciativa voluntária de um 

professor da instituição. No entanto este cursinho possui uma característica em especial, ele 

foi criado também como caráter de projeto de extensão, portanto, servindo como porta de 

acesso para as comunidades que estão no entorno da instituição, buscando também, oferecer 

formação inicial para os graduandos em licenciatura.  

Neste sentido a nossa abordagem se dá mediante a investigação do alcance do PEC-

Ifes Cariacica na democratização do ensino superior, partindo de questões como: Qual o papel 

do projeto na formação dos estudantes beneficiários? Qual a importância deste para a 

formação dos estudantes de extensão universitária que atuam como professores do projeto? 

Quais produtos são gerados a partir deste encontro entre a universidade e aqueles que anseio 

pelo ingresso na mesma? 

O objetivo do estudo busca compreender como os projetos de extensão e os cursos 

comunitários fundamentaram práticas coletivas, constituindo-se como uma ferramenta para a 

democratização do ensino. Por meio deste viés será apresentado um estudo de caráter 

exploratório sobre o curso PEC-Ifes Cariacica, buscando demonstrar suas principais 

características e as possíveis perspectivas para o futuro. Também será apresentado, em forma 

de narrativa, as perspectivas dos professores.  

 

Resultados e discussões 

Apesar do PEC-Ifes ser uma iniciativa recente, tendo apenas três anos de 

funcionamento, o trabalho desenvolvido pelo projeto no Campus Cariacica está imbuído de 

uma perspectiva histórica, de uma discussão que perpassa as esferas políticas, econômicas e 

sociais tanto da comunidade, quanto da sociedade, sua criação está implicada em questões que 

atravessam gerações por meio de debates sobre acessibilidade ao ensino superior. 

Dessa forma, os resultados a seguir demonstrarão as similaridades e as 

particularidades do curso PEC-Ifes Cariacica em relação ao contexto histórico em que os 

cursos Pré-Vest estão inseridos. Os resultados evidenciam principalmente três perspectivas: 

do coordenador do curso, dos alunos e dos professores voluntários. 

  

Entrevista com o coordenador do curso 

 

A entrevista a seguir foi realizada com o coordenador do PEC-Ifes Cariacica. Logo 

no início da pesquisa já foi possível observar que o cursinho surgiu por meio de uma atitude 

altruísta do próprio coordenador. Como também é sinalizado no trecho inicial da entrevista, o 

cursinho é bastante recente, possuindo apenas três anos de existência.   
  

Autores (A) - Qual o seu nome e profissão? 

Wesley (W) - Meu nome é Wesley Spalenza e sou professor doutor em Física. 

A - De onde veio a inspiração para a criação de um projeto gratuito de Pré-Enem? 

W - Eu sempre trabalhei em projetos comunitários, mas queria fazer um com a cara 

do PEC, voltado a alunos de baixa renda e de escolas estaduais que estivessem nos 

terceiros anos do Ensino Médio. 

A: Em que ano começou? 

W: No ano de 2015. 

  

No decorrer da entrevista outro aspecto chamou muita atenção, o PEC-Ifes Cariacica 

não recebe ampla divulgação, diferente do que acontece com outros cursos voluntários. No 
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entanto, tal aspecto ocorre em 

decorrência de limitações do espaço físico fornecido pelo Ifes. Por esta razão, ocorre uma 

seleção prévia dos estudantes.  
 

A: Como a divulgação do projeto foi feita? 

W: Não realizamos divulgação, apenas internamente ao Ifes, pois se fizermos 

teremos uma procura muito grande e não temos como comportar muitos alunos, já 

que só dispomos de uma sala com 50 lugares para trabalhar. 

A: Como foram realizadas as inscrições dos alunos? 

W: Com o convênio que o curso de Física do Ifes tem com as escolas através do 

Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), a partir de 

professores e pedagogos destes colégios. 

  

Outro papel importante do PEC-Ifes Cariacica é de promover aos docentes em 

formação inicial acesso à experiência em sala de aula, demonstrando que o projeto é útil 

também para quem aprende como para quem ensina.  

  
A: Como foi feita a escolha de professores para compor o projeto? 

W: Os professores das áreas de Física e Matemática são alunos do curso de Física do 

Ifes, campus Cariacica, e os das outras áreas são pessoas de bom coração que 

gostam de contribuir com o trabalho voluntário. 

  

Assim como a maioria dos cursos comunitários, em que há necessidade de espaço 

físico cedido por alguma instituição como igrejas, escolas etc, o PEC-Ifes funciona graças a 

boa vontade do Ifes que cede as salas de aulas e os recursos didáticos. 

  
A: Houve algum acordo com o Ifes para utilização do espaço? 

W: Não foi um acordo, foi criado um projeto de extensão que nos possibilitou a 

partir de seu cadastramento conseguir as acomodações e recursos do Ifes-Cariacica. 

A: O PEC-Ifes recebe alguma ajuda financeira? 

W: Não diretamente, mas utiliza de recursos do Ifes como: pincéis, quadro, 

apagador, luz, água, local, computadores, rede de internet, projetores, servidores da 

gestão para darem suporte em seus horários de trabalho (de acordo com o projeto de 

extensão), guardas de patrimônio, ar condicionado, entre outros. 

  

 

Estudo exploratório: buscando conhecer a realidade dos educandos 

 

A seguir serão demonstrados os resultados do questionário quantitativo aplicado aos 

educandos. Foram selecionados os resultados mais pertinentes, que são capazes de 

demonstrar, de forma breve, o perfil do público que se beneficiam das aulas do Pré-Enem.  É 

importante ressaltar que, embora no início o projeto contasse com aproximadamente 30 

estudantes, o questionário foi aplicado já no final do curso, nesse sentido se contou com 

número já reduzido de estudantes, dessa maneira, o n amostral foi de 9 pessoas com universo 

de aproximadamente 12 pessoas. A partir da sugestão dos professores, o questionário foi 

aplicado na segunda feira, dia em que normalmente se contava com maior presença dos 

estudantes. 

Com base no levantamento, foi possível notar que havia boa distribuição entre 

educandos do sexo masculino e feminino na turma. Ao mesmo tempo, notou-se que a média 

de idade da turma foi de 18,2 anos, tais dados representam que o curso é composto por 

estudantes em idade de conclusão do ensino médio, sendo a esmagadora maioria vinda da 

rede pública de ensino.   

Ao se perguntar qual era o objetivo principal com o Enem 2018, dentre opções como 

pegar o diploma do ensino médio e testar os conhecimentos individuais, todos os estudantes 
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responderam que o principal objetivo 

era ingressar na universidade. Nesse sentido também foi perguntado se havia interesse em 

algum curso superior, e todos responderam que possuíam interesse em pelo menos um. 

Buscou-se conhecer também as disciplinas que mais despertavam interesse dos 

estudantes e também as que mais os atraíam para as aulas. Foi observado que todos os 

estudantes possuíam maior interesse nas disciplinas de história, matemática e biologia. Por 

conseguinte geografia, sociologia e química foram que menos receberam avaliação como 

importantes. É possível que a razão do desinteresse da turma nessas disciplinas, como 

sinalizado por eles, tenha relação não com os conteúdos ou as didáticas dos professores mas 

com os dias da semana em que eram ofertadas - aos finais de semana. É importante ressaltar 

que a ausência dos educandos nas aulas de Geografia foi a principal razão para a realização da 

presente pesquisa.     

Desta forma, buscou-se compreender as dificuldades enfrentadas pelos educandos do 

cursinho comunitário que os levavam a faltar às aulas.  Ao analisarmos a tabela 1, juntamente 

com o gráfico 1, é possível observar que o problema mais dificulta a presença dos alunos está 

relacionado às questões financeiras, seguido pelo cansaço e por problemas relacionados com 

transporte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Causas que mais dificultam a presença dos alunos no cursinho.  

 
Fonte: Dados primários elaborados pelos autores. 
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Gráfico 1. Principais razões que dificultam a presença dos alunos (%). 

 
Fonte: Dados primários elaborados pelos autores. 

  

É de fundamental importância destacar as questões financeiras na análise dos 

resultados, uma vez que elas podem revelar que o PEC-Ifes Cariacica possui as mesmas 

características de outros cursos comunitários do país, portanto, sendo composto por jovens 

pretos e pardos de baixa renda. Para ajudar a sustentar tal hipótese a pesquisa também se 

apoiou nos dados do censo demográfico de 2010, considerando as áreas de ponderação
1
 onde 

vivem os alunos. 

Ao analisar a tabela 2 é possível perceber que a maior parte, aproximadamente 66%, 

da população nos bairros em que os alunos moram é declarada preta ou parda, segundo o 

IBGE em 2010. Seguindo a tabela 6 também é notável que a maior parte, aproximadamente 

54%, da mesma população possuía em 2010 renda per capita abaixo de um salário mínimo.  

 

Tabela 2. Raça e cor da população dos bairros de moradia dos alunos do PEC-Ifes. 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010. Elaborado pelos autores. 

 

 

                                                           
1
 As áreas de ponderação foram escolhidas a partir dos bairros de domicílio dos alunos respondido no 

questionário aplicado em sala, sendo eles: Nova Valverde, Alto Lage, São João Batista, Aparecida, Jardim 

Marilândia, São Francisco, Porto Novo, Itacibá e Campo Verde.  
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Tabela 3. Renda per capita da população dos bairros de moradia dos alunos do PEC-Ifes. 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010. Elaborado pelos autores. 

  

Boa parcela dos estudantes também alegaram que outros compromissos, entre eles 

cursos de idiomas e compromissos religiosos, os impedem de frequentar as aulas, no entanto, 

a maioria deles afirmaram que esses compromissos os impedem de frequentar dias específicos 

da semana, especialmente às sextas-feiras e sábados, o que explicariam o desinteresse nas 

matérias que são ministradas nesses dias.    

Com base nas informações apresentadas acima, foi possível contatar que o estudo 

exploratório se apresentou como um instrumento muito importante para se conhecer 

brevemente a realidade socioeconômica dos participantes do curso Pré-Enem Comunitário no 

ano de 2018. De forma especial, é possível perceber a necessidade de se pensar em meios para 

reter a evasão dos estudantes para as próximas temporadas. 

Por ser um curso relativamente novo, os resultados demonstram ser de fundamental 

importância para o PEC-Ifes, podendo apontar para a construção de medidas que colaborem 

com o crescimento e a melhor efetivação do projeto. A seguir será apresentado um pouco da 

realidade dos(as) professores(as) com base em narrativas. 

 

Narrativas 

  

Narrativa é mais que uma exposição de fatos, relatos e histórias. É verdadeiramente 

um processo que apresenta as subjetividades de cada indivíduo, nesse caso, trataremos do 

cotidiano de um curso Pré-Enem comunitário. 

Freire (1997) destaca que as narrativas possuem funções políticas e uma delas é de 

propiciar que o “outro” possa falar de si mesmo, que consiga encontrar espaços de recepção e 

de disseminação de suas experiências pessoais e coletivas, bem como suas leituras de mundo. 

A fim de obter alguns dados, colher experiências e narrativas dos docentes do projeto 

PEC-Ifes, foi elaborado um questionário destinado aos mesmos para que pudessem narrar 

suas participação no curso. Assim, uma de nossas indagações foi a respeito do conceito de 

trabalho voluntário. Resume-se à mão-de-obra gratuita ou qual seria, de fato, a essência do 

voluntariado? 
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“A essência do voluntariado é o retorno de 

benefícios que o indivíduo usufrui à comunidade, de acordo com sua capacidade, e 

de acordo com a necessidade daqueles que não tem.” (Professor de Biologia) 

“Não, o voluntariado é muito mais que doar sua experiência, é adquirir uma 

retribuição ainda não conhecida, que no meu caso me faz querer participar sempre 

de algum serviço voluntário.” (Professor de Matemática) 

“Trabalhar como voluntário é uma maneira de se obter experiência naquela área de 

atuação. Além disso, é um ótima maneira de expandir seus horizontes e conhecer 

melhor sobre a realidade da profissão exercida.” (Professor de Física e Matemática) 

“Não, na minha opinião a essência reside num pensamento filantrópico onde se 

ganha retorno pelo que se faz de uma forma não remunerada.” (Professor de 

Biologia) 

 

Silva e Feitosa (2002) identificam a motivação dos que trabalham como voluntários 

em: assistencial, humanitária, política, profissional e pessoal. A primeira classificação é sobre 

o desejo de ajudar o outro, prestar assistência. A segunda classificação é a “humanitária” que 

remete a vontade de oferecer seu tempo ou habilidade para o bem estar da maioria. A política 

é a aspiração na construção de um mundo melhor. Já a motivação profissional é sobre obter 

experiência ou pôr em prática o conhecimento. A última motivação é classificada como 

pessoal, sendo aquela que reflete seu próprio bem estar. 

Perguntamos aos docentes, também, como foi a experiência de voluntariado deles. 

Obtivemos argumentos muito positivos acerca do trabalho realizado pelos professores. 

 
“Extremamente gratificante, tanto no sentido de retribuir a oportunidade de 

formação que eu tive como desenvolver minhas habilidades como professor.” 

(Professor de Matemática) 

“Tem sido boa. Ensino e aprendo, ganho experiência e troca experiência. É uma via 

de mão dupla.” (Professora de História) 

“Eu gostei muito da interação com os alunos. Com certeza esse projeto contribuiu 

muito pra minha vida acadêmica.” (Professor de Física) 

 

 Conforme Oliveira (2010, p. 02) o trabalho voluntário se caracteriza como uma 

atividade não remunerada financeiramente, além disso, o voluntário dedica seu tempo, 

trabalho e talento a projetos que colaboram para uma formação cidadã dos indivíduos, com 

abordagens educacionais, culturais, científicas, recreativas e/ou de assistência social. Deste 

modo, o voluntário pode ser caracterizado como um agente transformador, que traz benefícios 

à comunidade.   

Questionamos aos educadores sobre o que os motivou a buscar esse tipo de 

experiência, obtivemos respostas que tratavam desde a melhoria no desempenho de ensinar 

até a satisfação de estar ajudando alunos que não possuem condições financeiras para custear 

curso preparatório. 

 
“Além da experiência em sala de aula (Pré-Enem), acho super importante que o Ifes 

tenha projetos que atendam a comunidade ao redor do campus.” (Professor de 

Física) 

“A vontade de aprimorar as minhas capacidades como professor.” (Professor de 

Biologia) 

“Primeiramente, indicação do meu professor. Mas logo me dei conta de como isso 

seria uma ótima oportunidade para minha vida profissional.” (Professor de Física e 

Matemática) 

“Indicação do meu orientador e criador do projeto, Wesley Spalenza.” (Professor de 

Física) 

“Eu queria ajudar pessoas que não tinham condições para pagar um curso.” 

(Professora de Física) 

“Ajudar outras pessoas como me ajudaram, ter mais experiência e aprender mais 

também.” (Professora de Física) 
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Wilson (2000) justifica que o desejo de admiração e de reconhecimento pelo trabalho 

realizado está associado às necessidades de reconhecimento social e de auto-realização ou a 

fatores de motivação. 

O trabalho voluntário pode vir a refletir em vários âmbitos da vida de quem assume 

esse compromisso, questionamos aos educadores a respeito dos reflexos do voluntariado em 

suas vida profissional, apresentamos a seguir algumas justificativas. 

 
“Me deu realização profissional que não possuo no trabalho regular.” (Professor de 

Matemática) 

“Uma melhoria na percepção da sala de aula, e na forma de apresentar o conteúdo.” 

(Professor de Física) 

“A valorização das pessoas que atuam dessa forma, a disposição dos alunos e a troca 

de conhecimento.” (Professora de História) 

“Me fez aprofundar ainda mais meus estudos para lecionar com qualidade.” 

(Professor de História) 

“Na minha vida profissional trouxe mais experiência.” (Professor de Física) 

 

Segundo Oliveira (2010, p. 11) pode-se afirmar que o trabalho voluntário possui uma 

forte conexão com o desenvolvimento de competências, uma vez que colabora para a 

formação de pessoas na esfera profissional e na esfera das inter-relações, assim, há um 

aumento na bagagem de experiências de vida.  

Com isso, buscamos constatar se o trabalho voluntário, de fato, refletiu em suas vida 

pessoal e como foi sentido esse reflexo. 

 
“Como pessoa, foi muito interessante e gratificante poder usar dos meus 

conhecimentos adquiridos em anos de estudo para ensinar outras pessoas. Esta 

passou a ser a minha maior motivação: estudar para poder passar adiante.” 

(Professor de Física e Matemática) 

“Me fez perceber que ser professor vai muito além da sala de aula.” (Professor de 

História) 

“Muito aprendizado, organização e ver e saber lidar com as minhas dificuldades.” 

(Professora de Física) 

“Ajudar as pessoas é essencial.” (Professor de Física) 

 

De acordo com Nunes (2009), trabalho voluntário é fundamental para o 

desenvolvimento de habilidades por ser observado como uma experiência de vida  ao 

indivíduo pois irá se envolver de maneira atuante, consciente, independente e criativa na 

sociedade, adquirindo e colocando em prática conhecimentos e aptidões. 

Para finalizar a entrevista, procuramos saber a existência de desafios enfrentados 

pelos educadores ao longo da realização do projeto. Grande parte dos profissionais da 

educação do projeto argumentaram que tiveram algumas dificuldades devido a quantidade de 

tarefas que têm que exercer durante a semana, deixando-os por vezes cansados, junto a isso se 

soma a dificuldade de mobilidade. 

 
“Tive dificuldade com o tempo para o planejamentos das aulas, já que ele é feito e 

dividido com minhas outras tarefas diárias.” (Professor de História) 

“Aprender a dar aulas compatíveis com a necessidade dos alunos.” (Professor de 

Matemática) 

“Um pouco de desgaste físico devido aos horários e à distância do projeto.” 

(Professor de Biologia) 
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Considerações Finais 

 

O Ensino Superior se tornou algo de grande interesse das camadas populares, 

ocasionando em uma elevada procura por cursos Pré-Enem e Pré-Vestibulares gratuitos, 

indicando a relevância de mediações e orientações profissionais. Os educandos compreendem 

o Ensino Superior como uma oportunidade de desenvolvimento estudantil e profissional, 

também, como forma de ingresso no mercado de trabalho.  

Apesar dos desafios e limitações existentes, como as escolares, econômicas e 

culturais, no instante da escolha do curso da graduação os estudantes compreendem que a 

oportunidade de realizarem e concluírem um curso superior colabora para a redução da 

injustiça social. Nesse sentido, a mediação e orientação profissional por parte dos educadores 

em cursos comunitários devem ser feita em conjunto, com conversas e reflexões sobre as 

políticas públicas educacionais e da função de projetos de caráter extensionista, possibilitando 

pensamentos e atitudes que em um futuro próximo possam favorecer as camadas mais 

populares. 

O curso comunitário PEC-Ifes integra um projeto de extensão que oportuniza, 

também, o contato direto de graduandos com outros estudantes. Através disso, reforçamos que 

pesquisas e práticas ligadas ao âmbito de cursos populares Pré-Enem devem ser 

intensificadas, pois ainda são poucas. Mais investigações acerca da temática devem ser 

realizadas para que haja de fato uma democratização do acesso ao Ensino Superior Público e 

de qualidade. 
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Resumo

O relato teve seu leito de origem no projeto Residência Pedagógica, projeto subsidiado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) e que compõe a
Política Nacional de Formação de Professores com o intuito de introduzir os graduandos dos
cursos de Licenciatura na escola, visando entender as dinâmicas sociais e suas relações com o
saber docente em uma instituição pública de ensino. As experiências relatadas neste trabalho
se passaram no Colégio Estadual Aurelino Leal (CEAL), localizado na cidade de Niterói/RJ.
O texto tem como proposta dialogar a experiência vivida por este grupo de alunos e o
planejamento de atividades, projetos e ambientação. Além disso, discorrer sobre a
importância de cada etapa para o processo de formação de um professor, suas dúvidas, medos,
a insegurança com a profissão, entre outros. Neste texto, apresentaremos o relato de quatro
graduandos sobre esse primeiro momento de ambientação na escola, sobre nossas angústias,
nossas observações e desejos. Traremos na estrutura, além do relato, reflexões acerca do que é
a experiência e como ela nos ajuda a compreender o papel do docente na escola.

Palavras-Chave: Experiência; planejamento; educação.

Introdução

1 Graduanda em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, educadora do Projeto
Vinde a mim, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no segmento
Residência Pedagógica.
2 Graduanda em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, bolsista da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no segmento Residência Pedagógica.
3 Graduando em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, bolsista da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no segmento Residência Pedagógica.
4 Graduando em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, bolsista da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no segmento Residência Pedagógica.
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Este relato de experiência tem
como desígnio principal descrever as vivências do grupo de alunos da Universidade Federal
Fluminense (UFF), participantes do Programa Residência Pedagógica da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no Colégio Estadual Aurelino Leal
(CEAL). E a partir disso, entender as  experiências profissionais sobre demandas de educação
e ter consciência da importância do professor e de seu papel frente às dificuldades
encontradas pela educação brasileira.

Ainda que o Colégio Estadual Aurelino Leal (CEAL) tenha suas especificidades, é
possível visualizar com clareza a função social da escola em meio a sociedade. A instituição
tem um significado único para Niterói, especificamente por ser uma das escolas mais antigas
e tradicionais do município. O CEAL iniciou sua trajetória no ano de 1923, após o decreto
7.566 com o ensino técnico, inicialmente voltado para o público feminino. Atualmente, o
Aurelino Leal conta com uma equipe qualificada de docentes, terceirizados e estagiários.
Apesar de sofrer com sua estrutura precária resultante do descaso com as escolas estaduais do
Rio de Janeiro e questões relacionadas ao tombamento do patrimônio onde o colégio reside, o
CEAL tem como prioridade a garantia da qualidade do ensino público e gratuito.

Experiência

Por meio de métodos pedagógicos como presença em sala de aula, elaboração de
projetos temáticos e observação a relação entre alunos e residentes foi sendo construída.
Apesar do contato entre os mesmos não ser diário, foi mais fácil do que imaginávamos
construir uma relação de trocas de saberes, em que o graduando na figura do residente se
aproxima da relação professor e aluno. Entretanto, nosso papel não era de um docente de fato;
era baseado em uma similaridade e uma proximidade maior com os alunos e, a partir de
observações, convívios, troca de informações e interesses foi se desdobrando o projeto de
residência atual.

A experiência é um ato necessário à educação, pois significa vivenciar algo que nos
transforma e nos permite refletir sobre o que se passa conosco e com os outros que a
compartilham. Nesse aspecto ela se diferencia da informação disciplinar e do trabalho
alienante, que nos tempos atuais são cada vez mais presentes na vida da maioria das pessoas.
Portanto, a experiência acaba sendo esquecida ou deixada de lado, não há tempo de viver,
experimentar e meditar sobre como o que vivemos pode nos transformar. Principalmente no
contexto da educação atual, em que as grades curriculares separam os conteúdos de maneira a
se ver pouca ou nenhuma integração entre eles e onde o espaço escolar é um lugar de controle
dos corpos.

Bondía ao relacionar seu conceito de experiência como aquilo que nos passa, que nos
acontece (Bondía, 2002) com a escolarização enquanto inserção dos corpos nos dispositivos
de regulação da escola moderna criada pelo Iluminismo europeu, nos leva a questionar de que
modo o ser professor nos impõe uma determinada maneira cheia de vícios e problemas de nos
relacionarmos com o mundo, com os alunos, conosco e com o conhecimento. Mas ao ser uma
maneira de dar sentido ao nosso mal estar com o que somos e fazemos, ou com o que nos é
esperado ser ou fazer, também a experiência como aquilo que nos passa, aquilo que nos
acontece pode servir para a abertura de novas possibilidades de ser, falar, pensar e habitar o
mundo e os espaços educativos a partir da identificação dos erros e das soluções encontradas.

Passar por algo nos marca, sentir e viver uma atividade nos muda, não somos mais os
mesmo que anos atrás, sabemos mais disso do que daquilo pois algumas coisas nos
aconteceram no passado e nos deixaram essa bagagem. Temos contato com muitos saberes e
conhecimentos no período escolar e os que ficam são aqueles a qual nos relacionamos mais
intimamente, porque tínhamos um histórico que nos fez voltar atenção para tal. Logo, cada
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aluno traz o seu modo único de se relacionar
com a disciplina, que, mais frequentemente do que não, acaba sendo enterrado pela mesmice
escolar e a experiência que o aluno traz de sua vida se apaga, perdendo muitas vezes a
oportunidade de florescer.

Segundo Souza e Zanatta:

Os saberes da experiência [...] são, antes de tudo, aqueles que contribuem para a
compreensão da prática do professor na sala de aula. São saberes recorrentemente
desvalorizados, mas que, na realidade, são imprescindíveis para a afirmação do
trabalho e do papel do professor (SOUZA e ZANATTA, 2006, p.83).

Nesse sentido é fundamental dar importância aos aspectos pedagógico-didáticos na
formação docente e associar teoria e prática de ensino, já que, através da vivência em sala de
aula percebe-se que o papel do educador vai além de somente repassar informações e
reproduzir conteúdo de forma mecânica. Na realidade, por meio da experiência, entende-se
que um dos papéis sociais dos educadores é compreender a realidade do aluno e considerar as
práticas sociais e saberes cotidianos dos mesmos e, assim, ajudá-los a entender e refletir
criticamente seus enfrentamentos no cotidiano. No que se refere a prática de ensino ressalta-se
que:

[...] a construção de uma visão crítica pelo professor, o domínio das teorias
educacionais, a articulação da realidade cotidiana com a mundial e a construção de
uma ação pedagógica referenciada pela mediação entre os conteúdos e os alunos,
deve articular-se na compreensão dos saberes pedagógicos e dos conceitos
geográficos (SOUZA e ZANATTA, 2006, p.77).

Uma escola em uma cultura capitalista onde a formação dos sujeitos acaba se
resumindo a enquadrá-los no ritmo do mercado de trabalho, a vida escolar tenta sobreviver a
esses ataques tecnicistas.  Atualmente nas escolas se tem a dissolução e massificação de um
conhecimento, e os resultados positivos em provas, classificações, exames nacionais,
diplomas, séries e títulos, valem mais do que a vivência dos alunos, não há tempo para isso,
os resultados são mais importantes que o caminho. Mas deve-se lembrar que a escola é um
campo de encontros de visão de mundo, um lugar que conflitos devem ser expostos,
logicamente, não se ensina ser empático, porém, conhecer e refletir sobre outras formas de ser
no mundo, já é um grande caminho para isso.

Encontramos uma adversidade quando refletimos a experiência do contato do
cruzamento entre a vida discente e docente no ambiente escolar, por mais que concordemos
que a experiência que vivemos pode nos transformar, em grupo, nos deparamos que essa
conclusão se torna simplista, pois há um processo de reflexão sobre a realidade, não é o puro
encontro do aluno de faculdade com o aluno de escola pública sofrendo ao tentar entrar nela, é
por algumas vezes o não encontro de diálogos, ou seja, é o não encontro de visões de mundo,
o desgaste diário de uma sociedade que vive e não se reflete e se consome por isso, o que
Benjamin vai refletir abaixo é que as más experiências também são experiências, porque
estamos na escola como ser humanos complexos, não como consumidores de vivência.

Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a novas
experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a um
mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e
interna, que algo de decente possa resultar disso. Nem sempre eles são ignorantes ou
inexperientes. Muitas vezes, podemos afirmar o oposto: eles "devoraram" tudo, a
"cultura" e os "homens", e ficaram saciados e exaustos. "Vocês estão todos tão
cansados — e tudo porque não concentraram todos os seus pensamentos num plano
totalmente simples mas absolutamente grandioso." Ao cansaço segue-se o sonho, e

684



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

não é raro que o sonho compense a tristeza e o
desânimo do dia, realizando a existência inteiramente simples e absolutamente
grandiosa que não pode ser realizada durante o dia, por falta de forças.
(BENJAMIN, 1987)

A capacidade transformadora de uma escola é inegável, mas cabe a nós pensarmos em
que transformações são essas. Vivemos em uma sociedade que visa sempre o lucro e, desta
visão, não escapa a educação, já que, quem pode pagar tem acesso a condições de
aprendizagem melhores; a experiência pode ser paga, a escola se tornou um mercado, por
isso, vemos cada vez mais colégios se vendendo como grandes produtores de boas notas para
exames nacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que por conta do
abismo social que existe no país não é visto como oportunidade de ingresso nas universidades
públicas pela maioria dos alunos das instituições estaduais.

Compreendemos que cada experiência refletida sobre nossa presença na escola nos
abarcou com sentidos de geografia escolar, ou seja, a geografia é uma concepção diversa em
cada escola, portanto abre espaço para diversos conteúdos, humanos e físicos, em uma
construção única de tempo e espaço, e de uma interação total deles,  observando e analisando
suas transformações e reproduções, sendo portanto aquela que vai abordar a
interdisciplinaridade e a pesquisa como cotidiano.

“A tensão entre a seleção a priori de um conhecimento, a organização do trabalho
pedagógico na escola e a identidade de alunos e professores deve ser a base para a
definição do trabalho docente. Nesse sentido, ensinar geografia é abrir espaço na
sala de aula para o trabalho com os diferentes saberes dos agentes do processo de
ensino – alunos e professores. Em suas atividades diárias, alunos e professores
constroem geografia, pois, ao circularem, brincarem, trabalharem pela cidade e pelos
bairros, eles constroem lugares, produzem espaço, delimitam seus territórios. Assim,
vão formando espacialidades cotidianas em seu mundo vivido e contribuindo para a
produção de espaços geográficos mais amplos. Ao construírem geografia, constroem
também conhecimentos sobre o que produzem, conhecimentos que são geográficos.
Então, ao lidar com coisas, fatos e processos na prática social cotidiana, os
indivíduos vão construindo e reconstruindo geografias (no sentido de
espacialidades) e, ao mesmo tempo, conhecimento sobre elas.” (CAVALCANTI,
2012, p. 45)

No que diz respeito a compreender a realidade do discente e as diferentes
oportunidades de ingressar numa universidade pública, gratuita e de qualidade, foi também
elaborado pelos alunos que compõem a Residência Pedagógica um projeto intitulado “A
universidade é nossa”. Visto que a crescente desigualdade do Brasil nos últimos anos faz com
que jovens e crianças de classes sociais distintas possuam perspectivas de vida também
distintas, a intenção era levantar a maior parte de informações possíveis sobre o acesso às
universidades públicas, dados esses que grande parte dos estudantes de escolas públicas hoje
desconhecem.

O projeto tem como objetivo incentivar os alunos do Ensino Médio do Colégio
Estadual Aurelino Leal a ingressar na universidade, tendo em vista que a maior parte não
possui condição financeira de estar numa instituição privada e não possui interesse de estar na
universidade pública por acreditar não ser capaz ou pela simples falta de informação,
informações essas que foram esclarecidas por meio de cartilhas online e folders, como formas
de acesso, pré-vestibulares sociais, sistema de cotas, programas de permanência e assistência
estudantil, etc., além de terem sido feitas palestras sobre o projeto, passagens em salas de aula
e rodas de conversa com os discentes.

A recepção dos alunos às primeiras apresentações foram muito positivas, e muitos
comentavam que gostariam de saber mais sobre as políticas de ingresso e permanência
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anteriormente, tendo em vista que este
material ficou pronto em Outubro de 2018, às vésperas do ENEM, e muita gente já havia
perdido o prazo de inscrição por não acreditar ser possível ingressar na universidade pública
tendo estudado em uma escola estadual. Neste ano de 2019, as apresentações já foram feitas
nas turmas de terceiro ano do Ensino Médio, tendo também uma recepção com interesse pelos
estudantes, que já estão correndo atrás de pré-vestibulares sociais e das inscrições para os
vestibulares deste ano.

Ao apresentar este projeto aos alunos, apesar de obtermos satisfações como a
aproximação com os mesmos, entendemos a existência de pedras pesadas sobre o assunto,
incontáveis dúvidas foram vindo à tona, evidenciando uma dificuldade nas questões
burocráticas dos processos, por isso, nos colocamos em sala não apenas para fornecer
informações, mas para acompanhá-los nesses procedimentos. Outra barreira seria os medos e
angústias de uma nova fase que é colocada pela sociedade como a decisão de sua vida: fazer
ENEM? Seguir carreira militar? Ir trabalhar? Fazer um curso técnico?

Outros momentos no CEAL também foram marcantes durante o estágio efetuado
nesses meses. Um exemplo foi presenciar a realização em novembro de 2018 da feira “A
natureza do espaço e a questão indígena - Leituras e interpretações de Milton Santos”,
produzida pelos então alunos do terceiro ano do Ensino Médio sob orientação de Angelo
Pereira, um dos professores de Geografia da instituição. Nesta feira, cada turma de terceiro
ano ficou responsável por pesquisar um grupo étnico indígena brasileiro em diversas
categorias de análise inspiradas na obra do eminente geógrafo, como trabalho, redes,
território, papéis de gênero, cultura, entre outras. Foram pesquisas feitas com muito empenho
em sua maioria, evidenciando que os estudantes abraçaram a ideia e atuaram com entusiasmo,
em diversas vezes pesquisando além do pedido pelo professor, colocando em xeque a ideia de
que os alunos de escolas públicas não são interessados ou não possuem capacidade para
realizar pesquisas complexas e de alto nível. Foi estimulante para nós enquanto futuros
docentes presenciar uma proposta ser acolhida dessa forma pelas turmas e nos mostrou que,
com muito trabalho e dedicação por parte do docente, e mesmo com todos os obstáculos
estruturais, é possível realizar trabalhos excepcionais na escola pública brasileira.

Conclusão

Ao fim, compreendemos as dinâmicas sociais e espaciais de um colégio estadual, que
muito nos fortaleceram para o entendimento do que é uma escola pública, elaboramos
projetos onde trabalhamos em conjunto com outros, por conseguintes, outras visões de mundo
que foram de extrema importância para criar um campo de diálogo e construção, e
principalmente ter contado com alunos que nos deram fronteiras de embates transformadoras.

Exaltamos também neste fim que nossa residência é também uma prática de pesquisa
acadêmica com objetivo de nos construir docentes, disso conclui-se, a prática docente nos
permite experienciar a sala de aula de modo a transformar e sermos transformados por ela,
dentro disso, mais do que ensinar geografia, deve-se reaprender a geografia a partir dos
múltiplos olhares e perspectivas para, assim, construir um ensino de fato inclusivo e
libertador.

Ter presenciado momentos como a feira de geografia, somado à leitura de outros
relatos de experiências e a algumas conversas que ouvimos e participamos nos corredores dos
cursos de Licenciatura nos remeteu ao pensamento de Marisa Valladares, professora de
Ensino de Geografia, no qual ela defende que a distância entre a universidade e a escola faz
com que, quando os discentes vão à escola, pesquisam sobre ela, porém não têm acúmulo
suficiente para debater questões referentes à educação. Isso resulta no fato de que
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licenciandos tornam-se críticos
ferrenhos à instituição escolar; entram nela, veem problemas, mas não conseguem articular o
que aprenderam na universidade com uma ação concreta para a melhoria do ensino. No nosso
caso, apesar de constatar as claras dificuldades de trabalho com a precarização do ensino
público no Estado do Rio de Janeiro que fazem, entre outras coisas, com que o CEAL
funcione com apenas dois inspetores para atender todo o espaço do colégio e que muitas
vezes os serviços de limpeza terceirizados entrem em impasse com a direção por falta de
repasse de pagamento aos funcionários, também observamos muitos profissionais dedicados e
atuando com empenho para dar a melhor condição possível para os alunos estudarem e,
sobretudo, estudantes em sua maioria com desejo de estudar e com planos para seus futuros,
com capacidade para ingressarem na universidade, em cursos técnicos ou o que escolherem
para as próximas etapas de suas vidas.

Os momentos com o Residência Pedagógica não acabaram, está em vigor até o
momento da entrega deste trabalho, cada novo encontro é um convite a nossa formação
acadêmica, e aproveitamos para agradecer os nossos professores orientadores, Saulo Cézar
Guimarães de Farias, professor de Geografia do CEAL e Lucia Cavalieri, professora da
Faculdade de Educação da UFF (FEUFF), que muito nos ajudaram a refletir sobre o que se
passava conosco nas nossas experiências em sala, nas nossas discussões de estudos e na
produção deste relato. Concluímos que muita bagagem já carregamos dessa fronteira, muito
suor e lágrimas fornecemos a esta vivência, a partir de muitos diálogos acabamos por nos
encontrar na reflexão de nossa experiência, de nos encontrarmos na luta por uma educação de
qualidade, com toda coragem, ao não fim, dizemos, ver através do vitral da escola nos torna
mais lúcidos sobre aquilo que queremos ser, docentes.
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Eixo do trabalho 

 

Resumo: A prática docente no período contemporâneo apresenta uma série de dificuldades e desafios, que 

podem envolver desde a falta de infraestrutura nas escolas até situações de violência, a qual tanto dos alunos 

como os professores estão expostos. Construir um ambiente em que o saber geográfico ganhe destaque e as 

análises espaciais façam sentido, só é possível se o professor partir do cotidiano dos alunos, e assim, construir 

um ambiente de aprendizagem em que os alunos vejam sentido aprender determinados conhecimentos. A prática 

de campo em espaços periféricos ganha especial relevância na tentativa de construir novos saberes em geografia 

na escola pública. Ao longo desse trabalho vamos relatar uma importante experiência de trabalho de campo, que 

tivemos com os alunos da Escola Técnica Estadual da Zona Leste de São Paulo (ETEC- ZL), alunos do ensino 

médio integrado com o curso de Administração de Empresas, no campo visitamos o bairro de Ermelino 

Matarazzo (vizinho a escola) e ainda fomos a Ocupação do Movimento Cultural de Ermelino Matarazzo, onde os 

alunos puderam discutir problemas do bairro e a importância de criar espaços voltados a cultura na periferia.  

 

Palavras-Chave: Trabalho de Campo, Periferia, Movimento Cultural Ermelino Matarazzo, Desigualdades 

Espaciais. 

 

Introdução 

 

Com o avanço das políticas neoliberais temos visto um crescente aumento da 

desigualdade nos sistemas sociais o que afeta diretamente os mais diversos tipos de políticas 

públicas, principalmente em áreas como da saúde, do transporte, da economia e da educação, 

que deveriam ser os pilares das políticas públicas nacionais (HILL, 2003). 

Em se tratando da situação do sistema público de educação, podemos apontar que os 

ataques têm se intensificado de maneira massiva no Brasil nos últimos anos, principalmente 

depois do fim dos governos Lula (2003 – 2011) e Dilma (2012 – 2016), e com a adoção 

massiva de políticas neoliberais na educação e com a condenação explicita do trabalho 

docente, tanto no âmbito da educação básica como da educação superior
2
.  

                                                           
1
 Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 

2
 Um exemplo claro disso é o ex-ministro da educação Ricardo Vélez Rodríguez do governo Bolsonaro (2019), 

que afirmou, entre outras coisas, que a universidade não deve ser para todos, que comandar o MEC é ter um 

“abacaxi” nas mãos, que mandou filmar ilegalmente os alunos em sala de aula, bem como as aulas dos 

professores com suposto viés ideológico, e ainda, se referiu aos brasileiros de maneira desrespeitosa, nos 

chamando de “canibais” ao viajarmos (CECÍLIO, 2019). Outro caso emblemático, é o cortes de mais de 30% 

desferido contra as universidades e institutos federais, promovidos pelo novo ministro da educação Abraham 

Weintraub (OLIVEIRA, 2019).  
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Quando analisamos a situação 

dos sistemas estaduais de educação a situação não se tem mostrado diferente. Deveras as 

políticas neoliberais tem se expressado através de verdadeiros ataques os sistema público de 

ensino, tanto pela falta de políticas de valorização dos professores, como pela própria 

condição das escolas e das salas de aula, que têm se tornado, muitas vezes, ambientes 

insalubres para a convivência cotidiana dos alunos e do corpo docente devido as péssimas 

condições estruturais que a escola pública apresenta. 

Ministrar aulas de geografia nesse contexto apresenta muitos desafios, 

principalmente quando a escola se encontra numa região periférica da cidade, que são 

extensos espaços desprovidos de serviços essenciais à vida social e individualizada, e que 

mesmo apresentando uma importante densidade demográfica, não possuem uma quantidade 

adequada de fixos importantes para a vida em sociedade, como áreas de lazer, de serviços de 

saúde, espaços culturais e de serviços educacionais, que apresentam sua maior densidade nas 

áreas centrais da cidade, onde a reprodução ampliada do capital se faz presente (SANTOS, 

2002 [1987]). 

Na tentativa de trabalhar com um fazer geográfico que partisse de vida cotidiana dos 

alunos, procuramos desenvolver uma prática docente que destaque o papel central que as 

análises espaciais têm na vida cotidiana e na luta pela mudança da nossa realidade social. Para 

Milton Santos, a dinâmica social dá vida e anima o espaço que também é em si mesmo uma 

instância da sociedade e deve, portanto, ser considerado na sua totalidade. Entretanto estudar 

o espaço nos impõem “uma regra de método cuja prática exige que se encontre, 

paralelamente, através da análise, a possibilidade de dividi-lo em partes” (SANTOS, 2008 

[1985], p. 15). 

A prática do trabalho de campo, nesse contexto, ganha espacial relevância, pois 

auxilia os alunos no entendimento dos assuntos desenvolvidos em sala de aula e ainda faz 

com que eles vejam na prática as diversas realidades espaciais existentes no local estudado. 

Assim, o trabalho de campo deixa de ser um simples empirismo e passa a se articular com a 

formação teórica, ajudando a pensar os espaço através dos problemas no quadro local de 

forma a articulá-los eficazmente com os fenômenos que se desenvolvem em extensões mais 

amplas da realidade (LACOSTE, 2006, p. 91). 

Ao longo desse texto vamos relatar uma importante experiência de trabalho de 

campo, desenvolvido com os alunos do Ensino Médio e Técnico em Administração da ETEC 

– ZL (Escola Técnica Estadual da Zona Leste) de São Paulo. Esse campo aconteceu no bairro 

de Ermelino Matarazzo e teve como ponto alto a visitação a uma ocupação do Movimento 

Cultural de Ermelino Matarazzo, que é um dos bairros periféricos da cidade de São Paulo e 

que é também um dos bairros onde a maior parte dos alunos que estudam na escola vivem. 

 

O trabalho de campo em Ermelino Matarazzo 

 

O trabalho de campo desenvolvido com os alunos da ETEC da Zona Leste, tinha 

como objetivo principal fazer um reconhecimento do lugar onde os alunos vivem e onde a 

escola está inserida, e analisar algumas das dinâmicas espaciais do bairro ao redor da escola, 

que demonstram que aquele espaço é também um espaço de resistência existente na periferia. 

Tínhamos como foco principal, mostrar que a existem espaços da contra racionalidade 

hegemônica da cidade, que concentra no centro da cidade os equipamentos ligados a cultura e 

ao lazer, equipamentos esses, que nem sempre tratam das diversas realidades existentes na 
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cidade, principalmente quando tratamos de 

realidades periféricas. O trabalho foi desenvolvido de maneira interdisciplinar e apesar do 

foco principal ser desenvolvido pelo professor de geografia, ainda contamos com a 

participação da professora de língua portuguesa, que nos auxiliou no desenvolvimento do 

campo. 

O campo teve como ponto de partida a ETEC da Zona Leste (figura 1) e a partir 

desse ponto fomos andando pelo bairro até chegar no terminal de ônibus AE Carvalho, que 

fica próximo a escola e onde pegaríamos um ônibus comum, assim os alunos poderiam 

observar a dinâmica de vida do lugar onde vivem e ainda poderiam analisar como a paisagem 

pode indicar algumas das coisas que foram discutidas ao longo do bimestre na sala de aula, 

como os pequenos comércios e os vendedores ambulantes ligados ao circuito inferior da 

economia  (SANTOS, 2002 [1979]), bem como, a existência de moradias precárias e a 

ausência de equipamentos urbanos como hospitais, centros de saúde, parques e outros espaços 

de lazer. 

 

Figura 1 – Saída com os alunos da ETEC da Zona Leste - 2019 

 

       Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Logo após a volta de “reconhecimento” que demos no bairro de ônibus, foi o 

momento de andarmos por alguns pontos do bairro para poder ver mais de perto algumas das 

características locais e discutir alguns dos problemas que ficaram visíveis aos alunos (Figura 

2). Nesse momento, foi dado voz aos alunos para que eles relatassem o que estavam vendo, e 

muitos deles destacaram que o bairro apresenta falta de saneamento básico, pois existem 

muitos córregos poluídos e esgoto a céu aberto. Outros alunos destacaram a presença de 

comércios pequenos e um grande número de vendedores ambulantes, e relacionaram com o 

conceito de circuito inferior que foi trabalhado em sala de aula. 
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Figura 2 – Percurso pelo bairro de Ermelino Matarazzo – 2019. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

 Depois de andarmos por várias ruas do bairro e iniciado uma primeira discussão sobre 

a estrutura do bairro de Ermelino e a forma como a ocupação do bairro se deu, partimos em 

direção a ocupação do Movimento Cultural de Ermelino Matarazzo
3
 (Figura 3). Onde iríamos 

primeiramente conhecer o espaço e como os projetos artísticos e sociais aconteciam nesse 

loco, e posteriormente teríamos um bate papo sobre como se dá a produção da cultura na 

periferia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Também conhecida como Ocupação Cultural Mateus Santos.  
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Figura 3 – Fachada da Ocupação Cultural de Ermelino Matarazzo - 2019 

 

           Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

O Movimento Cultural Ermelino Matarazzo é fruto de uma união de vários coletivos 

artísticos e de membros do bairro, interessados em produzir e fortalecer a cena cultural e as 

lutas populares ligadas a cultura do bairro de Ermelino Matarazzo. O movimento tem como 

origem a Rede de Cultura da Zona Leste, que desde 2011, procura alinhar as agendas dos 

coletivos locais e promover discussões sobre as demandas culturais do bairro de Ermelino, 

bem como, reivindicar a instalação de um equipamento de cultura público, capaz de atender e 

dar visibilidade aos artistas da localidade. 

Em anos posteriores as mais diversas redes culturais da cidade, passaram a se reunir e 

a formar fóruns regionais de cultural, com destaque, para o Fórum de Cultura da Zona Leste 

que aconteceu no ano de 2013, período que marcou o a transição da Rede de Cultura da Zona 

Leste para a criação do Movimento Cultural de Ermelino Matarazzo, que tinha um caráter 

mais orgânico e reunia uma série de coletivos de cultura locais.    

No ano de 2014 a prefeitura cedeu o espaço da antiga sede da subprefeitura
4
, que era 

um local que estava a muitos anos inutilizado e sem cumprir sua devida função social. Mas 

devido a recusa dos coletivos de se alinharem as políticas partidárias do gestão municipal, a 

prefeitura impediu a continuidade do uso desse espaço para que os coletivos promovessem 

ações culturais. Depois disso, os coletivos iniciaram um movimento de Ocupação Cultural na 

Praça Benedito Ramos Rodrigues em Ermelino Matarazzo, na tentativa de denunciar à falta 

de espaços de cultural no bairro. Com o amplo apoio da comunidade, de manifestações locais 

e com campanhas na internet, a população passou a pressionar o poder público municipal, e 

em 2016 o espaço de cultura voltou a funcionar, agora se chamando Ocupação Cultural 

Mateus Santos. 

                                                           
4
 Av. Paranaguá, 1633 – Ermelino Matarazzo – São Paulo/ SP.  
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Depois que conhecemos toda a 

história da ocupação, eu e os alunos conhecemos como o espaço funcionava e visitamos 

diversos espaços dentro da ocupação que foram criados tanto para o desenvolvimento das 

atividades artísticas dos coletivos, o que inclui, uma sala para produção de estamparia de 

camisetas, uma sala de pintura, uma sala de reuniões, um espaço produção musical, bem 

como espaços para uso da comunidade, como o espaço da criança (figura 4), uma biblioteca 

comunitária, um centro de exposições e uma sala de convivência e uso de wi-fi. 

 

 

Figura 4 – Espaço da criança – 2019. 

 

      Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Finalmente fizemos uma roda de conversa onde uma das artistas da comunidade 

recitou uma poesia, que falava da realidade da vida na periferia de São Paulo, e logo em 

seguida tivemos uma importante discussão que tratava da necessidade da construção de 

espaços voltados a cultura na periferia e de como bairros como Ermelino Matarazzo eram 

“esquecidos” pelo poder publico e precisavam de mais equipamentos de cultura e de outras 

obras de infraestrutura para trazer dignidade e lazer para as pessoas que vivem nesses lugares. 

 

Considerações finais 

 

O trabalho de campo é uma ferramenta de fundamental importância para o trabalho do 

geógrafo, desenvolver esse tipo de atividade quando se dá aula em escolas públicas e em 

comunidades periféricas, é de máxima importância, pois ao fazer isso o professor aproxima os 

alunos da comunidade e trata justamente de problemas que eles vivenciam no seu cotidiano, e 

que, muitas vezes, eles não conseguem se aperceber. 
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Depois da visitação a essa 

ocupação cultural, muitos dos meus alunos relataram que começaram a participar de várias 

atividades promovidas pelos coletivos da ocupação, como palestras, rodas de conversa, 

oficinas de produção textual, rodas de samba, mesas redondas etc. E posteriormente, os 

alunos escreveram no relatório de campo, que não se apercebiam da real necessidade de uma 

reflexão e de uma ação política para a resolução dos problemas da sua própria comunidade e 

que a visitação a ocupação e as reflexões desenvolvidas em campo, ajudou eles a verem o 

próprio bairro e a cidade de outra forma. 
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Educação Popular

Resumo: O presente relato objetiva trazer reflexões acerca da relevância dos trabalhos de campo no curso de
Geografia, no qual, ambos autores se inserem como sujeitos sócio históricos e inconclusos. À partir da nossa
experiência pessoal, como estudantes do quinto semestre do curso de Geografia da Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), Campus de Rio Claro-SP, tivemos a oportunidade de realizar dois
“campos” que consideramos de grande relevância para a formação em licenciatura: a Ocupação Mauá e ao
Centro de Integração de Jovens e Adultos - CIEJA, ambos localizados no município de São Paulo. Ao longo do
relato, tecemos considerações sobre o contexto econômico neoliberal, seu reflexo em nossa formação, por sinal,
que vem sendo sucateada; e o esforço de Professores comprometidos com a formação do discente em utilizar o
trabalho de campo como um dispositivo pedagógico de resistência. Para o desenvolvimento de seu objetivo, o
relato se organiza da seguinte forma. Primeiramente, este promove uma discussão da importância do trabalho de
campo na formação do Geógrafo/Educador e finaliza com as contribuições dos Trabalhos de Campo a esse
profissional a partir das experiências.

Palavras-Chave: Trabalho de Campo; Geógrafo/Educador; Ocupação Mauá; CIEJA; resistência.

Introdução

O presente relato objetiva trazer a reflexão quanto a relevância dos trabalhos de
campo no curso de Geografia, no qual, ambos autores se inserem como sujeitos-educandos
em constante formação. A partir da nossa experiência pessoal, como estudantes de Geografia
da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), Campus de Rio Claro -
SP, tivemos a oportunidade de vivenciarmos diversos Trabalhos de Campo, no entanto,
destacaremos dois exemplos de grande relevância para a nossa formação como futuro
Professores. O primeiro trabalho de campo foi realizado em junho de 2018, especificamente
na Ocupação Mauá, situada no município de São Paulo, referente a uma atividade
desenvolvida à disciplina de Antropologia; o segundo, em Campo Limpo, distrito do referido
município, em abril de 2019, no Centro de Integração de Jovens e Adultos - CIEJA, com a
disciplina de Teorias e Atividades do Ensino de Geografia.

A Universidade Pública vem passando por diversos avanços nos últimos anos, ao
instituir políticas que possibilitaram uma melhoria da inclusão de estudantes advindos de
estratos socioeconômicos mais baixos. Apesar disso, a Universidade se configura como um
espaço inserido no interior das relações sociais e acaba por reproduzir discursos hegemônicos.
Assim, em nossa vivência nesse espaço acadêmicos, tivemos Professores que
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desconsideravam as diferentes origens
sociais dos alunos e consideravam como normalidade, - conhecer diversos lugares do
território brasileiro, nos casos mais agudos, locais que estão situados no exterior - e
conduziam as aulas despreocupados com tal realidade. Muitos partiam desse pressuposto e
nem mesmo propunham um trabalho de campo como prática pedagógica, às vezes, por não
terem uma sólida formação como Geógrafos/Educadores, no entanto, outros docentes tinham
a ideia, fazendo com que os alunos se mobilizassem e propunham roteiros interessantes, mas
os Professores mais focados com a produtividade acadêmica do que com a nossa formação,
acabavam por deixá-los de lado.

Atrelado ao exposto, o contexto ao qual as universidades estaduais paulistas
(UNESP, Unicamp e USP) vêm enfrentando, com o frequente processo de sucateamento do
ensino superior público, promovido pela mercantilização da educação no processo pulsante do
neoliberalismo. No caso do curso de Geografia da UNESP Rio Claro, o quadro de Professores
encontra-se reduzido, devido às aposentadorias e pela não abertura de concursos para a
contratação de novos Professores Efetivos desde 2012. Atualmente existe apenas a
contratação de Professores temporários, poucos formados em Geografia. Entre as
consequências deste quadro de precarização, o trabalho de campo vem sendo reduzido devido
a sobrecarga de disciplinas, questões financeiras e burocráticas da instituição. Desta maneira,
a realização das atividades de campo se tornam um ato de resistência ao sistema vigente, na
busca do ensino superior público e de qualidade, que deve ser um constante espaço de luta.

Sendo assim, o presente relato de experiência vai de encontro ao tema “A prática
do(a) Professor(a) à margem: resistências, saberes e poderes”, proposto pelo IX Fala
Professor(a)!”, como uma forma de demonstração de como tais atividades impactaram na
nossa formação como futuros Professores de Geografia, promovido por atos de resistência dos
docentes Doutora Stella Zagatto Paterniani e Doutor Diego Corrêa Maia, que fogem a lógica
predominante ao sistema, que passa por uma ofensiva neoconservadora, a exemplo a falácia
do projeto “Escola sem Partido”, e defesa da manutenção de tal prática pedagógica ao qual
nos propomos a defender.

Para o desenvolvimento de seu objetivo, o relato se organiza da seguinte forma;
primeiramente promove uma discussão da importância do trabalho de campo na formação do
Geógrafo/Educador e, a seguir traremos as contribuições dos Trabalhos de Campo, a partir
das vivências da Ocupação Mauá e do CIEJA- Campo Limpo.

Breves considerações a respeito do trabalho de campo para a Geografia

O Trabalho de Campo está(eve) imbricado com a história da Geografia, dando
bases para sua constituição como ciência. Na Geografia Clássica, compunha o Trabalho de
Campo a observação, descrição e a explicação, com um levantamento de aspectos humanos e
naturais, se limitando apenas às análises das formas espaciais específicas. Atualmente, o
espaço, apreendido em suas diferentes categorias geográficas, não se explica por si só, a
interpretação torna-se multiescalar e o olhar geográfico, mais abrangente, incluindo o
processo, a dimensão histórica, o passado e o presente das formas espaciais (AZABUJA,
2012).

Nesse sentido, a Universidade como um lugar de ensino-aprendizagem, acaba
ainda por predominar, em nossa experiência como discentes do terceiro ano, um ensino mais
tradicional, de reprodução de conteúdos prontos aos futuros Geógrafos/Educadores. São
poucos os docentes que se dispõem a uma aula mais horizontal, com outros recursos
didáticos, como os debates em forma de roda com relação a leituras de textos, ainda menos
presente, o trabalho de campo. É muito importante o estudo teórico para que esta atividade
não seja um fim em si mesma, além do planejamento, para que não se torne uma atividade de
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turismo ou lazer. “É um consenso por parte
dos geógrafos que a ida a campo é imprescindível para esse campo científico, bem como essa
atividade é uma ferramenta tanto a nível didático quanto de pesquisa.” (GONÇALVES, 2012,
p. 156). É uma oportunidade que a Universidade Pública pode nos oferecer, através do
contato com nosso objeto de estudo, o espaço geográfico, a visualização, a significação de
teorias vistas em sala de aula e, sobretudo, de construir o nosso próprio conhecimento a
respeito dos fenômenos geográficos.

O estudo do meio é uma metodologia de ensino interdisciplinar que pretende
desvendar a complexidade de um determinado espaço extremamente dinâmico e em
constante transformação cuja totalidade dificilmente uma disciplina escolar isolada
pode dar conta de compreender. (...) Além de ser interdisciplinar, permite que aluno
e Professor se embrenhem em um processo de pesquisa. Mais importante do que dar
conta de um rol de conteúdos extremamente longo, sem relação com a vivência do
aluno e com aquilo que ele já detém como conhecimento primeiro, é saber como
esses conteúdos são produzidos. (PONTUSCHKA, PAGANELLI e CACETE, 2007,
p. 173).

Assim, por Trabalho de Campo concebemos não aqueles frequentemente
confundidos com o termo, mais semelhantes a uma excursão do que um Trabalho de Campo
propriamente, nos quais os alunos recebem conteúdos repassados pelo Professor universitário
enquanto que, por vezes essas “excursões” estão totalmente descoladas do objetivo e
andamento das disciplinas, prejudicando a formação dos alunos com sujeitos na elaboração de
seus próprios conhecimento. Concebemos por Trabalho de Campo aquele que leva não só a
observação dos espaços como imagens ilustrativas de conteúdos, mas o que nos conduz a
desvendar os processos que os fazem como tais, seus conteúdos, as relações sociais, as ações,
que nos façam romper com paradigmas, concepções, pensamentos e ideologias hegemônicas.
Identificamos que ambos Trabalhos de Campo possuem essas características, neste “[...]
sentido, o trabalho de campo não pode ser mero exercício de observação da paisagem, mas a
partir desta compreender a dinâmica do espaço geográfico, num processo mediado pelos
conceitos geográficos.” (ALENTEJANO & ROCHA - LEÃO, OTÁVIO M., 2006, p. 57).

A Ocupação Mauá: “Quem não luta, tá morto”

A disciplina de Antropologia, ministrada pela Professora Doutora Stella Zagatto
Paterniani, tinha como objetivo no plano da disciplina em 2018, apresentar noções e conceitos
basilares, que permitissem a reflexão sobre diferentes perspectivas de mundo, permitindo um
crescimento ao arcabouço teórico ao ensino e pesquisa em Geografia.

Ao longo do primeiro semestre da disciplina, trabalhamos com conceitos basilares
para a compreensão de mundo que atendesse aos objetivos propostos na ementa, como
etnografia, alteridade, universalismo e movimentos sociais. Como Professora contratada, não
poupou esforços para proporcionar um trabalho de campo que fosse a síntese dos
conhecimentos trabalhados em sala de aula. A atividade ocorreu no dia 13 de junho de 2018,
na Ocupação Mauá.

A ocupação está localizada na Zona Central da metrópole paulista, no distrito do
Bom Retiro, atrás da monumental Estação da Luz. O prédio se constituía como um imóvel
ocioso desde que o hotel Santos Dumont fechou suas portas ainda na década de 1990, sendo
ocupado em 2007, por moradores das extintas ocupações Plínio Ramos e Prestes Maia,
organizados através do movimentos sociais que reivindicam moradia na região central: o
MMRC (Movimento de Moradia Região Centro), MSTC (Movimento dos Sem-Teto do
Centro), e ASTC (Associação Sem-Teto do Centro). A ocupação resistia, até a visita, com 237
famílias, totalizando aproximadamente mil moradores, distribuídas ao longo de seis andares.
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A Ocupação Mauá resiste em
meio a políticas públicas de renovação urbana que tentam “higienizar” o bairro, como o
Projeto Nova Luz, para atender as classes médias do centro paulista, atraídos por circuitos
culturais sediados na Estação da Luz, Pinacoteca do Estado de São Paulo, estação ferroviária
Júlio Prestes, ao lado dos territórios permeados pela prostituição e pelo tráfico de drogas. Em
meio às disputas de interesses do capital, ocupações do centro ficaram à mercê do Estado. Em
2018, os moradores se encontravam em mais um episódio de incerteza de permanência no
edifício, com a concretização da compra do edifício pela prefeitura, fato este, que se iniciou
em 2016, durante a gestão de Fernando Haddad (PT), e concretizada na gestão, na época, do
prefeito João Doria (PSDB), podendo virar enfim uma moradia popular.

A resistência do edifício está estampada na discreta entrada da moradia, através de
um mural no qual está grafitado o terceiro artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que assim está visível através da frase “todo indivíduo tem direito à vida, à
liberdade, e à segurança pessoal”.

Após passarmos pelo saguão de entrada com seu teto de gesso e luzes de led, a arte
demonstra-se um instrumento de resistência e está visível no pátio repleto de manifestações
artísticas em suas paredes. Com a camisa vermelha que estampa a figura de Ernesto Che
Guevara, Nelson Che, líder do MMRC, se apresenta. Um “idoso” jovem negro baiano, e por
um tempo morador de rua, com seu entusiasmo nos apresentou a ocupação, intercalando o
amor pela luta por moradia, com a raiva justa do sistema, o qual nos defende que o povo não
deve ficar à mercê dos governos, mas sim crer apenas na resistência do coletivo, como meio
de garantia dos seus direitos. Seu lema é “quem não luta tá morto!”.

Para a manutenção do edifício, que mesmo após a compra, a prefeitura não fornecer
qualquer tipo de auxílio ou manutenção, cada família deve pagar uma mensalidade de 180
reais, destinados a limpeza e aos funcionários da portaria. Em entrevista à BBC Brasil (British
Broadcasting Corporation), Ermínia Maricato (FELLET, 2018) expõe que o aluguel de um
quarto de cortiço no centro de São Paulo pode chegar a custar 900 reais. Nelson explica que a
necessidade de ocupar imóveis na região central é decorrente de questões de infra estruturais,
pois nessa região, há espaços ociosos e estão próximo aos locais de trabalho da maioria dos
moradores ali presentes, enquanto que as áreas periféricas, normalmente destinadas aos
programas de moradia do governo, pouco possuem, além da distância ser muito grande.

Na época da visita a ocupação, fazia pouco mais de 1 mês da tragédia no edifício
Wilton Paes de Almeida, no largo do Paissandu, que deixou sete mortos e dois desaparecidos,
ocasionando constantes debates na mídia sobre as ocupações, tidas como invasões,
propagando uma visão distorcida dos movimentos que reivindicam moradia, como pessoas
criminosas, bagunceiras, desorganizadas e com líderes que obtinham proveito dos moradores
com a cobrança de aluguéis. O universalismo nos foi rompido com as explicações sobre a
organização da ocupação Mauá, em que os moradores se organizam por assembleias
semanais, seguindo um estatuto, sendo assim, uma obrigação das famílias respeitarem as
normas e serem descumpridas, podem leva-los à expulsão. Como norma relevante, é preciso
que a família/moradora necessita ter seus filhos matriculados nas escolas, assim como, é
proibida a entrada no prédio de moradores estarem sob o efeito (portar) de qualquer droga,
portar armas, cometer agressões e violência doméstica.

Em dado momento, surgiu o seguinte reflexão “nossa, nem parece que estamos em
uma ocupação”, e logo outro aluno questiona “mas como é uma ocupação? uma ocupação é
essa ou o que é vendido pela mídia?”. A mídia transmite uma imagem, na ocupação é outra
cena que se vê. Ao longo dos seis andares, vê-se que todos estavam muito bem limpos, com
paredes pintadas, extintores de incêndio, câmeras e mercearias. Os moradores se unem para
cuidar do lugar tão difícil de ser conquistado, transitando pelos corredores e andares próximo
ao horário do almoço. Uma senhora muito simpática limpava os andares, sentia-se o aroma de

699



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

limpeza e de comida fresca. As mães
arrumavam seus filhos para a escola, apressava-os no banho, pois, pelo que se percebia, os
banheiros são coletivos nos respectivos andares. Escutava-se música e observou-se o dia-a-dia
das famílias, semelhante as nossas, ainda mais por ter onde morar. Desta forma, podemos ver
a necessidade de sair dos muros da universidade, ser posto em interação com diferentes
realidades, como o Trabalho de Campo é necessário a quebras de padrões impostos pela
sociedade, sendo esse um grande exemplo de aprendizagem sobre um dos eixos discutidos nas
aulas de Antropologia, o universalismo, conforme podemos observar na figura 1.

Figura 1. Conjunto de imagens: A Ocupação Mauá

Fonte: 1° e 2° fotografia (Discente Thaynara Cortinhas,2018), 3° (Professora Doutora Stella Zagatto
Paterniani, 2018)

O CIEJA: “Um sonho sonhado por todos”

A disciplina de Teorias e Práticas do Ensino de Geografia, ministrada pelo Professor
Dr. Diego Corrêa Maia no segundo semestre de 2019, teve como objetivo no plano de
disciplina “articular o desenvolvimento de atividades de ensino às concepções pedagógicas
basilares e aos conteúdos fundamentais ao processo de ensino e aprendizagem em Geografia.”
No primeiro semestre, trabalhamos com diversos temas trazidos na forma de artigos,
referentes à Geografia e seu ensino - aprendizagem, os quais são feitas discussões “puxadas”
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pelos alunos, de forma horizontal e sob o
formato de roda. Também lemos e discutimos “Pedagogia da Autonomia” de Paulo Freire,
além de realizarmos atividades que podemos trabalhar no ensino, como o “mapa furado”, os
“curtas”, maquetes; e de que os próprios alunos tiveram a liberdade de sugerirem atividades
que julgassem relevantes de serem abordadas, tais como, a questão da inclusão e do uso de
tecnologias da sala de aula. Já o Trabalho de Campo foi realizado nos dias 04 e 12 de abril de
2019.

A escola visitada está localizada no distrito de Campo Limpo, na zona sul da cidade
de São Paulo, vizinha dos distritos Capão Redondo, Vila Andrade e Morumbi. Bairros
marcados pelas desigualdades sociais e a pela violência, principalmente por disputas pelo
território do tráfico de drogas, visando principalmente abastecer a classe média, sediada no
bairro do Morumbi. Em exposição sobre o início da escola, em 1998, a antiga gestora, Dona
Êda Luiz, relata em suas histórias, que era facilmente encontrado corpos no “meio fio”, após
conflitos promovidos por organizações criminosas rivais. Desta forma, apostou na ideia de
que “quanto mais eu fecho as portas, mais a violência fica aqui dentro”. Anteriormente ao
CIEJA, funcionava no local um Centro de Educação Municipal de Ensino Supletivo
(CEMES), uma instituição distante dos alunos e da comunidade.

Foram transformadas totalmente a realidade da instituição, dos alunos, da própria
comunidade, ao ouvi-la, fazer cumprir o papel social da escola. Observando as taxas de
evasão, bastante elevadas, as principais dificuldades dos alunos, o seu cotidiano, a relação
com a escola, entendendo as problemáticas envolvidas nessa relação, fez uma verdadeira
revolução no funcionamento da escola. Dona Êda (grafite com sua representação na Figura 3)
havia tido contato e afinidade com Paulo Freire e suas ideias de educação libertária, e assim
buscou, de uma forma que a própria comunidade viesse a fazer e manter essas mudanças, as
necessidades, que tipo de escola seria para a comunidade, esta solicitou mais espaço de
decisão, um sentido no que se aprendia, de estar ali, uma escola que se adaptasse seu
cotidiano.

A escola passou a funcionar em três turnos, flexibilizando-se para que os alunos
pudessem frequentar, de portas abertas, das 7:30h às 22:30h. Existem quatro áreas do
conhecimento ao invés de disciplinas, englobando todas elas, além de outras específicas do
CIEJA, como as aulas de Projetos e atividades de acompanhamento individualizado. As
avaliações qualitativas funcionam através de dois dos conceitos: satisfatório e insatisfatório.
As carteiras, também solicitadas pela própria comunidade, não são as padrões, que significam
para ela disciplina, ordem, hierarquia, mas sim mesas sextavadas (Figura 2). As aulas ocorrem
de segunda-feira à quinta-feira, com 2:15h de duração por turma.

Todos os anos os alunos são quem decidem a temática de estudo. Para a convergência
ocorrer, são realizadas discussões em sala de aula, nas quais as pautas são levadas para
assembleias, espaços estes em que ocorre a decisão do eixo temático a ser trabalhado. Neste
sentido, cria-se uma situação problema, gerando hipóteses até chegarem na produção do
conhecimento. Os alunos não são meros receptores de conhecimento, são
produtores/protagonistas deste conhecimento, contando sempre com o apoio de Professores
mediadores. Aqui vemos que a educação não precisa ser bancária e não precisa ser
hierarquizada.

701



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Figura 2. Conjunto de fotografias: As especificidades do CIEJA

Sobre as fotografias e suas fontes, respetivamente: sala de aula com carteiras sextavadas, (Discente
Thaynara Cortinhas, 2019); arte de aluno em muro (Discentes Luiz Vinicius Sena, 2019); valores do

CIEJA: amor, bem-estar, respeito, responsabilidade, confiança, cuidado, ensinar, aprender,  transformação,
liberdade,  acolhimento,  alegria  (Discente Thaynara Cortinhas, 2019); quadro de Reforço e Acompanhamento

Pedagógico (Discentes Luiz Vinicius Sena, 2019).

Ao entrar na escola, já somos totalmente desestabilizados. Fomos recebidos por
olhares calorosos de um lugar no qual não se vê hierarquia, com alimentos preparados com
todo carinho para nós. Era aberto a quem quisesse compor o espaço, cheio de vida, dando a
impressão de que até mesmo o prédio foi construído pela comunidade. Os alunos marcam
suas histórias e identidades na instituição, destacando-se de todas as escolas por quais
passamos, com uma decoração crua, “neutra”, por vezes com muros e grades, passando uma
falsa ideia de segurança, mas que na verdade afasta o aluno do lugar a qual pertence. Cada
pedaço da escola tinha sua essência total, colorida, com grafites, frases marcantes, plantas,
transmitindo sensações positivas. Vemos assim, como na ocupação Mauá, a arte como uma
bela expressão de resistência (figura 3 e 4).
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Figura 3. Conjunto de fotografias: O pátio da escola

Fonte: (Discente Thaynara Cortinhas, 2019)

Segundo o atual gestor do CIEJA, o Professor Diego Elias, a escola funciona porque
é sonhada por todos, não é uma imposição, haja visto, que seus componentes curriculares são
elegidos pelos próprios alunos, presente no espaço da escola e no ensino. Nos dias do campo,
a temática indígena estava nas paredes, nas exposições, nas lousas, nas aulas. Foi difícil de
acreditar ao andar pela escola durante as aulas a heterogeneidade dos alunos atendidos:
diversos gêneros, idades, sexo, etnias, pessoas portadoras de deficiência, totalmente
integradas, como se não houvesse a mínima diferença entre os sujeitos-educandos. Mais
difícil ainda, quando foi nos dado números alunos atendidos, totalizando 1753, fora ouvintes.
O perfil dos alunos atendia as faixas etárias de 15 a 89 anos de idade; cerca de 250 possuem
algum tipo de deficiência; de 30% a 40% são jovens; as mães podem trazer os filhos; acolhem
jovens expulsos de outras escolas, aproximadamente 200 alunos cumprem medidas
socioeducativas. A escola também oferece alimentação a toda comunidade, como aos
moradores de rua e diversos projetos para melhor atendê-la.

Figura 4. Conjunto de fotografias: Artes e temas do CIEJA

Sobre as fotografias e suas fontes, respectivamente: grafites nos muros, (Discentes Luiz Vinicius Sena, 2019);
Exposição sobre temáticas indígenas, tema escolhidos pelos alunos como eixo de aprendizagem (Discente

Enrique Santana Pires, 2019).

Com relação ao campo vivenciado na sexta-feira (12 de abril), foi possível observar os
alunos que necessitavam de auxílio para as tarefas, enquanto foi possível conhecer os
bastidores por trás desse “Sonho sonhado por todos”, as pessoas responsáveis por fazer
acontecer a escola transformadora. Ocorria o horário de trabalho pedagógico coletivo
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(HTPC), no qual os Professores
realizam formação pedagógica e ficam a disposição para atender dúvidas de alunos. Foi uma
surpresa ter encontrado com a principal idealizadora do projeto, a simpática Dona Êda, espaço
no qual houve o compartilhamento de diversas histórias de alunos: melhora de quadros
depressivos, ascensão social com maior oportunidade de estudo e trabalho, participação em
seriado da Netflix.

Assim, é impossível entrar e sair do CIEJA sem ser transformado, para nós deveria
deixar de ser exceção e tornar-se regra. Os questionamentos que ficam são como uma escola
tem as portas abertas sem alguém que controle a entrada? Que escola recepciona “estranhos”
e moradores de rua, com um café da manhã com bolachas, pães, patês, cafés, refrigerantes,
sucos de uva? Como é possível uma escola possuir banheiros unissex? Que escola tem suas
paredes grafitadas, vivas? Que escola permite que permite moradores de rua almoçarem junto
aos alunos? Que escola recebe alunos de ressocialização e de inclusão? Que escola os alunos
têm liberdade para escolher um tema de estudo de interesse? Que escola tem lugares tão
confortáveis e aconchegantes? Que escola é essa que não parece uma prisão? Que escola
pública é essa? Quem vivência o CIEJA tem essas respostas.

O trabalho de campo e a formação do Professor de Geografia: as contribuições da
Ocupação Mauá e do CIEJA:

Na nossa condição de formação inicial como Professores, além das experiências
escolares ao longo da vida como estudantes, as experiências que o ensino superior nos fornece
são de suma relevância para a nossa produção e apropriação de saberes, que estão
constituindo a nossa subjetividade, nos nossos pensamentos, o que defendemos como sujeitos
sócio-históricos, portanto terão peso significativo a nossa atuação na sala de aula.

São os licenciandos de hoje que estarão nas salas de aula amanhã auxiliando no
desenvolvimento de habilidades e competências dos educandos, no processo de
construção do conhecimento, na constituição de suas visões de mundo, na formação
pessoal destes alunos enquanto sujeitos. (MENEZES, KAERCHER, 2015, p. 48)

Girotto e Mormul (2016) utilizando Tardif (2010, p.9) colocam que o saber docente
faz-se plural, “que precede a prática profissional e nela se reconstrói”, formando-se “em
diferentes momentos da carreira docente e a partir do contato direto (e da reflexão produzida
sobre o mesmo) com os sujeitos, práticas e espaços-tempos”. Os referidos Trabalhos de
Campo nos fizeram refletir sobre a necessidade de desconstruir a ideia de que para ser
Professor, basta nos repassar conteúdos objetivos e científicos do meio universitário. Estes,
são de grande relevância, mas por si só não garantem uma formação efetiva do licenciando.

É necessário que aprendamos a pensar autonomamente, fazendo uma leitura
complexa do mundo, já que estamos habituados a uma certa “normalidade”, sendo de uma
cidade média no interior do estado de São Paulo, a universidade acaba por ser um
instrumento, no qual temos acesso às contradições e resistências que são mais evidentes e
cristalizados na nossa grande metrópole, quebrando com concepções prontas e formando um
pensamento próprio. Com isso, rompe-se com o frequente ciclo da academia como a
produtora de conhecimentos e o Professor da rede base como reprodutor para aqueles que
nada sabem.

Por outro lado, o atual momento em que vivemos, com a difusão tecnológica pelo
espaço, alterando as relações entre os objetos a que eles pertençam, faz com que muitos
desconsiderem a relevância do Trabalho de Campo, já que com essas tecnologias é possível
ter acesso a qualquer lugar do mundo nessas telas. Porém, segundo Girotto e Moretto (2017),
essas tecnologias estão permeadas de intencionalidades e estratégias de atores hegemônicos
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que acabam por mediar nossa relação com
o mundo. Além disso, essas mesmas hegemonias são responsáveis pela seleção dos lugares.
Logo, o Trabalho de Campo é indispensável para a compreensão dessas lógicas dominantes
multiescalares de um mundo globalizado, que acaba por afetar as escolas e as cidades. Nesse
sentido, os Trabalhos de Campo experienciados por nós contribuíram para que nós
desvendássemos e questionássemos essas lógicas dominantes, mas sobretudo tivéssemos
contato com as resistências, já que as minorias sociais não recebem passivamente essas
imposições.

A ida à Ocupação Mauá nos forneceu uma quebra de universalismo, primeiramente
no que concerne a retirar qualquer resquício de discurso midiático preconceituoso e que
distorce a realidade a respeito do funcionamento das ocupações. Como futuros Professores,
isso não pode existir em nossas concepções. Elas são extremamente organizadas, formativas,
exigentes também com os deveres de seus moradores. E, segundo, nos mostrou que a vida
dessas pessoas só faz sentido (e só pode existir) por meio da luta, lutam diariamente por seus
direitos básicos mesmo em um cenário onde a maioria da opinião pública (construída)
deslegitima sua luta e ainda na contramão dos poderosos atores por trás do mercado
imobiliário apoiados pelo próprio Estado, que deveria garantir o direito de moradia e a função
social da cidade. Assim, esse Trabalho de Campo nos fez pensar na responsabilidade de tanto
quebrar com essas opiniões errôneas do senso comum ao longa de nossa futura e próxima
prática docente quanto a importância da luta do Professor por suas condições de Trabalho e
Formação, indo de encontro com as atuais mobilizações nacionais a favor da Educação e com
nosso livro de aula, Pedagogia da Autonomia

Se há algo que os educandos brasileiros precisam saber, desde a mais tenra idade, é
que a luta em favor do respeito aos educadores e à educação inclui que a briga por
salários menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles. A luta dos
Professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como
um momento importante de sua prática docente, enquanto prática ética. Não é algo
que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. (FREIRE, 1996
p.74)

Já o CIEJA, indo contra ao que ocorre atualmente com os ataques do governo contra
as grandes contribuições de Paulo Freire à Educação e sua tentativa de retirá-lo como Patrono
da Educação Brasileira, é a concretização realizada e mantida por Dona Êda, a comunidade e
a equipe, favorável aos ideários desse educador. Este Trabalho de Campo nos trouxe a
reflexão de que um modelo imposto de escola não funciona para as diferentes realidades
brasileiras, a exemplo do que era o CEMES em um bairro muito violento, funcionando
distante da comunidade, como algo de fora. Apenas um movimento que quebrou com
hegemonias impostas, como a de currículos, resultados de disputas e concretizações de poder,
Dona Êda e a comunidade conseguiram fazer cumprir seu papel, ser uma instituição para e
feita pelo povo, dentro das regras (nas brechas) da lei, ou seja, é possível.

Nesse sentido, em nossa atuação teremos que lidar com a BNCC (Base Nacional
Comum Curricular), um grande exemplo de uma imposição, que em muitos sentidos acaba
por não funcionar nas variadas realidades das escolas brasileiras. Segundo Girotto (2017,
p.25) o atual sistema se utiliza das escolas para a formação de indivíduos neoliberais,
priorizando “valores como individualismo, competitividade, meritocracia, empreendedorismo,
protagonismo passam a ser os principais referentes deste novo sujeito social”. Assim, a
BNCC é uma ferramenta que aprofunda individualidades, com um modelo tecnicista que
busca formar cidadãos acríticos apenas para a inserção no mercado de trabalho. Cabe a nós
refletirmos sobre esse modelo imposto, o CIEJA nos mostrou um caminho, a importância do
trabalho coletivo, sendo possível redução das desigualdades sociais, a inclusão dos excluídos.
As Escolas brasileiras lidam diariamente o mesmo público-alvo que o CIEJA: adolescentes,
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adultos, idosos, mães, pessoas com
deficiência, transexuais, jovens que passam por medidas socioeducativas, pessoas de variadas
etnias e sexos, depressivos, ansiosos, trabalhadores. Mas o que de fato fazem para realmente
incluir o ser humano, alunos que de fato acreditem na educação como um direito e não como
uma obrigação, punição? O CIEJA abre suas portas, se faz/é feito para/pelos seus educandos e
não são eles os que se adaptam a um modelo rígido, distante, descolado, como o da maioria
das escolas do país.

Assim, esse Trabalho de Campo foi um dos que mais contribuíram na nossa
formação como docentes, muito mais do que um texto problematizador de um teórico da
Educação de fama. Foi difícil de acreditar, mesmo vivenciando o lugar, que esse “sonho” de
fato se concretiza, diariamente, por meio dos esforços da equipe escolar e comunidade, que
juntas sonham e mesmo em realidades tão difíceis, podem fazer acontecer. Vamos levar
conosco as palavras do gestor Diego, que são as pessoas e não a instituição que transformam,
assim, por mais que estas não ofereçam espaço ou não permitam esse modelo de escola, ao
menos parecido, nós como Professores somos pessoas e podemos transformar pessoas todos
os dias, mesmo com pequenas ações, resistindo a imposições verticais.

Considerações Finais

A ida à Ocupação Mauá e ao CIEJA-Campo Limpo, constituiu-se como uma
importante prática a formação dos docentes, ao ir em oposição ao universalismo, causando
fortes reflexões, ato que não pode em instante algum estar indissociado da prática docentes.
Ambos os exemplos quebram com lógicas hegemônicas impostas, uma escola transformadora
de realidades, a luta por moradias, em um país onde o Estado, servindo/composto a esses
atores hegemônicos, tenta a todo momento excluir as minorias, mas estas resistem, pois na
luta encontram sentido, em não abaixar a cabeça, em sonhar por um mundo onde a escola e a
cidade cumpram com suas funções sociais. Portanto, permitem a formação de um professor
que sabe sobre, tem domínio e refletiu, possui repertório e sente-se seguro na condução de
seus alunos ao acesso dos saberes, das possibilidades, dos seus direitos e na crítica de suas
condições, o que pode auxiliar na construção de uma escola é uma cidade mais próximas de
suas reais funções. Assim, o desenvolvimento da reflexão sobre o espaço geográfico, ao
trabalharmos a capacidade de sua compreensão, a sistematização, a explicação e a produção
de conhecimento, nos levou a produzir como fruto este relato de experiência.

Como graduandos em licenciatura em Geografia, é necessário refletir sobre qual o
sentido dessa área de conhecimento. Para Moraes (2009), o sentido formativo da Geografia
está em “ajudar as pessoas a entenderem o mundo em que vivem" (p.3), porém esta não é uma
simples tarefa restrita a questões de localização geodésica, é necessário “oferecer às pessoas
conhecimentos que lhes permitam entender os lugares onde estão inseridas. O que dá o tom da
busca teórica da geografia é, portanto, a ocupação humana da Terra” (MORAES, 2009, p.3).
Retomando a ideia de Milton Santos “hoje em dia, cada fração do espaço terrestre é parte do
espaço mundial” (citado por MORAES, 2009, p.3), as relações estão cada vez mais
complexas, e diferentemente das concepções passadas de Geografia em estudavam apenas as
formas, “hoje em dia não tem medo de se envolver com o seu objeto” de estudo, buscando a
leitura dos processos e funções que formam o espaço geográfico. Desta forma, a cerca do
geógrafo:

Não somos, como no passado, observadores de fora. Somos partícipes dessa
construção política coletiva. Sem dúvida nenhuma a busca de ligações entre a
universidade pública e os movimentos sociais é um caminho forte para realizarmos
esse propósito. (MORAES, 2009, p. 12)
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Desta forma, defendemos a
necessidade e maior frequência dos trabalhos de campos na formação dos graduandos em
Geografia, tanto do Bacharel quanto da Licenciatura, pois tal prática pedagógica permite a
aproximação do seu objeto de estudo, causando a acurácia intelectual sobre o movimento do
espaço geográfico. Além de mostrarem outra concepção de mundo, e ampliar nosso
conhecimento, o trabalho de campo permitirá que no futuro possamos fazer com os alunos
enxerguem o seu lugar e outros lugares no mundo, contribuindo para a construção sujeitos
sócio-históricos, responsáveis por suas ações, além de incentivar que o futuro docente faça
uso deste recurso na prática no ensino básico.
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7. Educação Popular

Resumo: O presente  trabalho tem como objetivo apresentar práticas pedagógicas cotidianas e comunitárias,
de perspectiva de formação de consciência e transformação socioespacial, que ocorreram  por iniciativas de
moradores e lideranças comunitárias nos morros dos bairro de Santa Tereza e do Cabral em Vitória/ES.
Passamos por uma breve conceitualização do território estudado, levando em conta o processo de formação dos
bairros e as estratégias práticas utilizadas para as transformações alcançadas. Observamos experiências de
projetos comunitários, ações e práticas que se desenvolveram fora de uma política do Estado, mas que
potencializou a criação de ambientes de aprendizagens e de educações menores que fortalece e dialoga
diretamente com a educação não formal (GOHN) e os saberes dos sujeitos envolvidos naquele lugar.

Palavras-Chave: Educação não-formal; Saberes; geografias; cotidiano.

Introdução

Entendemos neste trabalho a educação como o campo do possível, do fazer evidencia-

se a sua relevância frente às macro e micro problemáticas que freiam o desenvolvimento

crítico da sociedade. E frente aos obstáculos que se lançam sobre, ora escancarados, ora sob

cortinas de fumaça, ressaltamos a importância de dar voz e vazão às diversidades, sobretudo

nas práticas de ensino. Propomos então novas formas de ser e estar na educação, através de

pontos de vista de diferentes autoras, entre elas Maria Glória Gohn, que nos incita a pensar a

educação para além daquela cujo estamos habituados, de modo a transpor os muros da escola.

“A educação (formal, não formal e informal) é o campo prioritário para o

desenvolvimento de valores - para desenvolver a capacidade de enfrentar

adversidades, mas também como capacidade de recriar, refazer, retraduzir,

ressignificar as condições concretas de vivência cotidiana a partir de outras

bases, buscando saídas perspectivas novas” (GOHN, 2010, p.42 ).
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Gohn, discute as

particularidades da educação, construindo-a a partir de três perspectivas centrais - educação

formal, cunhada nos moldes da escola, educação informal situando conversas corriqueiras -

que não possuem de início uma intencionalidade e, por fim, educação não formal, aquela que

perpassa os saberes centrais escolares, de modo a descaracterizar a educação hierarquizada

através da horizontalidade do saber, na construção dos conhecimentos que se inserem

diariamente nas vidas, nas nossas vidas, e esta é a perspectiva que adotaremos aqui.

“[...] chegamos, portanto ao conceito para a educação não formal. É um

processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania,

entendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o outro

em sociedade. [...] conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e

produção de saberes, que envolve organizações/instituições, atividades,

meios e formas variadas, assim como uma multiplicidade de programas e

projetos sociais” (GONH, 2001, p. 33).

A educação não formal dialoga intimamente com as práticas educativas que são

executadas na comunidade de Santa Tereza. Acompanhamos estas práticas no primeiro

semestre de 2018, que caracterizam-se como  práticas cotidianas e comunitárias educativas,

ecológicas e libertárias que contribuem com o desenvolvimento do lugar e das pessoas que

ali vivem. Nossa proposta é falar sobre as práticas ecológicas e pedagógicas que acontecem

ali, principalmente em formato de currículo oculto1, em ações propostas por agentes  atuantes

na comunidade.

“Cabe destacar que a palavra currículo tem sido também utilizada para

indicar efeitos alcançados na escola, que não estão explicitados nos planos e

nas propostas, não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela

comunidade escolar. Trata-se do chamado currículo oculto, que envolve,

dominantemente, atitudes e valores transmitidos, subliminarmente, pelas

relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Fazem parte do

currículo oculto, assim, rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e

procedimentos, modos de organizar o espaço e o tempo na escola, modos de

distribuir os alunos por grupamentos e turmas, mensagens implícitas nas

falas dos(as) professores(as) e nos livros didáticos.” (Antonio Flavio

Moreira, Vera Maria Candau)

1 Para melhor entendimento do que seria “currículo oculto” recomenda-se a leitura do livro
“Documentos de identidade” de Tomaz Tadeu da Silva, com foco no capítulo “Quem escondeu o
currículo oculto?”
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Nosso relato é construído

através das narrativas, das histórias contadas a nós pelos educadores sociais que compõe a

cena, atuando no enriquecimento do saber, a fim de efetivar possibilidades diferentes das

atuais conjunturas de vida da comunidade, que por diversos fatores encontram-se numa

espécie de esquecimento promovido por movimentos externos, para além do território de

Santa Tereza, dentro do centro urbano de Vitória.

“A história é feita de muitas partes, mas também é única. Somos parte de um

mesmo processo que percorre o mundo e nos liga ao planeta. Perder o

sentido da mudança é perder o sentido da vida e das oportunidades que ela

dá, todos os dias, para transformá-la.” (Herbert de Souza).

Ressaltamos a importância do contar as histórias, como forma de protagonismo dos

próprios moradores da comunidade, em suas diferentes particularidades, como forma  de

existir e para re-existir perante  ao silenciamento sistematicamente imposto por diversas

forças e estruturas externas, uma vez que a maior parte do  território, e por consequência, as

pessoas ali residente, é carente de recursos básicos de infraestrutura e permanência. Desse

modo, nos colocamos quanto ouvintes, na execução do modo de fazer e pensar os dados e

informações, de modo que se estruture de forma linear as entrevistas, sendo permissível livres

diálogos, potenciadores do mundo cotidiano de quem produz conhecimento nos encontros da

vida. Para isso, nos inserimos no campo elucidados pela noção de pesquisador conversador

no cotidiano proposto por Spink (2008), colocando-nos no local de espectadores, percebendo

as entrelinhas dos micro-lugares ressalvando as histórias contadas no campo, para, em

posterior, pensar possibilidades  de intervir nessas particularidades.

“A idéia de um micro-lugar é uma idéia figurativa ou metafórica mais do que

uma definição objetiva. Seu propósito é de chamar atenção para a

importância do acaso diário, dos encontros e desencontros, do falado e do

ouvido em filas, bares, salas de espera, corredores, escadas, elevadores,

estacionamentos, bancos de jardins, feiras, praias, banheiros e outros lugares

de breves encontros e de passagem” (SPINK, 2008, p. 70).

Somos contadores de história, narradores de nós e dos micro-lugares que compõe o

nosso cotidiano, nos colocamos em campo enquanto pesquisadores-conversadores e

mergulhamos nas histórias, “todas as pessoas que, nas conversas sobre os acontecimentos do

dia a dia, mantém viva a arte de contar histórias” (SPINK, 2008, p.74). Assim nos afirmamos

enquanto seres históricos, sendo capazes de construir o nosso tempo. Fazer a reflexão sobre as

nossas histórias oferece um ensejo no entendimento daquilo que somos, que seremos e sobre
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o que fazer diante disso, o saber/fazer

(COTRIM, 2002). Através da produção desses dados, junto aos percursos do campo,

apetecemos cadenciar encontros outros, apoiados nas diferentes formas de saberes e sujeitos,

sendo estes também os sujeitos da história (FREIRE, 1983, p.187, 188) através dos diálogos,

das narrativas, da vida cotidiana existente na comunidade.

Contexto Histórico da Comunidade

Vitória, capital do Espírito Santo, difere das demais capitais do sudeste por diversos

fatores, com pouco mais de 327.801 pessoas (IBGE, 2010), segundo o último censo, possui

uma paisagem singular, tendo a sua região central constituída pelo maciço que alberga ao seu

entorno a comunidade de Santa Tereza, formada pelos morros de Cabral, Quadro e Santa

Tereza, região que teve a sua ocupação iniciada na década de 60, por uma loteamento de uma

fazenda nas margens sudoeste do maciço central de Vitória, e fica na divisa com o Parque

Estadual da Fonte Grande.

O processo de formação e ocupação desse novo bairro, se constitui numa ocupação

desordenada nas encostas do maciço. A divisão espacial se configurou favorecendo os

moradores com melhores condições financeiras, desse modo, a comunidade se dividiu entre a

parte baixa, onde estes se fixaram e ocorreu  maiores investimentos em infraestruturas por

parte do Estado. As moradias que ocupam a encosta do maciço, na parte alta, estão

localizadas em região de difícil acesso, possibilitada apenas escadarias, passarelas e becos,

permitem o acesso, sem serviços básicos como coleta de lixo e saneamento, onde não há

acesso a equipamentos do estado. Essa região é conhecida como Morro do Macaco que

pertencia a Santa Tereza e Morro do Cabral, um bairro que desmembrou de Santa Tereza.

Tais faltas de infraestruturas exercem ação direta nas possibilidades de promoção do lazer.

Nosso relato inicia-se pelas vivências em Santa Tereza, a partir de março de 2018.

Vitória é uma ilha, repleta de possibilidades de lazer associadas à própria constituição

paisagística. Em Santa Tereza iniciativas comunitárias mudaram por completo a forma de

compreender e construir o espaço. A percepção e criação do espaço pela sociedade difere em

todas as formas e possibilidades possíveis a partir do protagonista da ação, do movimento,

desses seres que a constituem.

A década de 90 se caracteriza pelos conflitos aos quais a comunidade passou com a

presença de grupos do crime organizado, influência do Comando Vermelho, facção criminosa

do Rio de Janeiro, atuando principalmente com o tráfico como força de controle do território.
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A disputa territorial pela atuação no

tráfico marca com muita violência o Morro do Macaco e do Cabral, somando com a ausência

do estado no local, exceto com os instrumento repressores.

Com os problemas gerados por estes conflitos, inclusive a segregação espacial, em

2012 lideranças comunitárias, aqui referindo-se a indivíduos de influência e de fácil

articulação que atuam em alguma organização da comunidade, com o objetivo de buscar

melhorias nas condições de se viver em harmonia, trabalharam em projetos de diversos

seguimentos na comunidade a fim de buscar uma solução a situação em que se encontrava os

morros.

Música: uma linguagem universal

Através da música, jogos, participação comunitária em novas formações paisagísticas

através de cultivos de jardins e hortas em pontos viciados, um novo espaço foi sendo co-

criado pelos moradores do bairro.   Pensando em encerrar os tempos de conflito territoriais,

fora construído o I Festival de Música de Santa Tereza. A produção do evento vinha com a

intencionalidade, de estancar as problemáticas que reverberava pelo espaço-tempo como

reflexo da violência escancarada.

Através da promoção da festa na parte baixa da comunidade, em que se envolvia toda

a comunidade, principalmente os grupos rivais que atuavam próximo e dentro do bairro. O I

Festival de Música aconteceu em 2016, recebeu ajuda dos moradores, das lideranças e dos

comerciantes que se articularam junto com as igrejas presentes para dar vida ao evento. A

organização para o evento pensava na construção desse também como forma de resistência

aos acontecimentos violentos, a insegurança e opressão que perduravam na região. A ideia

para a executar o Festival contava com a participação das referências locais, desde os

comerciantes, a fim de alimentar os fluxos econômicos (economia solidária), até os músicos

locais para enaltecer o trabalho artístico da população. Um espaço de construção comunitária

que visa trazer melhorias para a população nas diversas esferas do existir.

Os objetivos pretendidos foram alcançados, ainda que parcialmente, uma vez que

ainda há permanência do tráfico, mas os conflitos violentos foram cessados e a comunidade

pode buscar junto aos Estado, reivindicar das mínimas condições de infra-estrutura.

As narrativas da comunidade colocam o Festival de Música como marco para uma

nova forma de organização, de acordo com as novas espacialidade. A partir de então os
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moradores começaram a efetivar

melhorias para a região, movidos pelos afetos, pelo bem estar da população que mora ali. A

música é uma linguagem universal!

Práticas Educativas

O Festival de Música inaugurou uma outra corrente construtiva que busca por

melhores condições de vida na região, iniciaram-se práticas educativas não formais pela

comunidade. O principal agente, é de lá e é conhecido como Joca, que se empenha na

efetivação das atividades com os grupos em vulnerabilidade na região, principalmente, na

execução de práticas com as crianças, para que estas não vejam o tráfico como um atrativo ou

uma possibilidade de empoderamento.

Então torna-se possível ver um novo momento que vem a ser vivido pela comunidade,

compreendendo agora de outras maneiras as práticas educativas ali, proporcionada pela

quebra das barreiras construídas nos conflitos interno da região, assim fez-se emergir a

possibilidade da geografia, da saber geográfico, viabilizar pelo educar, ver o mundo, estar

pelo mundo:

“Perdida na maré da intensa praticabilidade e entre os seixos de fatos

demonstráveis está a mágica real da geografia - o sentido de maravilhar-se

com o mundo humano, a alegria de ver e refletir sobre o mosaico ricamente

variado da vida humana e de compreender as elegância de suas expressões

na paisagem humana.” (COSGROVE, 1989, p.221 )

Dentro das práticas, pontuamos algumas como principais, não por algum motivo

específico, mas pelos relatos acolhidos durante os campos. Dentre elas tem o “Tuor no

Morro”, que começou a acontecer no ano de 2018, caracterizado como uma das práticas

político pedagógicas da comunidade, seu trajeto perpassa os limites políticos do bairro de

Santa Tereza e engloba os morros do Bananal, Quadro e Cabral, por onde a trilha passa. O

projeto foi criado por um dos moradores do bairro, com ajuda e incentivo de outros moradores

dos morros vizinhos. Conhecido por todos como Joca, tem se mostrado grande educador

(social), não só pela sua atuação nesse projeto, mas também por engajar e ajudar a

viabilização de todos os outros.
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“Na educação não formal, há a figura do

educador social, mas o grande educador é o “outro”, aquele com quem

interagimos ou nos integramos (GOHN, 2010).”

Ao transitar por entre as ladeiras e becos, o tour do morro se constrói, como uma

possibilidade para ver o entrelinha do local, uma forma de mostrar as condições de vida, que

mesmo tendendo pra mal se destacam como ferver de fluxos de seres, pessoas, vidas inteiras

dedicadas ao sobreviver e viver, o viver na maior das intensidades, que cadenciam o ser, o

humano. O Tour do Morro vem com esse propósito apresentar ao outro o cotidiano que é

anulado, que é silenciado, mas que resiste!

Enquanto prática libertária, político pedagógica, solta-se pipa aos finais de semana, a

partir dos marcos acima mencionados e o apaziguar das relações conflituosas, o festival de

pipa, ganha ainda mais adeptos, mais força, a brincadeira, ou esporte, e mesmo arte, leva

gente de todos os morros até o topo do maciço central, para compartilhar ali momentos

mágicos, pessoas em todas as diversidades, que vem dos todos os cantos da Grande Vitória e

convivem em harmonia, se divertem juntas.

A prática é incentivada pelas Comunidades de Santa Tereza e do Cabral, que se unem

para organizar os festivais, a riqueza da atividade se encontra no vivenciar das relações sócio-

espaciais ao estabelecer conexões entre as singularidades, no múltiplo devir. Encontram-se lá

músicos, pastores, trabalhadores, crianças, jovens, mães e pais, circulam por lá todo tipo de

gente, que trocam experiências entre si e com o lugar, lugar de criação de afetos.

Outro projeto que enxergamos como potencializador nas transformações ocorridas na

comunidade foi da horta comunitária. O projeto da horta comunitária, surge no final de 2015

num contexto de tentativas de ocupações, para construção de moradias, em uma área do

Parque Estadual da Fonte Grande que faz limite com o bairro. Tendo como motivação,

desenvolver atividade e ações em relação das condições dos resíduos sólidos2 (lixo) nos

bairros e no parque. Assim, como estratégia de controle das ocupações, contendo o avanço de

moradias para dentro da área de proteção do parque.

2 Lei nº 12.305/10. Política Nacional de Resíduos Sólidos - CAP. II - Art. 3º - XVI - resíduos sólidos: material,
substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final
se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como
gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública
de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da
melhor tecnologia disponível;
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A partir de articulação de

lideranças da comunidade e a gestão do parque (2015), foram pensadas ações e atividades

dentro da áreas em conflito (bairro e parque). O parque cedeu um espaço que fica entre o

bairro e comunidade para a horta comunitária, localizado em um dos terrenos que foram

desocupado. Além de ações de reflorestamento na áreas de divisa entre o bairro e o parque.

Ambas as ações teriam focos na orientação e formação ambiental e a conscientização para

com os hábitos de consumo que estava gerando muito acúmulo e descarte inapropriado de

resíduos sólidos nos morros.

Segundo as narrativas, as ocupações inapropriadas reduziram bastante desde as

intervenções, mas que a educação ambiental, sem um trabalho contínuo, não obteve os mesmo

resultados. Ainda é visivel a quantidade de residuos descartados inapromiamelnte pelo morro

e em aréas pertencentes ao parque.

O projeto que se iniciou em 2015 contando com a ajuda voluntária de moradores que

moram próximo a horta. Uma área relativamente pequena para a produção de alimentos, mas

que contribui com na aquisição de alimentos e fortalece na renda familiar. De acordos com as

narrativas, percebemos que o projeto da horta surge de indagações acerca do modelo de

consumo da sociedade visualizado nas próprias particularidades dos morros de Santa Tereza.

Pensando a partir dos dados acolhidos, dos relatos vividos, dialogamos com Barchi (2009)

quando este diz:

“A educação que se deseje libertária e ecológica, como produtora de

diferenças e diferenciação, ou seja, de singularidades, torna-se ato de

resistência à opressão e ao processo de degradação ecológica global, e de

reivindicação potencialmente construtiva de novas formas de fazer e pensar,

a partir do momento em que elas surgem de dinâmicas e de desejos em

comum” (BARCHI, 2009. p.9).
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Educação Popular

Resumo: O texto a seguir é parte de um relato vivo do processo de formação e articulação política entre
organizações dos trabalhadores(as) do campo e da cidade na região sudoeste do Paraná. O texto tem como
objetivo caracterizar e problematizar a educação popular em um contexto de politização da produção e acesso à
alimentação saudável, levantar reflexões e apontar caminhos para a construção de experiências de retomada da
força social dos trabalhadores e seus instrumentos políticos de exercício do poder popular. Para tanto resgata-se
do ponto de vista político e econômico o período anterior e suas relações, para em seguida uma síntese da
educação popular e dos caminhos trilhados por educadores(as) populares na produção de espaços em conjunto
com  trabalhadores(as) do campo e da cidade, oferencendo pistas de abrir portas no debate e na prática política
renovadas, bem como na criação de alternativas, desde a realidade vivenciada. Pontua-se o entendimento dentro
da poĺitica do direito além das políticas governamentais, para em seguida concluir que o projeto da classe
trabalhadora perpassa propostas em que o povo sinta-se apto para participar e decidir. Esse projeto esta sendo
gestado diante de todas as contradições e desafios colocados para aqueles que defendem uma sociedade mais
justa.

Palavras-Chave: Alimentação; Política, Produção do Espaço; Educação Popular; Campo-Cidade

Introdução

Com a pergunta “como construir força social nesse período?”
é que iniciamos este texto. Pergunta esta difícil e que, infelizmente, não é realizada por parte
dos setores populares, justamente os que estão tendo desafios ainda maiores do que
anteriormente.  Entendendo que quem faz uma pergunta já sabe parte da resposta, procura-se
propiciar elementos de entendimento do período anterior e atual para que
se avance na reflexão. Compreende-se que a tarefa não é fácil, ainda mais para um texto curto.
Mas que não se esgota, é mais um para se colocar na roda viva da vida.

No  contexto econômico, o Brasil, desde o início da década de 2000, vivia uma
ascensão, muito pelas condições geopolíticas atreladas também a sua característica produtiva
dentro da dinâmica mundial do capitalismo. Laura Carvalho (2018), ao delinear os
argumentos para o crescimento econômico e seu posterior declínio, aponta não somente a
questão produtiva, mas também fatores políticos, como a opção dos últimos governos de
elaborar programas e projetos de redução das desigualdades sociais e regionais; aumento no
poder de consumo dos setores da classe trabalhadora mais pauperizados e aumento nos
investimentos de infraestrutura e de setores primários do país. Estes últimos que, segundo
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uma parcela de analistas, acreditam que provocaram certo incômodo na elite brasileira e
internacional. A autora resumidamente nos coloca algumas pistas de melhor entendimento e
reflexão

Não foi o excesso de intervencionismo que nos trouxe de volta para o túnel infinito
da austeridade, mas sim o tipo de desenvolvimentismo que orientou a política
econômica desde 2011. O Estado havia sido decisivo na expansão do mercado
interno brasileiro entre 2006 e 2010, através de políticas de transferência de renda e
aumento do salário mínimo, junto com a ampliação dos investimentos em
infraestrutura física e social. No entanto, no final do segundo mandato do presidente
Lula, crescia a visão de que tal estratégia de crescimento, erroneamente interpretada
como “liderada pelo consumo”, era insustentável. Empresários do setor industrial e
boa parte dos economistas defendiam medidas que reduzissem os custos das
empresas nacionais e elevassem sua competitividade diante da concorrência
estrangeira. A presidente Dilma atende a tais demandas: reduz a taxa de juros,
desvaloriza o real e subsidia a lucratividade dos empresários por meio de
desonerações tributárias, controle de tarifas energéticas e crédito a juros mais
baixos. Essas medidas, de alto custo e pouco eficazes no estímulo ao crescimento,
têm impacto negativo sobre as receitas do governo e dificultam a estabilização da
dívida pública. O fim da história nós conhecemos bem: manobras fiscais, um
impeachment vendido [golpe] como solução para a crise e, desde então, um país
dedicado a jogar fora, junto com a água suja do banho, o bebê e a bacia.
(CARVALHO, 2018, p.11)

Politicamente, esse período de mudanças econômicas foi seguido de transformações
na ordem dos setores organizados da classe trabalhadora.   Raúl Zibechi (2015) ao analisar as
experiências de governos progressistas na América Latina, enuncia as novas
governabilidades, como a

(...) forma que vêm adotando o que resta dos Estados-nacionais para governar os
movimentos não são homogêneas. Em linhas gerais, desde alguns anos vêm sendo
praticadas duas formas diferentes para intervir nos movimentos (…) a cooperação
para o desenvolvimento, (…) (como também) a base das políticas focadas para a
pobreza (…) têm em comum a necessidade de ir além do disciplinamento dos corpos
(…) pôr em jogo outros elementos do real, a fim de que  seus movimentos se anulem
por si mesmo. (ZIBECHI, 2015. p.126-127)

As contradições e desafios que o último período
nos colocou são demasiadamente grandes. Para o autor, a própria educação popular teve papel
de facilitar essas novas governabilidades

Duas conclusões (…) a primeira é que, ao manter e consolidar a divisão sujeito-
objeto, a EP (educação popular) é  funcional ao Estado e os partidos, e agora às
novas governabilidades. Por isso ela tem  sido adotada pelos governos e por todo
emaranhado institucional. A segunda é que a EP se dirige para a formação de novas
camadas de quadros e dirigentes dos movimentos, pessoas especializadas em dirigir
a “massa”. (ZIBECHI, 2015. p.142)

Essas e outras críticas ao longo do tempo e em diferentes espaços em relação à
educação popular se fazem importantes para o período que se inaugura com características
diferentes.

Educação popular e a produção do espaço
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Concordando que bem antes mesmo das concepções freireanas, há um intenso
movimento pela universalidade, gratuidade e obrigatoriedade do ensino, tanto no Brasil
quanto na América Latina, a educação da classe trabalhadora vai se forjando nas
reivindicações e iniciativas de construção e apropriação do conhecimento vinculado a uma
realidade de sérias limitações e um contexto de gigantescas desigualdades econômicas e
sociais. Este fazer social, se refletido, torna-se a maneira de integrar conhecimento e prática
(práxis), como condição, para que coletivos e indivíduos sejam capazes de criar e dar rumo à
história (ASSESOAR, 2011). Nessa perspectiva, nos anos 1960 e 1970, não constitui qualquer
exagero assinalar que dessa época resultam as elaborações mais qualificadas da Educação
Popular, a começar pelas formulações freireanas

Partindo do enfrentamento cotidiano da exclusão e da violência militar - expressão
conjuntural dramática das formas de dominação capitalista – surge uma conformação teórica
hegemônica que dava os rumos à América Latina e levou, nos 70, a um conjunto de lutas
revolucionárias. Alguns teóricos da Educação Popular (Puiggrós, Hurtado, Brandão,
Wanderley, Paludo, Zitkoski) passam a contribuir fornecendo um conjunto de ferramentas
para superar as predominantes filosofias desenvolvimentistas e reformistas, com suas teorias e
métodos, na conformação da sociedade Capitalista.

A contribuição destes autores mostra que, em termos de projeto político, nem tudo
podia ser feito com base no diálogo e na reflexão1 enquanto movimento de conscientização.
Estas, apesar de pedagogicamente importantes, são insuficientes para desencadear ação social
transformadora.

Este quadro de lutas e enfrentamentos sociais que explicita os limites da
"conscientização" leva a incorporar, nas ações educativas dos movimentos populares, a
preocupação com a dimensão política da Educação Popular, como estratégia educativa para
um projeto político distinto do Capitalismo. Assim a Educação Popular politiza a educação,
ao mesmo tempo em que se propõe a dar um caráter pedagógico à política, exercida
principalmente na ação dos movimentos sociais, na busca de atender suas necessidades e
anseios.

O processo de luta social permitiu um novo desenvolvimento metodológico da
Educação Popular, na medida em que assume a perspectiva da consciência de classe2, esta,
emergindo na ação dos explorados em suas diversas formas (ação mobilizadora). Em última
instância, a consciência de classe depende de uma prática de classe, forjada desde o fazer
cotidiano, na formulação de horizontes políticos. Em contrapartida, ações do dia a dia de
indivíduos ou grandes populações despojadas de projeção política só podem traduzir-se em
consciência fragmentada, impotentes para realizar, de forma solidária, mesmo as demandas
mais banais.

Nas elaborações e debates de análises de conjuntura com agricultores(as) camponeses

1 O próprio Paulo Freire num exercício de autocrítica, avança ao afirmar que sua teorização anterior (a acima citada)
era afetada por uma falta de clareza política com relação ao papel da Educação na sociedade: faltava a análise das classes
sociais, bem como das lutas destas na dinâmica social. Paulo Freire afirma estar "ideologizado, como um pequeno burguês
intelectual".

2 Classe social, conforme Marx, é uma categoria analítica, uma ferramente para conhecimento profundo do
Capitalismo. Um mecanismo teórico que permite aos trabalhadores/as, desde os enfrentamentos das situações
cotidianas de exploração, perceberem-se como membros de uma grande quantidade (a maioria do povo), uma
classe explorada pelos proprietários dos meios de produção: a Burguesia.
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e familiares, assentados da reforma agrária, estudantes e professores da rede estadual, neste
último período pós-golpe, o coletivo de formadores3 foi construindo sínteses e modificando
sua metodologia política e concepção de educação popular. A rigorosidade metódica da qual
Freire(2016) e demais autores enunciam, foi adaptada na medida em que a realidade nos
encontros de formação não amedrontava, não causava desespero. Menciona-se alguns pontos:
O primeiro, no sentido de que preparar o povo para o exercício do poder é avaliar a dimensão
do protagonismo dos sujeitos envolvidos. Conciliar prática e avaliação. Neste preparar o
povo, colocou-se a necessidade de fazer as perguntas e estimular a construção de respostas e
propostas. O educador popular deve estar atento às demandas para voltar, avaliar e qualificar
a  resposta junto a todos envolvidos.

O segundo ponto é o trabalho em uma dinâmica de coordenação político-pedagógica
do curso de prévio debate com representantes do coletivo de formadores e da direção do
sindicato e/ou movimento e/ou entidade (representando a turma de educandos).

O terceiro e mais importante ponto é que na construção das análises de conjuntura, se
fez necessário apontar caminhos. Quando mencionamos isso, no tom da educação popular,
significa instigar os sujeitos, a partir de sua realidade e na medida do possível. É o germe da
práxis.

O quarto ponto foi na valorização e qualificação do espaço de debates políticos.
Concordamos com HANECKER (2018) de que um dos caminhos é criar e qualificar nossos
espaços de encontros com nossos pares e população em geral. Que eles tenham objetivos
comuns e que a partir do falar-fazendo e fazer-falando recriem condições de reivindicações
importantes deste peíodo. Nesse ponto destaca-se o contexto de criminalização dos
instrumentos políticos da classe trabalhadora (ex: Sindicatos e Movimentos). Parece não
haver estímulos para criação de alternativas. Como nosso trabalho pode ajudar nisto? Esses
desafios e questionamentos abriram um novo bloco de encontros de debates e formações.

A opção por compreender a história do sindicalismo (rural  e urbano) bem como dos
movimentos sociais populares foi a opção adotada pelo coletivo. Relacionando que na história
ouve períodos de intensos conflitos por direitos, bem como perseguição e extermínio de
pessoas e grupos, quais foram as táticas e as estratégias que agricultores(as) e
trabalhadores(as) adotaram para enfrentar aqueles contextos? O que as derrotas e as
conquistas nas décadas anteriores nos ensinam? Quais foram os limites?

Nesta proposta optou-se por dividir em décadas. Outra metodologia utilizada foi que:
cada período estar atento em 1) a conjuntura da época; 2) as contradições que essa conjuntura
trouxe para a classe trabalhadora; 3) quais as alternativas construídas pelos trabalhadores(as)
nesse período.

O primeiro recorte de tempo que debatemos foi o período marcado pela Ditadura
Civil-Militar como proposta das elites brasileiras para sair da crise internacional do capital.
Do ponto de vista da organização do trabalho e da produção no campo se priorizou a chamada
“Revolução Verde”, que consistia num tripé de 1) produção em grande escala para
exrportação 2) grandes latifundios 3) trabalho extremamente mecanizado.

Essa forma de organizar o trabalho e a produção no campo gerou uma série de
contradições. Foi um período com forte repressão militar aos movimentos sociais em todo o
Brasil. Com expulsão e exclusão de muitos camponeses do acesso a terra e com forte

3 O Coletivo de Formadores é um coletivo de educadores e educadoras de organizações, movimentos e
sindicatos da região que se coloca na formação política junto ao Fórum Regional de Entidades e Movimentos
Sociais  , espaço de articulação e aglutinação de processos sociais.
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concetração de terras. Contradições estas que geraram muita instabilidade social. Para
amenizar os conflitos e controlar os instrumentos políticos da classe trabalhadora, a Ditadura
Militar trabalhou em frentes. 1) criou o Estatuto da Terra dizendo que feria reforma agrária,
mas que na prática consistiu em levar camponeses expropriados no Sul para a fronteira
agrícola da Amazônia.  Utilizando edições de jornais regionais daquele período, buscou-se dar
melhor entendimento a esse ato do governo para com os camponeses. 2) criou uma legislação
trabalhista que “amarrou” os sindicatos. Este foi o caso do sindicato dos trabalhadores rurais
de Dois Vizinhos/PR, que tinham que ter seus presidentes aprovados pela Ditadura Militar e
se restringiam a oferecer médico e dentista. Foram chamados de assistencialistas ou, como
lembrou um dos camponeses, “pelegos”. A oferta de médico e saúde entretanto, como
lembrou outra liderança, por um lado  foi positiva pois não tinha médico e dentista no
município. Por esse lado, inclusive, é que havia a expectativa por parte da Ditadura de que
não houvessem grandes manifestações por parte do campesinato já que um problema crucial
na vida era “solucionada”: o acesso à saúde. No debate, concordamos que a conjuntura era de
desesperança devido a força do projeto implantado e de suas contradições. Entretanto, nos
questionamentos sobre se, mesmo assim, não havia luta ou se as famílias de agricultores só
aceitavam aquela condição. Concluímos que houveram formas organizativas no interior das
comunidades no município.

Ver, Julgar e agir. Este jeito de fazer o trabalho de base e animar a organização
popular é uma síntese do período devido ao seu potencial gerador de ideias e propostas. Por
observarem a realidade, refletirem coletivamente sobre ela e agir buscando sua transformação
evidencia como os camponeses envolvidos nas CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base) e nos
Sindicatos não foram somente “ativistas sociais”, mas sim intelectuais orgânicos
(HANECKER, 2018).

A História do Sindicalismo serve(serviu) para recuperarmos a ideia de que o
instrumento político é formado pelo povo. Outro ponto que nos ajudou foi: O sindicato já
passou por diversas mudanças na forma de agir. Agora, nesse contexto, estamos diante deste
desafio novamente: como continuar? Qual a nossa estratégia para enfrentarmos as
contradições que virão e qual projeto de sociedade temos para animar o povo a se envolver na
luta e na sua construção?

O trabalho de base e a comida como porta de entrada

Consensuamos que vamos começar pequeno. Mas o que é começar pequeno? O que é
pensar a longo prazo? Como, o que visualizamos como resultado do projeto popular, vai
ajudar a enfrentar as contradições que vivemos no presente? Há um contexto de escassez, fim
das políticas públicas e sociais e perseguição aos que lutam, que coloca a organização dos
trabalhadores e trabalhadoras dois (para não dizer mais) desafios duros e invevitáveis. O
Primeiro é a sobrevivência,  pois há uma forte criminalização a qualquer organização dos
trabalhadores. O segundo é  como dar respostas minimamente sólidas e possíveis que vão
gestando alternativas e criem espaços de encontros

Dediciu-se nesse novo ciclo de encontros e debates de formação a possibilidade  da:
produção de comida. Resgatou-se assim a própria história dos agricultores(as) e suas
respectivas produções. Como estamos? Grande parte da base dos sindicatos
(associados/filiados) encontra-se com uma produção que garante uma renda mensal (leite,
grãos, em parte no sistema de integração com grandes cooperativas), entretanto quando
questionamos quem ainda tem produção para o autoconsumo(horta, pomar,  etc) uma parte
considerável já não cultiva com grande afinco esse hábito. Desta constatação a direção, que já
havia adquirido confiança para nas comunidades estar dialogando sobre a função do sindicato
nesse período,  incubiu-se também de realizar conversas das possibilidades de retomar essa
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produção própria, mas com uma espécie de “tarefa de casa”: que cada família calculasse sua
alimentação em um mês, apontando o que vem direto da própria terra e produção e o que eles
precisam comprar para suas refeições. Neste período, cabe pontuar, o sindicato contratou um
técnico em agroecologia que iniciou um projeto de acompanhamento de famílias que, pouco a
pouco, querem diminuir o uso de agrotóxicos, adotar práticas menos intensas na terra e
também iniciar um processo de transição agroecológica. Esse saltar da prática política do
sindicato, avaliando conjuntamente com a própria direção, é o que julgamos o mais
importante.

Ao passo que internamente as formações ocorriam, paralelamente outras entidades e
organizações, principalmente urbanas (professores, trabalhadores das industrias de
alimentação) despertavam interesse em também participar e apresentar os problemas de quem
mora na cidade.  Assim a intenção foi sair do espaço da sala de aula com todos educandos,
agricultores, professoras(es), trabalhadores da alimentação, e, ir para uma UPVF(unidade de
produção e vida familiar) de uma família associação ao sindicato.   O que em vários encontros
tenta-se debater e compreender, as vezes com uma “ida à campo”  se faz muito melhor. Nesse
dia de visita e debates, conseguimos ir além pois também nos colocamos no lugar de quem é
consumidor, de quem acessa os alimentos, da população da cidade. Isso fez com que
avançassemos e assim encontrar mais problemas, pois ao mesmo tempo que olhamos para
nossa região, nosso contexto local, este contexto não está descolado do Brasil. Milton
SANTOS(2014) sabiamente pondera os elementos escalares de produção do que ele vai
chamar de cidadania (ou a não-cidadania) do brasileiro

Em nenhum outro país foram assim contemporâneos e concomitantes processos
como a desruralização, as migrações brutais desenraizadoras, a urbanização
galopante e concentradora, a expansão do consumo de massa, o crescimento
econômico delirante, a concentração da mídia escrita, falada e televisionada, a
degradação das escolas, a instalação de um regime repressivo com a supressão dos
direitos elementares dos indivíduos, a substituição rápida e brutal, o triunfo, ainda
que superficial, de uma filosofia de vida que privilegia os meios materiais e se
despreocupa com os aspectos finalistas da existência e entroniza o egoísmo como lei
superior, porque é o instrumento da buscada ascensãosocial. Em lugar do cidadão
formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário. (p. 25)

O que o autor acima destaca nessa configuração do brasil e a condição do brasileiro se
passa também pela apuração do que é direito e o que foi sendo entendido como direito.
ROCHA(2015) da pistas acerca do que compreendemos

O direito é fruto da constante reflexão das relações sociais e dos compromissos
públicos, nem sempre tácitos, assumidos a partir dessa reflexão. Esta é norteada pelo
ideal moderno de uma sociedade fundada por humanos livres e iguais, que devem
ser tratados com igual respeito e consideração. Cabe aos movimentos sociais
conduzir à sociedade os problemas, demonstrá-los como injustos e exigir a sua
superação. Os direitos, novos compromissos assumidos coletivamente, estão
associados à luta, às reivindicações. Assim a aprovação de uma lei não pode ser
considerada o fim do processo, mas o momento em que se reconhece formalmente
um direito. Para a sua implementação é essencial que haja mobilização e demandas
exigindo a efetivação. O conflito oxigena o direito. (ROCHA,2015 p. 85)

Na participação e elaboração de políticas, sejam elas governamentais ou não, a
participação e a efetivação de direitos necessita estar no centro do debate. Nestes últimos
períodos nos esboços de políticas sociais cometeu-se o grave equívoco de desqualificar o
beneficiário, com o argumento técnico, bem como com razões culturais, econômicas, e assim,
dialogando com Milton Santos, tratando como um cliente, um usuário. Não obtendo nenhuma
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voz na formulação, fiscalização e implementação. São os sujeitos excluídos os seres mais
qualificados para dizerem quais direitos lhe são negados. Uma política de promoção da
segurança alimentar só será eficiente caso trate seus destinatários como sujeitos de direitos. É
nesse sentido que os processos de formação
tem se questionado: a comida produzida de maneira a respeitar o trabalhador do campo e sua
terra, é destinada à quem? A maioria da população que possui menos de  2 salários minimos
ou à um estrato abastado?

Considerações finais (para não concluir)

Os programas de aquisição de alimentos e de alimentação escolar tiveram experiências
muito boas, como também muito ruins na região ao mesmo tempo que potencializaram uma
autonomia também geraram uma dependência e esse resultado se deu muito pela maneira que
as cooperativas e organizações dos trabalhadores estavam lendo a conjutnura, o papel do
Estado e de seus próprios instrumentos politicos. A não polítização de nossas conquistas
custou caro. O cooperativismo de crédito que na região tem uma história muito importante
hoje é sequestrado pelo mercado financeiro. Na região já há iniciativas de sindicatos patronais
estarem organizando a alimentação escolar, o que é sintomático nessa correlação de forças. As
feiras agroecológicas nos municípios e a organização e ampliação da rede ecovida de
agroecologia são um alento, no entanto ainda possuem grandes fragilidades. Falta apoio
técnico e articulação. Falta uma proposta. Como dizem os zapatistas: “falta o que falta”.

Há um esforço de construir uma proposta na região de ações conjuntas, seja na
produção, seja no acesso como também na reivindicação de politicas consistentes e que
superem erros anteriores. O direito à alimentação esta no centro do debate. No entanto esse
novo período requer dos trabalhadores jeitos diferentes de enxergar e atuar tanto em espaços
próprios de auto organização quanto os espaços públicos e governamentais. Esse desafio esta
intimamente ligado com a retomada do trabalho de base, os debates periódicos e a
importância da formação política, algo que parece que reacende como uma resposta.

Este relato compreende um processo de formação e articulação de aproximadamente
dois anos e que encontrou (e encontra) diversas contradições e desafios. Acredita-se, assim
como Ranulfo PELOSO(2012) reforça, ser pacientemente impaciente é uma atitude
extremamente importante para que nossas propostas e o nosso projeto tenha sentido em
nossas ações.
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Resumo

O presente artigo visa relatar a experiência vivida por duas alunas da graduação de
Geografia da Faculdade Formação de Professores cujo elaboraram uma oficina a cerca
de um projeto sobre prevenção da violência contra a mulher elaborada pela Professora
Doutora Ana Claudia Sacramento junto com professores das escolas da rede estadual do
Rio de Janeiro no município de São Gonçalo. O projeto busca integrar os alunos ainda
na sua formação com a escola, buscando um melhor mecanismo entre as bases teóricas-
conceituais e as experiências vividas em sala de aula.

Palavras Chaves: Violência contra à mulher; Escola; Leis.

Metodologia:

A oficina foi aplicada no Colégio Estadual Dr Moacyr Meireles Padilha, numa turma de
2º ano do ensino médio , a atividade possuiu três momentos, o primeiro momento
buscava através de dados estatísticos e mapas mostrar a realidade da mulher e a
violência na sociedade; o segundo momento pontuava os tipos de violência (moral,
física e psicológica) e o uso das leis Maria da Penha e Feminicídio mencionando sua
importância e aplicação e o terceiro momento foi feito uma atividade onde as estudantes
escreveram relatos sobre violências que já vivenciaram de forma anônima e os
estudantes liam e tentavam compreender através dessa leitura como esses tipos de
violência estão próximo a realidade deles. A atividade terminou com uma reflexão sobre
a importância do tema em sala de aula e como eles enquanto cidadãos precisam refletir
e combater esse tipo de violência.

727



Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

A prática do(a) Professor(a) à margem

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

Introdução

Esse trabalho foi desenvolvido por alunas da graduação de Geografia da
instituição de ensino Faculdade Formação de Professores no ano de 2019 cujo a função
é de alertar e detectar casos de agressão e até mesmo tentativa de feminicídio
vivenciados pelas alunas e alunos do Colégio Estadual Dr Moacyr Meireles Padilha,
numa turma de 2º ano do ensino médio.

O objetivo central foi divulgar o resultado de um estudo de caso sobre a
violência contra a mulher levando em consideração o discernimento das alunas e alunos
sobre os tipos existentes de violências (moral, física e psicológica) e se entendem a
desigualdade de gênero, principalmente no Brasil, (direitos humanos, direitos das
mulheres, sua história e trajetória pela busca de direitos) e como funciona a aplicação
tanto da Lei do Feminicídio, quanto da Lei Maria da Penha.

O presente trabalho também irá expor as observações feitas durante a oficina em
relação aos comportamentos das alunas e alunos perante algumas situações e se eles
serão capazes de reagir da forma consciente diante de alguns acontecimentos e relatos.

Violência contra a mulheres e as aplicações das Leis Maria da Penha e Feminicídio

Antes de abordar a violência contra a mulher é necessário que se fale de seus
direitos e falar de direitos da mulher também é falar de direitos humanos. Logo, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948 tem em vista que direitos
humanos são:

(...) comumente compreendidos como aqueles direitos inerentes ao ser
humano. O conceito de Direitos Humanos reconhece que cada ser humano
pode desfrutar de seus direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social ou nacional
ou condição de nascimento ou riqueza.

Os direitos humanos são garantidos legalmente pela lei de direitos humanos,
protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades
fundamentais e na dignidade humana.

Estão expressos em tratados, no direito internacional consuetudinário,
conjuntos de princípios e outras modalidades do Direito. A legislação de
direitos humanos obriga os Estados a agir de uma determinada maneira e
proíbe os Estados de se envolverem em atividades específicas. No entanto, a
legislação não estabelece os direitos humanos. Os direitos humanos são
direitos inerentes a cada pessoa simplesmente por ela ser um humano. (ONU,
DUDH, 2015)

Assim, podemos afirmar que se o gênero feminino está classificado como ser
humano onde cabe as mulheres todos os diretos citados acima, podendo então
compreender que seus direitos são garantidos para além da sua distinção de sexo
(gênero), que são lei constitucional, que as mulheres devem ser protegidas caso haja
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algum grupo que interfira na sua
liberdade/dignidade e que o estado tem a plena obrigação de estabelecer esses princípios
de direitos, assim como a criação de métodos que visam a garantia desses direitos,
sobretudo, o direito à vida.

No entanto, a violência contra mulher é uma realidade na nossa sociedade, só no
último ano o Atlas da Violência (2018) elaborado pela Instituição de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) juntamente com o Fórum de Pesquisa Pública apontou que a
média nacional nesse período foi cerca de 4,5 assassinatos a cada 100 mil mulheres a
pesquisa também aborda que o crescimento desses assassinatos é maior entre as
mulheres negras resultando em 5,3 e 3,1 de mulheres não negras, estabelecendo assim
uma relação entre o machismo e o racismo.

Com isso, o Estado em seu dever, criou leis que contribuem para a proteção das
mulheres, sendo elas:

 Lei Maria da Penha nº 11.340 de 7 de agosto de 2006 que cria métodos
de prevenir, punir e erradicar de agressões de mulheres em quaisquer
ambientes domésticos e familiar contra as mulheres, podendo ser
aplicada em casos de violência física, psicológica sexual, matrimonial e
moral levando o acusado a perca da sua liberdade.

 Lei do Feminicídio nº 13.104 de 9 de março de 2015 tem como objetivo
qualificar o homicídio praticado pela disparidade de gênero como crime
hediondo fazendo com que a atuante desde crime se tenha uma maior
rigorosidade na sua pena e na sua perca por liberdade.

A abordagem da temática na sala de aula

O acesso à educação ainda é privilégio de muitos brasileiros, se observamos a
construção da nossa sociedade veremos muitos percalços a trilhar esse caminho até os
dias de hoje, contudo, grupos contra hegemônicos tem se organizado e produzido
conhecimento científico para que esses paradigmas sejam rompidos e o acesso à
educação de qualidade chegue às camadas mais subalternas da sociedade brasileira. A
Geografia como matéria obrigatória possibilita que o aluno tenha um domínio entre a
sociedade e a natureza, bem como as transformações e implicações que acontece nesse
espaço.

A partir de uma educação de gratuita e de qualidade as alunas e alunos ganham
autonomia de suas ações, sujeitos de suas próprias histórias. Por meio da mudança de
pensamentos a formação social é evidente. Hooks (2013 p. 16) relata que a sala de aula
feminista era o único espaço onde as alunas e os alunos podiam levantar questões
críticas. Por isso, é necessário construir e apoiar pautas que priorizem a educação como
revolução política epistemológica para construção de uma sociedade mais justa e
igualitária com oportunidades de ser e estar no espaço que desejar.

Nesse sentido, num olhar que vai além do aumento da pena com a tipificação
desse tipo de crime como feminicídio, quando nos foi dado essa temática, a proposta era
apenas mostrar a diferença entre as leis. Mas com todos os ocorridos nos últimos
tempos decidimos que era a hora de falar abertamente com os estudantes sobre esses
casos de violência independente da sua identidade de gênero, tratar da importância. Por
isso, parte da oficina faziam os que se identificavam enquanto gênero masculino lerem
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relatos sobre vivências de violências de
suas amigas de classe, mesmo que de forma anônima.

A partir de reflexão teórica sobre a problemática envolvendo Feminismo na
escola e da constatação da prática cotidiana, se fez necessário apresentar sugestões de
encaminhamentos, com base em algumas obras estudadas, bem como, nas práticas
pedagógicas realizadas com resultados mais significativos.

Descrever os modelos de forma que se possa identificá-los a partir de suas
características centrais é importante para a prática pedagógica e para a
pesquisa em ensino.  (COUTO, 2017. p192).

Quando foi exposto esse assunto em sala, muitas alunas e alunos falaram que já
sabiam o que era, pois já haviam ouvido sobre em meios de comunicação como redes
sociais ou em algum tipo de noticiário televisivo. Porém, poucos sabiam que existiam
uma Lei específica para esses casos, não sabiam que haviam distinções sobre a Lei
Maria da Penha e a Lei do Feminicídio.

As vozes dos alunos nem sempre são ouvidas” para isso, a consciência crítica
ajuda bastante. A educação libertária quando todos tomam a posse do
conhecimento como se fosse este uma plantação em que todos temos de
trabalhar. ( HOOKS, 2013 p. 26)

A elaboração da oficina e seus resultados

A oficina tem como tema a violência contra mulher foi planejada para ser
elaborada durante duas aulas de 50 min cada, com abordagens e temáticas que seriam
propicias para alunas e alunos do 2º ano do ensino médio.

O objetivo geral era de evidenciar a violência que as mulheres sofrem, tanto nas
esferas públicas quanto nas esferas privadas. Os objetivos específicos foram: pontuar
antes da violência a existência de direitos humanos e direito das mulheres; classificar os
tipos de violência e as medidas do Estado para esses atos hediondos.

Como procedimentos metodológicos a oficina foi dividia em três momentos:

 Primeiro momento: foi exposto através de dados estatísticos e mapas como a
violência sofrida por mulheres tem um grande exponencial na nossa sociedade e
por isso a relevância de falar sobre essa temática nas escolas

 Segundo momento: foi explicado os tipos de violência mostrando de que forma
a aplicação das leis tanto do feminicídio quando da lei Maria da Penha se
relacionam e se aplicam a essas violências.

 Terceiro momento: uma atividade onde as pessoas do gênero masculino lessem
relatos das pessoas do gênero feminino de forma anônima sobre violências já
vivenciadas fazendo com que os alunos e as alunas vissem que essa realidade
está no cotidiano deles e como pensar num modo de erradicar esses tipos de
violência

O recurso/material didático foi um folheto feito pelas alunas universitárias sobre
os tipos de violências contra a mulher e suas classificações que foram distribuídos as
alunas e alunos, a utilização do quadro para pontuar as leis e relacionar com os tipos de
violências e folhas em branco onde as meninas poderiam escrever seus relatos de forma
anônima para que os meninos lessem.
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As alunas e os alunos se
mostraram muito dispostos e contribuíram constantemente para a aplicação da oficina,
por formas de perguntas, indagações e até mesmo contribuições como por exemplo
relatos vividos e exemplificação do uso das leis. Percebemos enquanto aplicadores da
oficina o quanto esse debate foi enriquecedor tanto para o cotidiano dessa turma já que
eles perceberam que muitas atitudes do cotidiano entre eles podem ser consideradas
agressivas e se prontificaram a mudar essas relações assim coo também para as
aplicadoras que puderam notar a importância desse dialogo no meio escolar.

Conclusão
Fica evidente, portanto que, a educação é o principal meio para que aconteça a

socialização e a cidadania, logo ter uma instituição que pública, de qualidade e que
atenda a realidade local a qual está inserida de forma justa, igualitária e que respeite a
diversidade não fazendo distinção de orientação sexual, identidade de gênero, etnia,
religião, cultura, classe e afins será o meio para que a sociedade alcance sua plenitude

Figura 1 Apresentação da oficina para a turma (arquivo
pessoal, 2019)

Figura 2 Folheto informativo sobre tipos de violência e
relato de aluna (arquivo pessoal, 2019)
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enquanto formadora de
individuas que saibam além de conviver em sociedade também respeitem as diferenças.

Assim, fica posto que o debate de gênero e a violência contra mulher é um dos
principais debates que a escola deve abordar, pois só assim se criará uma geração que
saiba ter consciência crítica/política podendo então erradicar ideologias dominantes que
se estabeleceram até os dias atuais com o intuito de exploração, opressão e dominação
dos corpos ditos diversos que estão inseridos no espaço.
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GEOGRAFIA E GÊNERO: UMA INTERVENÇÃO NO COTIDIANO
ESCOLAR

Carolina da Silva Santos
Carolinasantos90@gmail.com

Mestranda em Geografia - UERJ/FFP

Gênero e diversidade na escola

Resumo: O presente trabalho – um relato de experiência – teve como interesse debater dentro da Geografia as
formas de violência de gênero que ocorrem contra a mulher1. A partir de uma experiência no cotidiano escolar
tendo como objetivo o enfrentamento, a promoção, ampliação e provocação sobre essa temática. Colaborando
para o aumento da visibilidade de uma problemática social estimulando a interação e participação dos alunos e
alunas para assim discutir o tema. Partindo de reflexões no campo da Geografia, educação e da cultura, apresenta
a organização da atividade e como se deu essa proposta, assim como os objetivos alcançados. Trazendo questões
que podem contribuir com a reflexão sobre a mulher na sociedade, aguçando o debate no ambiente escolar sobre
a mesma. Este teve e tem como metodologia a dinâmica de grupo, utilizando uma análise de dados do Instituto
de Segurança Pública do Rio de Janeiro com reflexão junto aos/as estudantes, com observação do grupo focal.
Envolvo em formato de oficina aplicada com seis turmas do terceiro ano (matutino) do ensino médio do Colégio
Estadual Doutor Nilo Peçanha - em São Gonçalo – RJ, em 2016. Refletindo por meio desta, como se pode
auxiliar na construção da discussão no ensino médio com um olhar que relaciona Geografia e Feminismo.
Concluímos que é possível um dialogo dentro da disciplina e que se torna importante utilizar toda carga que a
geografia tem para colocar em prática este debate dentro do ambiente escolar.

Palavras-Chave: Geografia e gênero; Violência contra Mulher; Intervenção no cotidiano; Escola.

Introdução

Este artigo explora um canal de comunicação entre a geografia e o feminismo,

analisando um caso em uma escala local ― o Colégio Estadual Drº. Nilo Peçanha no

município de São Gonçalo (RJ) ― é apresentado um relato de experiência de uma intervenção

nesse espaço com o objetivo de analisar sua criação e elaboração, observando as

possibilidades e oportunidades de continuidade, pensando nessa experiência e trazendo novas

propostas de ação. Através do uso de instrumentos teórico-conceituais da Geografia,

considerando-a nesse processo como uma ciência comprometida com a sociedade e

entendendo que a mesma não é uma ciência estática, passando por um processo de constantes

modificações. Dessa forma, este tema faz parte das análises que decorrem de sua pluralização,

ressaltando a consciência da autora da pesquisa em relação aos limites aos quais é possível

chegar com a abordagem de um assunto tão complexo.

Geografia feminista

1 Neste trabalho não ocorreu um debate sobre a multiplicidade dessa temática no que tange os gêneros e
sexualidades individuais, mas baseamos a atividade em dialogar em cima de casais héteros e cisgêneros.
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Arriscou-se, nesta prática dialogar com aos/as estudantes sobre uma breve análise do

espaço geográfico que enxergue o gênero como categoria analítica, pois o tema vem se

expandindo e ganhando força. Com isso, essa proposta dialoga por diversos caminhos,

analisando o corpo feminino que vivencia diversos tipos de violência no espaço geográfico,

questionando o sistema cultural e dialogando sobre essa problemática utilizando como apoio

os dados referentes à violência na cidade.

É impossível negar no campo da geografia que a sociedade é dividida em diferentes
classes sociais e, apesar da resistência, também está ordenada a partir de uma lógica
de gênero que hierarquiza e divide a sociedade entre universos masculinos e
femininos. Portanto, gênero tem sim muito a ver com a geografia! (SILVA, 2014,
p.98)

Sabendo que as diferenças e as desigualdades são construídas nas relações de poder, e

é justamente no exercício delas que se teceram, ao longo da história, a visão de que homens e

mulheres são diferentes. Todavia, essa diferença foi arquitetada como inferioridade, ou seja,

as mulheres são seres naturalmente inferiores aos homens, estes sim vistos como superiores.

A raiz da alegação social da diferenciação dos papéis atribuídos aos homens e mulheres parte

justamente da questão da naturalização entre os dois sexos (SEPULVEDA, 2012).

A constatação de que essa abordagem é possível tem relação não apenas com o

exercício do direito ao próprio corpo e às formas como ele se materializa no espaço em meio

às disputas culturais e sociais, mas também com a percepção dos espaços que ele pode

frequentar, aspecto ligado ao direito à livre circulação e à possibilidade de usar a cidade de

forma igualitária e sem medo. Nossos corpos, portanto, produzem, usam, modificam,

caracterizam e vivenciam o espaço. Uma vez que

(...) a redescoberta do espaço no mundo contemporâneo propõe uma nova linguagem
para explicar as manifestações do capitalismo, a geografia não tem apenas como
objeto de estudo a produção e redefinição dos espaços. Também caberia a ela
compreender as articulações entre as escalas produzidas socialmente, como é o caso
das mulheres (...) (ALVEZ & GUIMARÃES, 2010, p. 247)

Nossos corpos, corpos de mulheres, ocupam o espaço de forma ampla e significativa.

A sociedade de classe tem influência em toda construção histórica da opressão feminina que é

co-responsável pelo processo de organização do espaço geográfico, devendo esses processos

ser considerados estruturantes na construção do espaço. Com isso temos que, enquanto

geógrafos e geográfas, buscar pensar mais sobre essas ligações que configuram as práticas

espaciais que se inserem nas estruturas de poder.
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(...) [S]e todas as experiências vividas pelas pessoas possuem uma dimensão
espacial e as pessoas experienciam mundo com seus corpos e seus corpos estão
organizados socialmente pelo gênero, podemos afirmar que compreender as formas
como homens e mulheres experienciam a vida e, por consequência, o espaço, é com
toda certeza profundamente geográfico. (SILVA, 2014, p. 98)

O corpo feminino vivencia um histórico de diversas violências, sendo este um

território de disputa. Trata-se dos muitos discursos sociais que envolvem o direito sobre si, o

direito sobre seu corpo e, portanto, a sua existência enquanto território ―espaço em constante

disputa. Dessa forma, o corpo é nitidamente um recorte espacial em disputa por diferentes

agentes sociais, objeto e sujeito em distintas situações de opressão.

As relações sociais são elementos importantes na estruturação do espaço geográfico,
estando intimamente ligada com as de gênero. O espaço como uma totalidade é
produzido essencialmente pelas relações sociais existentes, que possuem
importância fundamental na compreensão do processo de reprodução espacial, de
acordo com seu momento histórico. (REIS, 2015, p. 22)

A nossa sociedade se forma, a partir de inúmeras contradições e construções sociais

que são base de muitos conflitos. Nela estão envoltos diversos estereótipos e preconceitos que

são reproduzidos cotidianamente e a escola é um desses palcos, mesmo sabendo que muita

luta vem sido feita sobre isso e neste caso destacamos a luta das mulheres ao longo dos

séculos que desde a escravidão tem marcado história de luta e resistência. Com isso uma

Geografia feminista tende a se preocupar como o homem e mulheres estão vivenciando o

espaço geográfico compreendendo e experienciam e vivencia o mesmo de forma diferenciada.

Com isso, a escola é esse marcado onde é nesse espaço que se caracteriza boa parte do ser

cidadão, onde é importante o fomento desse debate de forma crítica e reflexiva. Percebendo

com a geografia como homens e mulheres  vivenciam o espaço e se apropriam dele.

Delineamos a figura da mulher e o movimento feminista na construção social.

Pensando de forma crítica e reflexiva sobre o machismo, sexismo2, a violência de gênero que

constituem os elementos de compreensão das problemáticas sociais que permeiam o

homem/espaço/mulher/meio/sociedade. Logo, buscando quebrar as barreiras culturais que

acabam reforçando a superioridade masculina e as relações de poder3.

2 Discriminação baseada em gênero que em sua maioria atinge mulheres e em casos extremos pode
estimular assédio e violências de diferentes formas.
3 Opressão das mulheres é um processo que teria duas fases ―a de exploração e a de dominação― que
caminham juntas de forma única. (SAFIIOTI, 2004)
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Dessa maneira, podemos buscar formas de contribuir com o debate e com reflexões

sobre o tema. Usando dos elementos fundamentais da geografia que construímos ao longo de

nossa formação, pensando sobre a vida em uma sociedade capitalista e nas relações sociais

que se instauram nela de forma que possamos discutir para avançar e pensar, também, no

papel da cultura e a importância dos movimentos sociais articulados a uma reflexão sobre o

espaço escolar. Reconhecemos assim, que um estudo dedicado a compreender a cultura

machista, violenta e agressiva em uma perspectiva crítica se faz necessário.

A experiência no Colégio Estadual Drº. Nilo Peçanha em São Gonçalo - RJ.

Este momento constituiu-se de duas partes. A primeira em se aproximar do cotidiano

escolar dos/as alunaos/as, observar sua rotina e assim, introduzir uma atividade com cunho

colaborativo e reflexivo. Já a segunda com o foco de reconhecer, as potencialidades e

problemáticas dessa experiência e dialogar com ela.

Com isso, foi elaborada uma atividade de forma conjunta com aos/as alunos/as,

usando de materiais que eles mesmos iam trazendo, seguido de questões e proposições que

surgiriam na aula, introduzindo com isso elementos teóricos explicitados por dados, gráficos e

mapas que pudessem dar base a essa proposta. Essa metodologia utilizada também teve o

interesse de observar estes em seus diálogos, questões, reflexões e contribuições.

Para que isto, fosse possível, foi importante a participação em algumas aulas de

geografia na escola fazendo, um primeiro contato com aos/as estudantes, professora e a

escola. A autora encontrava-se, como ouvinte em atividade de estágio em licenciatura em

geografia, totalizando 60 horas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo

dessa experiência foram observadas turmas que tinham em média entre 16 e 19 anos, que

estudavam no turno da manhã. Jovens que cursavam ainda o ensino médio, mas que em sua

maioria já estavam inseridos no mercado de trabalho.

Na construção dessa atividade foram apuradas matérias que disponíveis no Instituto de

Segurança Pública - ISP, na internet com fontes da sociedade civil, entrevistas, artigos

acadêmicos, páginas web, artigos jornalísticos, páginas de redes sociais, blogs e relatórios de

organizações que foram apresentados aos/as alunaos/as a fim de tornar a problemática exposta

mais visível.
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Com isso, foram debatidos assuntos sobre: diferencial salarial, taxa de violência,

organização dos aparelhos de apoio e proteção da mulher, estatística em percentual de

registros na Delegacia especializada em atendimento à Mulher - DEAM de São Gonçalo,

cultura do estupro entre outros que servissem de apoio para o debate em sala de aula. Neste

sentido foram trazidas à tona, questões que contribuíram com uma reflexão sobre a mulher e

sobre eles mesmo vivenciando o espaço de forma ampla e significativa envoltos a essas

problemáticas.

Essa iniciativa surge na perspectiva de idealizar e realizar um projeto que atendesse as

demandas de determinado grupo social, ou seja, um debate reflexivo. Sabendo que são poucas

as oportunidades desse tipo de intervenção, além pouco tempo hábil para realizá-la. Portanto,

busca-se fugir de uma abordagem apenas teórico-conceitual, onde, ficamos muitas vezes

presos por um formato nada estimulador. E, com essa proposta, a intenção é motivar e aguçar

aos/as estudantes: participar, aprender e a dialogar sobre o tema proposto. Intenta discutir, no

ambiente escolar, temas a partir de uma perspectiva de gênero. Contando no desenvolvimento

dessa proposta dois profissionais, sendo um deles a própria professora da turma.

Como objetivo buscou-se, realizar, através de uma oficina, um diálogo com alunos/as

do ensino médio do Colégio Estadual Doutor Nilo Peçanha, situado no bairro da Zé garoto,

em São Gonçalo, partindo de seus relatos e experiências um debate sobre gênero, violência

contra mulher e temas que envolvem essa temática. Provocando uma discussão sobre temas

que são negligenciados em nosso cotidiano. Promovendo uma atividade que incentive estes a

interagir e se aproximarem da questão. Contribuindo em estimular e articular uma construção

coletiva do cotidiano com a vida escolar; Aproximar e incentivar aos/as jovens estudantes a

descobrir, explorar, refletir e questionar sobre o tema proposto.

Essa escola pertence ao segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro

(perdendo apenas para a capital), São Gonçalo se localiza na região metropolitana do Estado

do Rio de Janeiro. A cidade possui uma extensão territorial de 247,709 km2 e um contingente

populacional expressivo estimado pelo IBGE no ano de 2017 em aproximadamente 1 (um)

milhão de habitantes. Sua área é subdividida em cinco distritos (São Gonçalo, Ipiíba

Monjolos, Neves e Sete Pontes) e em 91 bairros.
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É nesta cidade onde se encontra a escola tendo múltiplas configurações de estudantes,

por se tratar de uma escola central na cidade. Estes de diferentes localidades, tendo em

particular serem moradores de uma cidade periférica, em sua característica péssimo acessam a

serviços públicos, aparelhos culturais, e organização espacial na mobilidade urbana. Dado

isso, vale lembrar que a cidade não possui nenhum teatro e apenas uma pequena casa de artes,

sendo também controlada por um forte monopólio de empresas de ônibus, o que diminui a

oferta para fluxo e trânsito de pessoa pela cidade e fora dela. Pensando este público foi neste

espaço que a atividade foi organizada.

O contato com a escola trouxe algumas observações, entre elas, que muitos temas são

expostos em sala ao longo dos encontros com a professora de geografia, mas, temas como

violências de gênero ou da mulher nunca foram citados. Entre as primeiras impressões

estavam que estes temas não tinham visibilidade naquele espaço o que chamava a atenção de

forma preocupante, tendo em vista, que era uma escola grande que se localizava no centro da

cidade.

Isso pode ser visto a partir de um discurso conservador que acaba por ocultar alguns

temas no ambiente escolar, além de toda a pressão que a sociedade, em especial as escolas,

vêem sofrendo com o debate sobre o Projeto Político da Escola Sem Partido4. Este poderia e

acabaria influenciando o comportamento dos/as professores e da equipe pedagógica mesmo

ainda não sendo aprovado.

Com o tempo de estágio na escola, foi feita uma aproximação com a professora da

disciplina de geografia responsável por essa turma, o professor responsável pela supervisão

do estágio e a coordenação pedagógica.  Esse diálogo aguçou uma vontade de uma atividade

em conjunto com esses/as estudantes para poder assim, aproximar o tema na geografia. Com

isso, foi elaborado um breve plano de aula que cumpria uma atividade de aproximadamente

1h e 40 minutos, neste foi apresentado, público alvo, objetivos, materiais necessários e

descrição das atividades. Este foi pensado para ser desenvolvido com um público inicialmente

do Ensino médio com turmas de 3°ano que tinham aproximadamente duzentos alunos/as,

dividindo em seis salas.

4 Escola sem partido é um projeto que causou muita repercussão nacional, pelo fato de buscar eliminar as
discussões e reflexões aguçadas no ambiente escolar, restringindo os conteúdos de ensino e exigindo que o
ensino fosse reprodutivo, passado de forma superficial com uma perspectiva de neutralidade dxs educadorxs,
contrariando a liberdade de ensinar e aprender.
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Essa atividade foi feita em dois dias distintos em seis blocos separados, em dezembro,

no turno da manhã. Cada bloco foi separado respeitando a divisão das turmas, mas também

levando em consideração a quantidade de alunos/as que iriam participar. Sabendo que

possuem: interesses, ambições, idades e origens diversas, que diariamente são agrupadas

nesse ambiente escolar.

Propondo a interação em todas as esferas possíveis e imagináveis. Na tentativa de

realizar dentro de um mesmo espaço um debate que dialogue sobre problemáticas da

sociedade como classe, raça e gênero usando os elementos da geografia que também estavam

os movimentos sociais, perpassando por esses temas outros que os dialoguem. Avaliando que

essa seria uma oportunidade para desconstruir preconceitos e aguçar questionamentos.

Propiciando a abertura de um canal para diálogo com os/as alunos/as e professores/as sobre

temáticas que muitas vezes ficam à margem dos debates da sala de aula.

Resolvemos, então, nos valer dessa pluralidade de experiências e histórias para dar

forma a essa oficina dando à oportunidade de acolher e visibilizar a bagagem que cada

indivíduo carrega em si mesmo, dialogando com o tema proposto. Respeitando suas

experiências e abrindo espaço para suas questões. Dê forma a também incentivar a autonomia

e participação.

Relato da atividade

Essa atividade foi feita em uma sala diferente da que os/as alunos/as frequentavam,

porém dentro da mesma unidade. Foi montada uma apresentação, na qual, havia diversas

definições e explicações sobre temas relacionados a gênero e feminismo. Seguidos de dados

estatísticas e dados de violência contra mulher na cidade.

É importante destacar de forma mais clara o ambiente e o contexto da sala. Sendo esta

uma sala mista composta por homens e mulheres, brancos/as e negros/as de escola pública em

uma cidade periférica. Sabendo que a maioria desses eram negros/as que já trabalhavam e

alguns já tinham filhos/as que dependiam deles no contra turno.
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Cada bloco de turma teve uma reação e uma interação diferente. Na sala sentaram

espalhados pela sala, de forma livre e despojada, uns inclusive no chão. Essa atividade foi

feita, dentro do horário de aula. Feita entre a estagiária e professora de geografia regente das

turmas. Mas, de forma não obrigatória. Isto acabou por deixar os grupos mais livres. Sabendo

também que mesma tinha intenção de uma roda de conversa e de forma colaborativa dialogar

e construir junto à atividade, sem cunho avaliativo.

Como parte do estágio, já havia ocorrido encontros com as turmas, mas apenas como

observação, não havendo nenhum contato interventivo nas turmas. Apenas após a autorização

da escola e da professora foi feito o diálogo direto com as turmas.

Descrição da atividade

01. Parte - Feita individualmente em casa: Foi proposto que se dividissem em grupos e

escolher a trazer uma das atividades propostas ou as duas.

● Proposta 1- Atividade de pesquisa com recorte de jornal sobre qualquer tema, mas que a

mesma esteja vinculada a mulher - Trazer para aula.

● Proposta 2- Pesquisar o que é um movimento social e desenvolver com suas próprias

palavras trazendo um exemplo de movimento social que articule no Estado do RJ ou em sua

cidade.

02. Parte - Diálogo sobre o material trazido ou produzido.

● Buscou-se um canal entre a construção coletiva e a importância dos movimentos sociais e a

luta por direitos sociais. Analisando as notícias que eram trazidas por eles/as, pensando como

são as imagens veiculadas na mídia sobre a mulher e os diversos tipos de situação em que

estão inseridas.

03. Parte - A turma foi convidada a formar um círculo e a colocarem as imagens no

centro da sala e ir junto, buscando similaridades e diferenças entre as notícias e imagens. Essa

parte da proposta, retira de sua zona de conforto fazendo que busquem, questionem e reflitam

sobre estas temáticas aguçando também sua curiosidade.
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● Após as manifestações, uniram-se, suas falas e as trocas que foram sendo elaboradas

naquele espaço, fazendo uma relação entre os itens que mais aparecerem, escrevendo frases

ditas e pensamentos no quadro. Foram feitas perguntas como: “Já ouviram falar sobre

movimentos sociais?”, “como se organizam em diferentes espaços e territórios?”, “Quais

movimentos vocês conhecem?”. Referente à segunda proposta as perguntas foram: “ o que há

de comum nas imagens expostas ou matéria?”, “Como a mulher é representada?”

● Cada estudante ou grupo que trouxe a atividade proposta teve a mesma exposta para toda

sala permitindo a troca de pensamentos e informações.

04. Parte - Exposição do tema (A Cultura Machista e sexista - Movimento Feminista -

Movimentos Sociais) que teve a intenção de direcionar a fim de ampliar os conhecimentos

sobre o tema, buscando aguçar e instigar sobre a construção social da mulher na sociedade

patriarcal5. Buscando olhar as mulheres brancas, negras, LGBt’s, periferias em diferentes

escalas sociais. Usando de suporte as imagens trazidas por eles/as. Chamando atenção sobre

os privilégios sociais e as construções feitas em cima de suas experiências individuais.

● Nesse momento incorporou-se, o que foi trazido pelos/as estudantes e a base

teórica para construção da oficina.

Temas abordados nessa atividade:

● Dialogar sobre a importância dos movimentos sociais feministas. Trazendo suas conquistas

e história na luta no Brasil como: Direito ao voto, divórcio, dirigir, matricular-se no ensino

superior, ocupar cargos executivos, usar ou não o nome de seu marido e realizar distintas

atividades profissionais que antes eram destinadas apenas homens. Ex: motorista, taxista, juiz,

pedreiro entre outros direitos burocráticos e sociais.

● Discutindo e listando as maiores conquistas que o sexo feminino alcançou no século XX em

termos de: trabalho, remuneração salarial, vida familiar, participação na vida política,

escolarização, vestimentas, contracepção, entre outros.

 Ao longo da atividade conjunta, são estimulados a participar, intervir e interagir

elencando exemplos.

 Foi lançada uma problemática na sala: Quais direitos e espaços ainda faltam às

mulheres conquistarem?

5 O patriarcado é um sistema social que beneficia o homem em detrimento da mulher.
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 Esse momento pipocou questões e opiniões que viam desde reflexões sobre suas

experiências individuais e também pensamentos que vinham construindo com o

tempo.

Durante a oficina foi exposto um slide que tinham em sua apresentação um conjunto

de imagens (cenas de filmes e revistas), frases, dados estatísticos, mapas, matérias que

colaboraram com uma parte mais teórica de forma mais visível, finalizando com uma

espacialização geográfica dos casos de violência acompanhado de dados estatísticos

representados em gráficos tirados do Dossiê da mulher6.

06. Parte - Como proposta de finalização dessa interação com as turmas, foi proposto

uma atividade, na qual, serão de produção individual.

● Colagem e montagem de cartazes com imagens com o tema da aula.

RECURSOS: Recorte de jornais que foram trazidos na aula pela turma e a autora, Quadro,

Slide, Retroprojetor, espaço físico para o encontro e exposição.

Mural da Escola (imagem da autora)

6 Este Dossiê traz importantes dados sobre registro nas DEAM, referentes a todos Estados do Rio de Janeiro.
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Considerações Finais

Essa atividade trouxe uma experiência diferente do contexto escolar, onde além de ser

fora da rotina também permitia espaço para interação e oportunidade de expressar suas

dúvidas, preconceitos, senso comum. Durante a atividade diversos debates acabaram por

surgir, por parte das turmas como: aborto, educação sexual, sexualidade, violência doméstica,

oportunidades entre outros. O que acabou contribuindo nesse debate e junto com reflexões e

questões.

Os recursos utilizados auxiliaram na exposição de dados estatísticos que reforçam o

conteúdo exposto e também auxiliaram na visibilização e participação das/as alunos/as, o que

deixou o trabalho mais fluido, pois, conforme iam surgindo os questionamentos, os dados e

imagens eram expostos e acabavam por dialogar com seus questionamentos.

Todos tinham uma noção, pensamento, questionamento e crítica ao tema, alguns

participaram mais e outros menos. Foram feitos depoimentos, perguntas e experiências

diversas, inclusive conflitos. As meninas participaram mais que os meninos, porém todos/as

em sua maioria tentaram acrescentar de alguma forma mesmo que se opondo ou criticando a

temática. A proposta de atividade se tornou satisfatório nesse sentido, além de dar autonomia

aos/as estudantes construir diálogo entre observação, teoria e prática, abriu o leque para

temáticas que possam auxiliar em nossa formação individual e enquanto grupo. A turma teve

a possibilidade de trabalhar de forma mais autônoma observando diferentes temas de acordo

com cada ponto de vista. Mesmo nesse método de forma pontual acreditamos que o atingiu

seu objetivo. E é essencial a continuidade do mesmo.

Concluímos a importância e relevância dessa atividade, percebendo nosso papel

enquanto professores/as que podem propiciar uma construção de atividades com modelo de

fortalecer a luta contra violência contra mulher, introduzindo essa e outras temáticas em

nossas aulas para uma ampliação da análise do espaço geográfico que estão envoltas a

sociedade. Percebendo o quanto se faz necessário esse debate no ambiente escolar, tendo

como finalidade propor esses debates dentro da geografia, cabendo aos/as professores/as

buscar cada vez mais assimilar essas temáticas aos temas das aulas, não analisando mais os

atores e atrizes que modificam, usam e se organizam no espaço geográfico de forma neutra.

Neste sentido, esta prática foi importante no processo de formação, legitimando uma reflexão

atenta sobre a cidade.
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As mudanças da sociedade e a questão social do indivíduo caminham juntas. Assim,

podemos começar a contribuir com uma educação diferenciada sem a mera reprodução e

perpetuação das relações que invisibilizam preconceitos e violências. É imprescindível,

debater na escola toda essa estrutura social e opressora que perpetua e mantém preconceitos,

na busca de ir contra um ensino eurocêntrico, racista, sexista, patriarcal e machista. É nítido

que existe um grupo específico que sempre sofre mais, mulheres e meninas pobres negras

estão no topo dos índices de violência. Mas o ponto é que devemos repensar nossa sociedade

e nosso sistema cultural, nossa educação. E, para isso, é fundamental pensarmos em todas as

formas de trabalho a longo e médio prazo.
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Gênero e diversidade na escola

Resumo: Corpo, Gênero e Educação, em um primeiro momento não parecem ter ligação, mas ao vivenciar a
realidade escolar, é possível presenciar cenas de bullying que envolvem gordofobia, revelando como a vivência
do corpo feminino gordo é diferente no espaço geográfico, onde o espaço escolar está incluso. A pesquisa, que
está em estágio inicial, tem como objetivo principal, refletir como a pressão estética inicia-se logo cedo, na
rotina escolar das alunas, como há diferentes formas de experienciar o espaço geográfico de acordo com o corpo
do sujeito e como essas diferentes formas de espacialização acontece também no espaço escolar, através de
“brincadeiras” que se tornam bullying, que podem ter como consequências desde a falta de interesse das alunas
pela escola até problemas psicológicos mais sérios. Trazer esse debate para o centro de discussões, além de
revelar essas diferentes formas de espacialização, podem servir como forma de prevenir a manutenção do
comportamento gordofóbico dentro de sala, tendo impacto na formação de cidadania dos alunos.

Palavras-Chave: gordofobia; geografia feminista; espacialidade.

Introdução

A Geografia é o ramo das ciências humanas que busca compreender o espaço

geográfico e os fenômenos que nele ocorrem. Sejam os fenômenos de caráter físico ou

humano. Ao optar observar o espaço geográfico através da perspectiva da geografia humana,

é possível encontrar diferentes áreas para nortear essa observação. A pesquisa será norteada

pela perspectiva da Geografia Feminista, que Silva (1998, p. 108) define como “aquela que

incorpora as contribuições teóricas do feminismo à explicação e interpretação dos fatos

geográficos (...), ou seja, uma categoria útil de análise geográfica.”

A minha vivência, como mulher gorda, fez criar a necessidade demostrar que a

espacialização do corpo feminino gordo é diferente no espaço geográfico, logo, no espaço

escolar também. Vale salientar, também, que a pesquisa procura dialogar sobre a realidade

das mulheres e meninas gordas dentro do espaço escolar e, por isso, irá usar o termo “sujeita”

para representa-las, para reforçar o viés feminista que conduz o trabalho.
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É preciso trazer ao centro de

discussões as diferentes formas de espacialização que estão relacionadas com o corpo e como

elas aparecem na rotina escolar, através de bullying, por exemplo.

A pesquisa, que está em fase inicial, tem como objetivo geral mostrar a experiência

do corpo feminino gordo no espaço escolar e, como objetivos específicos: a) compreender as

diferentes formas de espacialização a partir do corpo; b) analisar como a pressão estética se

apresenta na escola; c) observar o impacto do machismo sobre os corpos no ambiente escolar.

O processo de construção da pesquisa será através de referências bibliográficas que

buscam corporificar a geografia, através da geografia cultural e feminista, com autoras como

Joseli Maria Silva, Maíra Lopes Reis, Susana Maria Veleda Da Silva, por exemplo. Também

terá influência de artigos, livros e referências acadêmicas que abordam o papel social da

educação geográfica para a população, como Bernadete Angelina Gatti e Jacks Richard de

Paulo, por exemplo. Além do embasamento teórico, serão realizados grupos focais com as

meninas, como forma de possibilitar o diálogo sobre a temática e com o intuito de levantar

debate e coleta de relatos de opressão estética e gordofobia dentro do espaço escolar.

Espacialização dos corpos, corporificação dos espaços

O corpo é o que permite acesso ao espaço. É o corpo o primeiro entendimento

espacial da criança, onde são compreendidas as individualidades e sociabilidades, criando a

ligação com o espaço ao seu redor.

Cada corpo vai ser especializado de uma forma e, com isso, terão processos que os

atravessam: o corpo negro é atravessado pelo racismo e isso muda sua forma de especializar-

se; o corpo gay é atravessado pela homofobia e sua espacialização é alterada em diferentes

ambientes; e, o corpo feminino gordo é atravessado pela soma da pressão estética e do

machismo, fazendo com que sua espacialização seja diferente de uma mulher que está dentro

dos padrões estéticos estipulados pela sociedade capitalista moderna, por exemplo. Que,

inclusive, tem sua espacialização diferente do corpo masculino branco e heterossexual. Nunes

e Rego mostram que

“A corporeidade integra toda e qualquer experiência, é um importante instrumento

analítico por atravessar e ser atravessada por diferentes discursos, representações

simbólicas e imaginárias; possui importante papel no espaço banal, posto que é o seu

principal instrumento de ação. Por mediar todas as experiências humanas possibilita
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a crítica numa escala universal e singular,

permite uma análise profunda do ser humano em sociedade, tanto no individual

quanto no coletivo, inseridos no âmbito geográfico e social. A percepção, a

significação e a reflexão do espaço como produto de inter-relações, representam

uma esfera de possibilidades que se encontram em permanente construção e se

apresentam como uma educação para a vida, uma educação (do) sensível em que o

corpo é locus da existência e a corporeidade é práxis de um conhecimento

corporificado.” (2011, p. 87)

A Geografia feminista vem para mostrar, sob a luz o movimento feminista, a forma

que se dá espacialização do corpo feminino.

É preciso destacar que, ainda hoje, a palavra “feminismo” ainda assusta muitas

pessoas, porém, o movimento feminista nada mais é que o questionamento do comportamento

patriarcal padrão que a sociedade capitalista-moderna-contemporânea segue, sendo forma de

resistência nas relações não igualitárias entre homens e mulheres.

A Geografia feminista, sendo uma dessas formas de resistência, levanta questões

como “porque a abordagem geográfica é caracterizada por uma invisibilidade do papel

feminino na organização do espaço?” (SILVA, 2003).

E, nesse caminho, busca-se corporificar a geografia e especializar o corpo, para

analisar e compreender a forma com que acontece a experiência do corpo gordo feminino no

espaço geográfico, onde a sociedade contemporânea, capitalista e globalizada, segue cada vez

mais um padrão estético específico que exclui esse tipo de corpo.

Corpo e Educação

O processo de ensino-aprendizagem é composto por sujeitos que estão atrelados a

um contexto histórico, que trazem consigo sua leitura de mundo e suas perspectivas, que são

adquiridos a partir de sua experiência no espaço geográfico.

Lima (2012, p. 61) ressalta esse constante movimento que possui e afirma a

importância de enxerga-la para além das estruturas físicas, justamente por ser formada por

pessoas que possuem suas particularidades e, que ao experienciarem o espaço escolar,

carregam essa bagagem que nós, como professores, não podemos ignora-las.

Corporificar o processo de educação é reconhecer que cada sujeita irá viver o chão

escolar de forma diferente. Ao fazer o recorte social, trazendo essa experiência para a
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realidade das meninas de corpo gordo,

é possível observar a presença da gordofobia em suas rotinas.

Gordofobia é o nome dado ao sentimento de desconforto enfatizado para com o

corpo gordo e fora dos padrões estéticos impostos. É importante salientar que pressão estética

é diferente de gordofobia. O primeiro termo diz respeito às exigências estéticas que todo ser

humano, principalmente mulheres, sofrem na sociedade moderna: estar sempre de unhas e

sobrancelhas feitas, por exemplo. A gordofobia é, em específico, direcionada ao corpo gordo:

piadas e apelidos referentes ao peso, normalmente relacionadas à comida ou refeições, por

exemplo. A gordofobia vai além do que a sociedade taxa de bonito, ela muda a forma como o

sujeito é tratado.

Dentro da escola, é possível ver essa diferença de tratamento, quando: meninas

gordas não são selecionadas para participarem das equipas nas aulas de educação física;

quando essas sujeitas não lancham e preferem sentir fome nos intervalos, para não ouvir

piadas de seus colegas de classe; quando não participam de trabalhos de campo e aulas

externas por vergonha de seu corpo; quando ganham apelidos humilhantes por ter o corpo

mais gordo do que suas amigas.

A sujeita que não se enquadra nos padrões estéticos que a sociedade capitalista-

moderna-contemporânea impõe, é a todo tempo lembrada de sua condição e aconselhada a

modificar-se para se enquadrar nesses moldes de magreza, consumindo produtos e

medicamentos que auxiliam a alcançar esses objetivos. A sociedade imprime esses códigos

morais dentro das práticas culturais sociais, e a geografia, como a ciência do espaço, tem o

poder de problematizar essas práticas e proporcionar reflexões e mal-estar quando esse

discurso aparecer na rotina escolar.

Um relato pessoal na condição de professora de Geografia

Sempre fui uma pessoa gorda. Desde criança lembro-me de sofrer gordofobia no

espaço escolar e ter receio de muitas atividades pedagógicas por conta disso, porém, a

situação motivadora para o interesse nesse tema de pesquisa aconteceu recentemente, 8 de

abril de 2019, na condição de professora de Geografia, em uma escola particular do município

de Paracambi, que fica situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em uma turma de

7º ano do Ensino Fundamental II.

A professora titular da turma, por motivos pessoais, precisou entrar de licença e eu

fui chamada para substituí-la. Ao chegar em sala e apresentar-me, percebi os meninos e,
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algumas meninas, se juntarem no fundo da sala e se referirem à mim como “Jenifer”.

Após um tempo de aula, iniciou-se um coro cantando a música “Jenifer” do cantor Gabriel

Diniz.

Essa música não foi escolhida em vão, em seu clipe, a atriz escolhida para fazer o

papel de Jenifer, a personagem que dá nome à canção, foi uma mulher gorda, chamada

Mariana Xavier. A “brincadeira” foi feita em tom ofensivo e em uma tentativa de me

intimidar, já que estávamos em nosso primeiro contato, eu era a professora nova.

Hoje, 2019, amparada pelo arcabouço teórico do feminismo que a graduação e seus

debates me auxiliaram a construir, eu tenho um pouco de embasamento para me defender

dessas situações que na verdade se sempre se fizeram presentes em minha rotina. Mas essa

situação me fez lembrar todas as vezes que escola, em específico, foi um ambiente opressor

para com meu corpo e não tive nenhum professor que olhasse com sensibilidade a realidade

que eu me encontrava.

Ao perceber o que estava acontecendo, senti que estava em um ótimo momento para

ampliar o debate sobre gordofobia e convidar a turma, que tem alunas gordas, para uma

reflexão sobre a “brincadeira” que tinha ocorrido. Comecei a questionar, de forma leve e em

tom de brincadeira se havia algum problema em ser gordo, me afirmei quanto mulher gorda e

que não havia nenhum problema eles abordarem isso, já que é uma característica notável

minha, afirmei que estava tudo bem em ser gordo e que é possível cultivar autoestima nessas

circunstâncias. Percebi que alguns alunos foram se sentindo à vontade e, aos poucos,

relatando seus desconfortos quanto a sua aparência e, para minha surpresa, alguns elogiaram a

minha “sinceridade” em me assumir gorda sem nenhum receio. O que é estranho, pois, eu não

preciso assumir o que não tem como esconder. São visíveis as características não

padronizadas que meu corpo carrega. Inclusive, essas características são tão visíveis que

foram motivo de piada entre eles.

Toda essa situação despertou em mim a necessidade de ampliar esse debate para os

meus colegas de turma, na graduação, e profissão, para reforçar a ideia que a carreira

profissional que escolhemos seguir, detém papel social e poder de desconstrução, servindo de

possibilidade para uma sociedade menos cruel e mais empática.
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Considerações finais – ou semifinais.

Tendo em vista os aspectos apresentados e relatados, a pesquisa irá abordar as

desigualdades que perpassam pelo corpo gordo feminino quando comparado aos outros

diferentes sujeitos que vivenciam o espaço geográfico e escolar de outras formas, através do

seu corpo.

Como Reis (2015, p. 31) afirma “a finalidade dos estudos feministas é analisar o que

significa ser mulher, como varia no tempo e no espaço a concepção cultural dessa categoria, e

sua influência na situação das mulheres dentro de cada sociedade.” e, a finalidade dessa

pesquisa é analisar o que significa ser uma criança menina gorda e, como é essa

espacialização dentro da rotina escolar.

Espera-se que com o diálogo com as sujeitas protagonistas da gordofobia, nomeada

muitas vezes de bullying, o debate sobre esse tipo de opressão nas salas de aula, torne-se mais

amplo, fazendo com que a educação seja uma das ferramentas de combate à gordofobia, às

“brincadeiras” de mau gosto e à manutenção de um sistema patriarcal e de padronização

estética que oprime e exclui àquelas que estão fora.
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Gênero e diversidade na escola. 

 

Resumo: Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da 

responsabilidade coletiva por toda a humanidade". A fala da 1ª mulher cientista laureada com um Nobel, 

reverbera uma missão no momento em que vivemos uma forte ofensiva à ciência e a educação neste país. Urge 

resgatar as palavras de Marie Curie como inspiração, acreditando na importância do papel das mulheres na 

construção do pensamento científico e promoção de uma sociedade mais igualitária. O tema da mesa redonda 

nos chama a atenção para que as mulheres se sintam inseridas neste espaço ao fazer e pensar e ser constituintes 

da geografia ainda permeada pelo machismo e misoginia. Assim almejamos refletir sobre as conquistas das 

mulheres dentro da ciência geográfica da Universidade Federal do Espírito Santo. Convidamos professoras, 

cientistas, doutoras para nos apresentar reflexões sobre suas trajetórias; acadêmica, profissional e suas 

ponderações para quem deseja seguir esses passos na geografia. 

 

Palavras-Chave: mulheres; ciência; educação; equidade; geografia. 

 

Introdução 
 

A crítica feminista da ciência, repousa sobre diversos focos de análise, a partir das 

mais diversas formas de apreensão do real. Da crítica da ciência arquivologista e intersecção 

de interesses e processos causais, até a “neurofemistas’’ e suas perspectivas a partir do saber 

biomédico, a contribuição da crítica feminista à ciência é inegável, e tange a peculiaridade 

central, a agregação dessas diversas perspectivas: a forma de organização do saber. Com a 

afirmação irrefutável de Hilary Rose, “a ciência, ao que parece, não é assexuada; ele é um 

homem, um pai, e infectada também’’ (SARDENBERG), faz-se necessário uma luta 

constante para revertemos esse cenário, escancarado, de todas as formas, teóricas e práticas, 

as disparidades e desigualdades que ocorrem no fazer ciência e na academia. 

 

Desse modo a participação das mulheres na construção do pensamento científico é tão 

antiga quanto o princípio da ciência. Mas o prestígio não. Podemos citar casos de mulheres  

cientistas/filósofas/artistas que ficaram à “sombra’’ dos seus companheiros e que muitas das 

suas obras eram assinadas por eles, e não, por elas, visto a dificuldade de projeção da mulher 

na ciência, arte e filosofia. 

 

No texto “Da crítica feminista à ciência a uma ciência feminista” de Cecília Maria 

Bacellar Sardenberg, questiona-se a forma de produzir e disseminar saberes através dos 
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possíveis relevância para as mulheres, 

onde, de alguma forma, seria possível uma emancipação do saber produzido pela mulher, que 

historicamente a “Ciência Moderna objetificou e negou a capacidade e autoridade do saber, e 

continuam com esse processo ao produzir conhecimentos que não suprem o caráter 

emancipatório”. 

 

 
Figura 1: Livro “As Cientistas”. 

 

 
Figura 2: Arte de divulgação da mesa. 
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Metodologia 
 

Em agosto de 2018, Amanda participou da votação para criação da Associação 

Brasileira de Mulheres nas Geociências, no 49º Congresso Brasileiro de Geologia no Rio de 

Janeiro. Uma iniciativa de geólogas, mas destinada a todas as áreas da geociências. Diante 

disso surgiu a ideia de trazer para a Ufes uma proposta de encontros para discutir sobre a 

importância e a afirmação do papel da Mulher na Ciência. 

 

A criação da mesa Mulheres na Ciência teve como objetivo estimular mulheres na 

academia a acreditar que podemos ser tudo o que quisermos, inclusive cientistas, apesar da 

falta de representatividade quando buscamos na literatura canônica, por exemplo. Além disso, 

esse espaço é um meio de criar variadas visibilidade para mulheres cientistas, quebrando 

estereótipos e estimulando a reflexão sobre a desigualdade de gênero neste setor. Muitas 

mulheres não se enxergam nas profissões, principalmente na produção científica porque não 

tem a quem se espelhar. 

 

A contribuição das mulheres em pesquisas e descobertas por muitas vezes não é 

destacada. Não tem a presença feminino em grande nos exemplos de professores. Quantas 

professoras estão presentes no departamento de Geografia da Ufes? É como se tudo tivesse 

sido criado por homens. Várias mulheres fizeram coisas incríveis, mas não vejo ninguém 

citando nas aulas.  

 

Amanda e Mayara por exemplo não tiveram referência de mulheres cientistas na 

escola, elas conheceram e aprenderam sobre o feminismo depois de ingressar na universidade. 

 

Frente ao exposto, e das realidades do cotidiano do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), diagnosticamos a necessidade, de trazer para 

dentro do ambiente acadêmico, de alguma maneira, diálogos sobre a mulher na ciência e as 

produções realizadas por elas. Dando voz não apenas ao seu ser mulher, como também ao 

fazer a partir do ser mulher. 

 

Iniciamos nossas discussões sobre o tema por meados de fevereiro de 2019, quando 

temos contato com o livro “As cientistas - 50 mulheres que mudaram o mundo”, de Rachel 

Ignotofsky, notamos a ausência de mulheres geógrafas em suas páginas, tão como de 

pesquisadoras brasileiras. Começamos a pensar em uma ação que promovesse uma 

disseminação deste diálogo através dos corredores do IC 2, prédio que alberga o curso de 

Geografia, momento o qual surgiu a ideia de criar uma mesa na 1° Semana da Geografia Ufes, 

que falasse apenas sobre Mulheres na Ciência. 

 

O Mulheres na Ciência, assumiu diversas formas até chegar ao resultado final exposto 

na ementa. Inicialmente, pensamos em convidar apenas professoras doutoras, para realizar 

uma abordagem geral, a partir de todas as etapas da carreira acadêmica, um panorama em que 

fosse apresentado desde os percalços da graduação até o de se fixar a uma instituição de 

ensino superior como discente. Porém, a partir dos fluxos e modificações de perspectivas, a 

mesa tomou contornos heterogêneos, sendo elas convidadas: Drª Gisele Girardi - Doutorado 

em Geografia Física/Cartografia (USP), Msc Thayana Caus Wanderley - Mestre em 

Geografia, Doutoranda em Geografia (UFES), Msc Julia Frederica Effgen - Mestre em 

Geografia, Doutoranda em Geografia (UFES) e Ana Flávia Zambon Coelho - Estudante de 

graduação em Geografia (UFES). A mediação foi realizada pelas mediadoras Amanda 
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Fernandes Silva e Flora Antonia 

Soares Ribeiro e uma de nossas ouvintes na palestra, Mayara Perinni de Aguiar. 

 

A ementa serviu como uma proposta para orientar as possibilidades de abordagem das 

convidadas perante o tema, devido a abrangência do mesmo:  

 

                  “Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da 

responsabilidade coletiva por toda a humanidade". A fala da 1ª mulher cientista laureada com 

um Nobel, reverbera uma missão no momento em que vivemos uma forte ofensiva à ciência e 

a educação neste país. Urge resgatar as palavras de Marie Curie como inspiração, acreditando 

na importância do papel das mulheres na construção do pensamento científico e promoção de 

uma sociedade mais igualitária. O tema da mesa redonda nos chama a atenção para que as 

mulheres se sintam inseridas neste espaço ao fazer e pensar e ser constituintes da geografia 

ainda permeada pelo machismo e misoginia. 

                      Assim almejamos refletir sobre as conquistas das mulheres dentro da ciência geográfica da 

Universidade Federal do Espírito Santo. 

                      Convidamos professoras, cientistas, doutoras para nos apresentar reflexões sobre suas 

trajetórias; acadêmica, profissional e suas ponderações para quem deseja seguir esses passos 

na geografia”. 

 

Após o devido convite e exposição da ementa, começamos a pensar nas possibilidades 

de falas durante a mediação, além de interferências midiáticas para gerar um acolhimento e 

identificação coletiva das mulheres presentes na plateia para com as que estavam compondo a 

mesa. Para efetivar tal desejo, solicitamos durante as últimas duas semanas de maio, o envio 

de fotos das estudantes de graduação e pós-graduação da Geografia, tal como de professoras 

do curso, para realizarmos uma apresentação, homenageando-as durante o evento.  

 

Durante a construção e o pensar desse projeto, percebemos de forma latente a 

disparidade da projeção dos conteúdos produzidos por homens em relação aos das mulheres 

na ciência geografia. Em pesquisas pelo site Google, encontramos listas robustas citando 

nomes de geógrafos renomados na história do pensamento geográfico mundial e nacional 

como Alexander Von Humboldt, Carl Ritter, Vidal de La Blache, Friedrich Ratzel, Eliseé 

Reclus, Richard Hartshorne, Carl Sauer, Pierre Jorge, Yves Lacoste, Yi-Fu Tuan, Paul Claval 

e muitos outros. Entre os brasileiros, merecem destaque: Josué de Castro, Antonio 

Christofoletti, Milton Santos. 

 

Porém, não podemos dizer o mesmo da presença de geógrafas sendo citadas. Em dois 

portais de amplo acesso, a enciclopédia livre Wikipédia e o portal Brasil Escola, ao 

procuramos por “história do pensamento geográfico” e “pensadores da geografia”, 

respectivamente, nenhuma mulher foi citada, nem mesmo no trecho destinado a informações 

sobre o estudo de gênero na geografia, que tem Donna Haraway como uma das principais 

expoentes do assunto. 

 

Após estes resultados, procurarmos em sites e portais de circulação para além da 

produção acadêmica, realizamos uma rápida procura em portais de consulta a artigos e 

periódicos, onde encontramos materiais específicos sobre a mulher na história do pensamento 

geográfico, como o trabalho de Suzi Corrêa intitulado “Mulheres Geógrafas - As Pioneiras do 

Departamento de Geografia da USP”. Não ocorreu a realização de uma revisão sistemática 

elaborada, com critérios de inclusão e exclusão, porém, mesmo de forma superficial 

conseguimos perceber uma menor quantidade de trabalhos. 
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Logo, aonde estão as diversas mulheres da história do pensamento geográfico 

brasileiro e mundial? Comprovando a multifuncionalidade e a articulação de informações, 

achamos um texto síntese na página da rede social Facebook do curso de Geografia da 

Universidade Federal de Alfenas, escrito, como informado pela página no acesso no dia 24 de 

maio de 2019, pelo Professor Doutor Flamarion Dutra Alves. Texto qual foi lido durante a 

mesa, com algumas adaptações realizadas por Mayara e Flora:  

 

 A relevância da mulher na ciência é de incontestável importância, assim o é também 

na geografia! É pluralismo do pensar e ser mulher! São inúmeras geógrafas que realizam dia a 

dia a construção da Ciência Geográfica. Lembrarei agora,  algumas que nos mostraram uma 

nova forma de ver e ser geografia, geógrafa! No Brasil, a primeira tese de doutorado 

defendida, ocorreu na USP nos anos 40 e feita por uma mulher:  Maria Conceição Vicente de 

Carvalho: "Santos e a Geografia Humana do Litoral Paulista". Na mesma década Nice Lecocq 

Muller defendeu  clássica tese "Sítio e Sitiantes”, disponível na bibliografia do IBGE. No Rio 

de Janeiro, Profa. Maria do Carmo Correia Galvão, Profa. Bertha Koiffman Becker, Profa. 

Lysia Maria C. Bernardes, Profa. Maria Therezinha de Segadas Vianna pensaram e 

contribuíram expressivamente para a construção e  fundação do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia na UFRJ em 1972. Já nos ano 70 na USP, as "meninas da Lea", nome dado ao 

grupo de estudiosas, contando com 14 no mestrado e 5 no doutorado, sendo elas todas 

orientando da Prof. Dra. Léa Goldenstein - como descrito no trabalho de Suzi Corrêa 

entitulado “mulheres geografas - as pioneiras do departamento de geografia da USP”. Ainda 

na USP, Rosa Ester Rosini introduziu a temática de gênero na Geografia no início da década 

de 80. No IBGE, Dora de Amarante Romariz desde 1945, fez parte do primeiro grupo de 

Biogeografia no Brasil, além de atuar no grupo de estudos que indicou e planejou a mudança 

da capital para Brasília.  Na UNESP, década de 70, as geógrafas de Rio Claro ganharam 

destaque, Lúcia Gerardi ao estudar a questão agrária e agricultura, Ligia Poltroniéri as 

questões ambientais e Livia de Oliveira, a "mãe" da Geografia Humanista no Brasil, foram 

sem dúvida, essenciais na construção da Geografia Brasileira. 

 

No Brasil do século XXI, vale destacar que a primeira quilombola doutora é geógrafa. 

a Dra. Edimara Gonçalves Soares, no ano de 2012 defendeu a tese em Educação intitulada 

"Educação Escolar Quilombola: quando a diferença é indiferente". 

 

Texto este, visto como um tributo a todas essas mulheres que não possuem seus nomes 

em listas fomentadas por sites, mas que fizeram - e fazem - grandes contribuições para o fazer 

e pensar geográfico. 
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Figura 3: Auditório cheio. 

 
Figura 4: Flora e Amanda, mediadoras da mesa. 

 

 
Figura 5: Palestrantes Drª Gisele Girardi, Msc Thayana Caus, Msc Julia Effgen e Ana Flávia Zambon. 
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Figura 6: Flora fazendo a abertura. 

 

 

 
Figura 7: Amanda fazendo um discurso. 

 

Conclusão 
 

Com base neste relato de experiência, pode-se afirmar que há uma busca constante por 

alternativas capazes de driblar os desafios encontrados e enfrentadas por mulheres na ciência, 

desde a estudante até a professora, na construção do conhecimento geográfico e em busca de 

um ambiente com equidade. 

 

Desse modo, todas as emoções, sensações, conhecimento e dúvidas surgidas durante a 

mesa Mulheres na Ciência nos trouxeram novas possibilidades de continuar com esses 

espaços não formais dentro da universidade. 
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Eixo do trabalho: Gênero e diversidade na escola 

      
Resumo: Situada na periferia da metrópole paulistana, a EMEF Prof. Marilí Dias traz em si as marcas de um 

processo desigual do desenvolvimento da cidade de São Paulo. Localizada no extremo noroeste do município de 

São Paulo na divisa com o municípios de Cajamar, Caierais e Santana do Parnaíba, a escola esta no 

popularmente conhecido bairro do Morro Doce, no distrito Anhanguera. Como esta em bairro de periferia, os/as 

estudantes atendidos são de famílias de baixa renda e, especificamente no caso do Morro Doce, em moradias 

auto-construídas. Tal fato, agiu e age na construção das identidades que aqueles/as constrói do bairro e de sua 

percepção enquanto pessoas residentes na periferia. Este trabalho busca apresentar alguns resultados do trabalho 

desenvolvido no projeto extracurricular ''Projeto Cidadania: a importância do Grêmio na Escola''.   

 

Palavras-Chave: Projetos; Auto-estima; Organização estudantil; Periferia; Gênero na escola. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Inaugurada no ano de 2008, a EMEF Prof. Marili Dias apresenta características singulares, 

tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista humano. Do ponto de vista físico, o bairro Vila 

dos Palmares, no qual a escola está localizada, é o ponto mais alto da região popularmente conhecida 

como “Morro Doce”, (devido as extensas áreas de cultivo de cana-de-açúcar – que remontam o Brasil 

colonial – e também a presença de inúmeros morros, incrustada no domínio morfoclimático dos 

“Mares de Morros” conforme denominado pelo grande geógrafo brasileiro Aziz Nacib Ab’Saber). Do 

ponto de vista humano, trata-se de uma região extremamente afastada da área mais central da cidade e 

totalmente carente de equipamentos públicos básicos, o que nos permite rotulá-la como pertencente a 

uma área periférica. Dada as características geográficas, surgem as seguintes questões: quem são as 

pessoas que vivem aqui? E o mais importante: Quem são os/as estudantes da escola? 

Diante do exposto, e conforme levantamentos realizados, podemos concluir que a região é 

formada por pessoas que foram “expulsas” das regiões mais centrais da cidade, devido ao processo de 

metropolizacao da São Paulo (SEABRA, 2009) e pelo processo de especulação imobiliária 

(CARLOS,2005), somado a estes os fluxos migratórios do Norte e, principalmente, do Nordeste. 

Devemos ainda lembrar que os/as estudantes que vieram ocupar as vagas da escola em sua 

inauguração (é ainda uma escola jovem), foram provenientes de outras unidades sob o estigma de 

“aluno-problema”. Diante das dificuldades apresentadas, a equipe escolar entendeu que os professores 

e os estudantes deveriam refletir sobre questões relacionadas a auto-estima, autonomia e acima de 

tudo, a identidade dos/as estudantes. 

Neste contexto, motivados por professores atuantes e engajados, surgiram vários projetos, 

ligados programas educacionais de âmbito municipal e federal, dos mais diferentes segmentos, que 

além de instigar nos/as estudantes um espírito crítico, promoveu entre os jovens uma maior 

apropriação dos espaços públicos da cidade e, principalmente, da unidade escolar. Marcados com a 

                                                           
1
 Este relato de experiência surge da necessidade de compartilhar a vivencia enquanto professor e professora 

na busca de implementação de projetos extracurricular na escola por meio da implementação de um Grêmio 
estudantil. O autor não mais exercer suas atividades na unidade escolar citada, sendo este não mais envolvido 
com o projeto. Todavia a autora ainda exercer suas atividades na unidade escolar, sendo a responsável pelo 
projeto do Grêmio.  
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premissa do desenvolvendo protagonismo 

juvenil do senso de solidariedade. Assim, os projetos nos permitiram trabalhar diferentes inteligências, 

conforme propõe Howard Gardner em sua teoria das inteligências múltiplas. 

O tempo passou e os projetos cresceram e hoje podemos afirmar que nossa escola já tem 

uma forte identidade junto os/as estudantes, que rompendo os rótulos de “excluídos” ou “fracassados”, 

caminham para se tornarem autores de sua própria história e porque não autores de (e em) sua própria 

escola. Não por acaso, o tema do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, para este ano, é 

“Identidade e Autonomia: a caminho da autoria”.  
A escola tornou-se para os alunos e para toda comunidade um espaço privilegiado não 

somente para o estudo e o lazer, mas para a construção de relações mais sólidas (e solidárias), 

capacitando os alunos a compreenderem a sua realidade e assim, agirem sobre ela. Entendemos que a 

pedagogia de projetos existente hoje na escola (e que, portanto é algo já institucionalizado) tem sido a 

via pela qual o/a estudantes tem ampliado a sua noção de pertencimento. O grande desafio é ampliar o 

numero de professores/as e estudantes participantes destes projetos, de modo que todos possam dizer 

que aqui: “Nós somos Marili: Diversidade, Identidade, Autonomia e Socialização”. 

Neste sentido que a implementação do ''Projeto Cidadania: a importância do Grêmio na 

Escola'' ganhou destaque, tanto do ponto de vista do reconhecimento da potencia da ação estudantil 

dentro e fora do ambiente escolar quanto da dinâmica viva do próprio projeto a partir das ações dos/as 

estudantes.  

Por esta razão este pequeno relato de experiência busca apresentar as atividades 

desenvolvidas a partir da mediação do autor e da autora na implementação do Grêmio na escola, assim 

como da importância do PPP ser centralizado no desenvolvimento de projetos.  

 

 
O PPP E A ESCOLA DE PROJETOS 

 

 O Projeto Político Pedagógico é um documento que tem por finalidade sintetizar a concepção 

de trabalho que uma escola desenvolverá em um certo período. Assim, ele carrega visões e maneiras 

de interpretar, de agir e/ou de transformar o mundo.  Ilma Passos A. Veiga (2002) argumenta que o 

PPP tem que ser algo muito além da serventia de desenrolo de processos burocrático. Aponta que uma 

escola comprometida socialmente com a transformação da sociedade precisa pensar seu PPP como um 

processo de diálogo permanente, interna e externamente, e que rompa com a ordem que pensa a escola 

como lugar da repetição de modelos prontos, de imposições verticais, de concepções hierárquicas, 

deslocada do contexto social em que está inserida, etc. Também é através dele que a escola se 

estrutura e passa ser vivenciada, deste da organização escolar aos planos de aulas, por exemplo. Inovar 

a escola no sentido de desenvolver um corpo discente crítico, que saiba refletir, agir, se apropriar e 

transformar a sua realidade e, em consequência, da sociedade que vive, é uma preocupação que deve 

se expressa no PPP de uma escola comprometida com tais aspectos.  

 Essas ideias estão presentes em dois artigos de Veiga (2002 e 2003) em ''Projeto Político-

Pedagógico da Escola: Uma construção coletiva e Inovação'' e ''Projeto Político-Pedagógico: Uma 

relação Regulatória ou emancipatoria?'', respectivamente. 

 

"(...) o  projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de 

planos de ensino e de atividade diversas. O projeto não é algo que é 

construído e em seguida arquivado ou encaminhado as autoridades 

educacionais como prova de cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos 

com o processo educativo da escola (VEIGA, 2002)." 

"Falar em inovação e projeto político-pedagógico tem sentido se não 

esquecermos qual é a preocupação fundamental que enfrenta o sistema 

educativo: melhorar a qualidade da educação pública para que todos 

aprendam mais e melhor. Essa preocupação se expressa muito bem na 

tríplice finalidade da educação em função da pessoa, da cidadania e do 

trabalho. Desenvolver o educando, prepará-lo para o exercício da cidadania e 

do trabalho significam a construção de um sujeito que domine 
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conhecimentos, dotado de atitudes 

necessárias para fazer parte de um sistema político, para participar dos 

processos de produção da sobrevivência e para desenvolver-se pessoal e 

socialmente (VEIGA, 2003)." 

  

 A EMEF Marili Dias é uma escola que tem centralidade nos projetos a sua concepção de 

educação, tanto que o seu Projeto Político Pedagógico (PPP) é uma prova evidente de tal feição. 

Vejamos os objetivos gerais do PPP intitulado de “PROJETO ‘Nós somos Marili: Diversidade, 

Identidade, Autonomia e Socialização’ Programa ‘Mais Educação São Paulo”’ deste ano:  

Em continuidade aos anos anteriores, para o ano de 2016, a EMEF 

Professora Marili Dias, tem como objetivo principal em seu Projeto Político 

Pedagógico e P.E.A., a formação do cidadão crítico com a temática “Direito 

a Alfabetização e Letramento na Formação do Cidadão Crítico” e o tema 

gerador: “Identidade e Autonomia: a caminho da autoria”. Para concretizá-

lo, direcionamos a ação do trabalho coletivo tendo como coluna vertebral de 

sustentação os Direitos Humanos, História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, Educação Ambiental, Arte e Cultura Digital, sendo que, serão 

atreladas ao PPP ações específicas por meio do Projeto “Nós somos Marili: 

Diversidade, Identidade, Autonomia e Socialização”, que integra o Programa 

Mais Educação. Assim, o objetivo geral do Projeto “Nós somos Marili: 

Diversidade, Identidade, Autonomia e Socialização” é possibilitar um 

trabalho coletivo que vise à interdisciplinaridade, na qual todos os 

educadores possam contribuir na busca pela formação integral do cidadão, 

de modo a incluir a criança/adolescente da periferia como “Cidadão do 

Mundo”. (EMEF MARILÍ DIAS, 2019) 

 

 O mesmo documento reitera a sua participação no programa Mais Educação São Paulo, que é 

uma política educacional que foi implementada pela  gestão do município de São Paulo - Gestão 

Fernando Haddad (2013-2016), e o Mais Educação, do governo federal.  Desta forma, o PPP é 

extremamente ligado à estas políticas, tendo como meio de intermédio os trabalhos com projetos. 

 O importante é observar que esses programas visam que o/a estudante passe mais tempo na 

escola, sendo que ampliado o contato com a aprendizagem, sobretudo no períodos opostos aqueles aos 

quais estão matriculados. É desta forma que o projeto que por nós é desenvolvido foi possível. 

Falamos mais da nossa experiências. 

 

 

A IMPLEMENTAÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL 
 

 O Grêmio Estudantil é um importante mecanismo para estimular a participação democrática 

dos/as estudantes no ambiente escolar, assim como estimular à autonomia e ao protagonismo juvenil. 

A partir desta entidade representativa, os/as estudantes constrói voz ativa nas decisões e rotina da 

escolar. Além de também possibilitar o amadurecimento e conscientização da importância da 

participação democrática e do respeito ao patrimônio escolar. Ademais, é um instrumento de 

organização para o estimulo à autonomia, onde deriva, a posteriori, a sua ação no mundo 

contemporâneo enquanto cidadãos e cidadãs.  

 O grêmio estudantil é uma entidade democrática na sua essência, e considerando a 

consolidação do projeto “Cidadania: A importância do Grêmio na Escola” um importante passo para o 

estimulo de uma cultura de paz na escola que priorize a resolução de conflitos de modo dialogado 

entre todas as instâncias da comunidade escolar, assim como nas mais diversas escalas de ação do 

individuo, do seu bairro ao mundo. Concretizar um educação cidadã e dialógica, portanto integradora, 

por meio da ação política que um Grêmio estudantil permite é o objetivo do projeto. 

  Desta maneira, o projeto já ocorre a dois anos consecutivos, sendo marcado por ações 

importantes no âmbito escolar, tais como organização de reuniões periódicas, atividades voltada para 

articulação com entidades estudantis representativas, como a União Municipal de Estudantes 
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Secundaristas, eventos esportivos e a 

intervenção espaciais na escola, sendo esta que daremos ênfase no relato, tendo em vista que foi o 

ponto mais alto da ação do Grêmio no ano de 2018. 

   

INTERVENÇÃO FEMINISTA 
 

 A EMEF Prof. Marilí Dias tem ao final do ano letivo uma atividades ao qual os trabalhos 

desenvolvidos pelo corpo docente é apresentado à comunidade do bairro do Morro Doce. Esses 

trabalhos são a maior parte ligados as atividades realizadas no âmbito das aulas regulares e dos 

projetos de contra turno. Umas das proposta que surgiram no Grêmio foi de apresentar alguma 

atividade realizada, ao qual foi escolhido um intervenção feministas. Essa proposta tem um contexto 

que dialoga diretamente com a estrutura machista da nossa sociedade. 

 Algumas integrantes do Grêmio se aproximaram do mesmo com a reivindicação que as 

garotas da escola tinham que para de se agredirem mutuamente, por uma lado, e que os garotos tinham 

que respeitá-las, por outro. A maior queixa dessas garotas eram as inúmeras pichações nos banheiros e 

corretores com ofensas direcionadas as mulheres e as garotas.  

 O Grêmio antes dessas integrantes era composto majoritariamente por garotos, mas com a 

chegada dessas novas questões, trazidas pelas estudantes, começa a mudar de cara, ou melhor, de 

gênero. Elas enfatizavam muito como as violências sofridas por mulheres no cotidiano de suas vidas 

particulares precisavam acabar e como isso era importante para que no futuro as mulheres não mais as 

sofressem. Com isso no processo de embate com as novas integrantes, os garotos do Grêmio, que 

voltavam-se sempre a eventos esportivos, começaram a se ausentar das reuniões ordinárias da entidade 

em formação, fazendo que o Grêmio passará a ser constituído por quase a totalidade de integrantes do 

gênero feminino.  

 O incomodo apresentado pelo garotos não se restringiu a eles. Professores e professoras mais 

conservadores e avessos a ideias de projetos na escola, começam a acusar o Grêmio de ser um coletivo 

feminista e que não cabia a escola fomentar esse tipo de pratica. A reação do Grêmio frete as essas 

acusações, que buscavam inibir suas ações, sobretudo nos questionamentos que elas estavam levando 

a sala de aula, foi o de intensificar o debate.  

 A partir deste momento, as estudantes buscam auxilio da professora da Sala de Leitura para 

acessar textos e livros que abortassem os temas de gênero e da movimento feministas. Com referencias 

de autoras e ativistas ligadas ao feminismo, passaram a fazer bilhetes com frases do movimento 

feminista e com dados sobre o feminicidio por toda a unidade escolar. A recepção desse ato não foi 

unânime, sendo a maior delas positiva e de mais incentivo para que ações desse tipo continuassem.  

 O passo seguinte do Grêmio nas ações sobre o feminismo foi a ideia de fazer um craft grande 

(cartaz feito em papel parto de dimensões grande) com palavras de ordem do movimento feminista, 

que elas colheram em redes sociais e nos livros da biblioteca da escola, para expor no pátio da escola. 

Novamente, as reações não foram unânimes, mas houve mais avaliações positivas, sendo que nova 

estudantes passaram a se interessar pelas ações do Grêmio.  

 Essas novas integrantes vieram em um momento importante do Grêmio. Dentro do período 

eleitoral conturbado do ano de 2018 ao qual as posições eram muito antagônicas, a entidade e, 

sobretudo, as posições políticas das estudantes e também desses que escrevem eram questionadas de 

esquertidas-doutriadoras (!), era atacadas por parte do corpo docente conservador e por alguns país de 

estudantes da escola.  O momento posterior a eleição não estremeceu as integrantes que apontaram 

para o enfrentamento o período conturbado que se instalou no país, sobretudo frente a questão de 

gênero, mas também racial e de classe.  

 As feira para mostrar as atividades desenvolvidas ao longo do ano se aproximavam e o 

Grêmio naquele momento era composto por cerca de oito garotas e um garoto (mais o professor e a 

professora mediadora - autor e autora deste texto). A proposta que venho das garotas foi realizar um 

intervenção feminista na escola com reação ao momento político e as pressões sofridas pelo Grêmio.  

 A ideia foi de apresentar à comunidade as atividades realizadas, como os crafts, os bilhetes e 

cartazes de conscientização, os livros consultados, os filmes e documentário visto e uma exposição 

com mulheres e ativistas importantes da historia mundial, sendo algumas já falecidas e outras vivas.  

 Como tudo em ação política, e as ações do Grêmio sempre são políticas, houve reações 

positivas e negativas. Como o Grêmio apresentava a intervenção aos visitantes, as integrantes do 
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Grêmio ficavam surpresas com as mediações  

realizadas, principalmente como os comentários vindo das mães de estudantes da escola, posto que 

elogiavam-nas e diziam que era importante conscientizar as garotas da escola para que estas não 

sofressem  violências, tais como essas mães sofrem. Por outro lado, houve muitas recusas de entrar na 

sala da intervenção, dizendo que aquilo ali era coisa de esquerda e não podia esta na escola.  

 Em todo o caso, o mais importante das reações foi ver a maturidade que as integrantes e o 

integrante tiveram na mediação com as situações, sendo que, quando acusadas, não enfrentavam de 

forma rude ou grosseira, mas buscavam explicitar o quão aquela intervenção podia dialogar para 

ajudar as mulheres do bairro e a escola a ser um ambiente menos hostil para as garotas, assim como as 

questões sobre gênero precisam ser mais debatidas na sociedade em geral. 

 

 O GRÊMIO CONTINUA: AMPLIAÇÃO E NOVAS AÇÕES 

   

 Neste ano de 2019, o Grêmio Estudantil da EMEF Prof. Marilí Dias estendeu suas atividades 

também para os alunos de Ensino Fundamental I, possibilitando a participação do ciclo infantil, grupo 

que muitas vezes tem muito a dizer, porém não recebe o devido suporte. Nossa intenção foi a de tornar 

o processo o mais democrático e participativo possível, lembrando sempre aos estudantes da 

importância de sua voz ativa, de se construir uma entidade representativa dentro da escola e do 

fortalecimento e reconhecimento de sua categoria. 

 Não houve o processo completo de assembléias, da criação de um estatuto ou campanhas 

eleitorais como indicado em documentos auxiliadores de implantação de grêmios estudantis em 

escolas. A partir das demandas dos alunos e de seus interesses ao participar do projeto, além da 

própria divulgação entre eles mesmos, pudemos formar uma chapa única que tem evoluído a cada 

semana, a cada orientação nossa e a cada ação de construção de sua autonomia. 

Durante o projeto, realizamos oficinas com os alunos. Oficinas sobre cidadania, democracia, 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, definições sobre Grêmio Estudantil, movimentos sociais 

e uma rica base teórica. Como práticas das oficinas, cartazes foram elaborados e expostos nas paredes 

da escola, para que os alunos representados conhecessem sua entidade e visualizassem as primeiras 

ações do projeto.  

 Muitas coisas foram discutidas, entre elas os prós e contras que todos enxergavam no dia a dia 

escolar. Numa tentativa de tentar amenizar conflitos durante os intervalos entre as aulas e criar um 

ambiente mais agradável e divertido, a primeira ação proposta foi a de colocar uma seleção de músicas 

de diversos gêneros durante o período. Ação concretizada após uma reunião da entidade com a gestão, 

acertando como o grêmio agiria durante esta atividade. 

 Comissões foram criadas com duas pessoas cada, uma para controlar o som, uma para 

registrar a repercussão da atividade com os alunos representados e uma para administrar conflitos caso 

necessário. Num período teste de três semanas, a entidade não aceitou sugestões dos alunos, pois era o 

combinado com a gestão. Caso a ação fosse bem recebida por todos, sugestões de músicas e outros 

gêneros seriam abertas. 

 Pensando no bom andamento da escola e na criação de um caixa financeiro para as atividades 

do grêmio, os alunos abriram para que todos da escola (alunos, funcionários, professores, gestão) 

pudessem sugerir que músicas gostariam de ouvir durante os intervalos. Para que as músicas fossem 

reproduzidas, haveria uma contribuição de R$ 0,50 centavos de cada pessoa para melhorias na escola. 

 Esta ação ainda está em construção, porém vem agradando aqueles que fazem o projeto 

acontecer e aqueles que ouvem e dançam as músicas nos poucos momentos livres que os alunos tem 

na escola. 

 Outro fato interessante sobre a chapa 2019 foi a participação indireta durante os atos do dia 15 

de maio deste ano, contra os ataques do governo atual à educação superior. Como não puderam 

participar do ato, os alunos do grêmio criaram cartazes com palavras de ordem e protestos defendendo 

seus direitos, estes cartazes foram levados por alguns professores da escola para o ato, foram 

fotografados e elogiados. Os alunos se orgulharam muito por poder participar deste momento histórico 

e tão importante de uma forma tão pequena, mas tão forte. Os cartazes depois também foram colados 

na escola. 

 A ação mais importante em criação no momento é uma palestra que será reproduzida pelo 

grêmio para todos os alunos. Uma situação grave de racismo e machismo durante um de seus 
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intervalos despertou a necessidade de 

fazer ações de conscientização dentro da escola. Assim, o grupo tem se reunido independentemente 

das professoras orientadoras para criar os materiais que serão usados na palestra, que terá como tema o 

cyberbullying e o preconceito. Além da palestra, um clipe musical e uma apresentação de dança 

acontecerão, pois os gremistas também disseram ser importante ter uma manifestação artística durante 

este dia de discussões tão relevantes. 

 A autonomia e independência entre eles vem crescendo muito e é a nossa maior expectativa ao 

desenvolver o projeto. Esperamos que mais ações venham, que essa chapa se fortaleça e que realmente 

represente sua categoria. O mais importante, ao meu ver, é que os estudantes consigam enxergar e 

valorizar a força dos espaços coletivos, que esta vivência os faça carregar experiências para a vida e 

enriqueça seus processos de aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem: Mosaico da intervenção feminista realizada pelo Grêmio estudantil. 
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Eixo do trabalho: Ensino de Geografia e Currículo

Resumo

Este estudo tem como principal objetivo construir o Estado da Arte das pesquisas sobre as práticas de ensino de
Geografia no Brasil, a partir de banco de dados selecionados. O recorte da pesquisa é o período entre 2013 até
2018 e os descritores elegidos, para as etapas de pesquisa foram: “Ensino”; “Práticas de Ensino”; “Geografia”;
“Geografia Escolar”. Como estratégia metodológica, foi organizado o corpus de análise a partir de dois
principais bancos de dados: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT e uma seleção
de Universidades com grupos de estudos de destacada produção sobre ensino de Geografia. Como resultados
verifica-se que foram encontrados 276 trabalhos a partir dos descritores, do recorte temporal e dos bancos de
dados adotados. Destes, após realizada a leitura dos resumos, foram selecionados 125 trabalhos para análise
efetiva. Ao analisar-se a produção por região do país, há um notório destaque para as regiões sul e sudeste, com
32,8% e 31,2% de trabalhos selecionados, respectivamente. Ao verificar os assuntos das práticas de ensino de
Geografia nos trabalhos selecionados, a evidência destacada foram os temas de cartografia, conceitos sobre
natureza, categorias geográficas e conceitos sobre sociedade. Assim sendo, destaca-se que foi importante avaliar
as continuidades teóricas e metodológicas, o quanto se redunda ou se avança na produção dos saberes científicos.

Palavras-chave: Pesquisa; Ensino de Geografia; Geografia Escolar; Práticas de Ensino; Estado da Arte.

Introdução

As pesquisas no campo do ensino de Geografia no Brasil vêm crescendo e ampliando
sua presença tanto no meio acadêmico quanto no âmbito da própria escola, prova disto é a
realização de eventos relacionados ao ensino de Geografia, os quais vêm apresentando um
crescente não apenas nos números de trabalhos, mas principalmente na qualidade da
pesquisas e relatos de experiências apresentados.

A construção de um estado do conhecimento configura-se como importante etapa dos
processos de pesquisa científica. Tal constituição própria já foi definida por Morosini e
Fernandes (2014), como sendo a identificação, registro, categorização que levem à reflexão e
síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de
tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica (p.
155).
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Desta forma, a tarefa de catalogação de informações decorrentes da produção
atualizada sobre o tema de pesquisa constitui-se de etapa de visualização e ponderação mais
densa sobre o estado de coisas os quais se relacionam com as pesquisas e as práticas diárias
dos professores de Geografia. Assim sendo, é importante avaliar as continuidades teóricas e
metodológicas, o quanto se redunda ou se avança na produção dos saberes científicos,
evitando, assim, a cristalização do conhecimento e provocando o movimento de busca pelo
novo na ciência (BIANCHA et al, 2004).

Para o entendimento do corpus da pesquisa, reporta-se a Moraes e Galiazzi (2007),
quando afirmam que o mesmo trata-se do conjunto de informações sistematizadas na forma
de texto, bem como que a definição e delimitação do corpus são funções do pesquisador, o
qual deve manter-se atento durante todo este processo.

Outras pesquisas já buscaram dar conta de investigações que construíssem o estado da
arte relacionados a diferentes possibilidades no campo do ensino de Geografia. Como alguns
destaques, podem-se verificar, inicialmente, o trabalho de Correa (2017), que versou sobre a
construção de um Estado da Arte da Geografia Física no Nordeste e no Norte do Brasil e, em
certo ponto, versou sobre as potencialidades do ensino da Geografia Física. Fonseca, Salvi e
Torres (2014), desenvolveram projeto de pesquisa que buscou construir o Estado da Arte das
pesquisas em Dissertações de Mestrado em Ensino de Geografia através de uma contribuição
para uma avaliação a partir das pesquisas nos programas nacionais de Stricto Sensu (2008 –
2012.

Freitas (2014) procurou desenvolver pesquisa sobre a construção de um Estado da arte
do PIBID de Geografia no Brasil, realizando assim reflexão sobre o lugar de origem dos
professores de Geografia em formação no Brasil e pensar sobre as produções desses
estudantes. Pazio (2015) buscou elaborar o Estado da Arte da pesquisa sobre geotecnologias
no ensino de geografia, apresentando as contribuições encontradas para a formação de
professores da disciplina.

O que há em comum entre os trabalhos apresentados até o momento, versando sobre
construções de estado da arte, é que todas as investigações fazem levantamento sobre temas
gerais no âmbito do ensino de Geografia, mas nenhuma levantou trabalhos que abordassem
especificamente as questões relacionadas às práticas de ensino em Geografia, objetivo o qual
a presente investigação vem buscando alcançar.

Esta investigação forma parte do projeto de pesquisa intitulado “O Estado da Arte das
pesquisas sobre práticas de ensino de Geografia no Brasil (IBICT, ANPEGE, ENPEG e
Seleção de Universidades) entre os anos de 2013 e 2018”, em desenvolvimento na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da
mesma Universidade.

Para o recorte da pesquisa apresentada na presente investigação, formulou-se a
seguinte pergunta de pesquisa, no sentido de que orientasse os trabalhos e as etapas
metodológicas: “Quais são as pesquisas e trabalhos publicados relacionados às práticas de
ensino de Geografia entre os anos de 2013 – 2018 nos Bancos de Dados do IBICT e de uma
seleção própria de Universidades?”. Na definição do que pesquisar procura-se realizar um
estudo que contribua para a melhoria da educação geográfica, de maneira a avançar as
discussões do campo das práticas de ensino de Geografia, elaborando uma catalogação das
mesmas práticas.
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O objetivo geral da pesquisa foi construir o Estado da Arte das pesquisas sobre as
práticas de ensino de Geografia no Brasil, a partir de banco de dados selecionados, no recorte
temporal entre 2013 e 2018. Como objetivos específicos, levaram-se em conta os seguintes:
levantar as pesquisas relacionadas às práticas de ensino de Geografia no banco de dados do
IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e levantar as pesquisas
relacionadas às práticas de ensino de Geografia nos bancos de Teses e Dissertações de uma
seleção de Universidades com tradição na pesquisa em ensino de Geografia.

Metodologia

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada (GIL, 1999), pois os
conhecimentos produzidos serão diretamente utilizados nas aulas de Geografia tanto do
espaço de pesquisa como poderão ser utilizados por outros professores de Geografia que,
porventura, tiverem acesso aos dados da investigação (GIL, 1996; DENCKER, 2000).

Ao mesmo tempo, do ponto de vista da abordagem do problema, configura-se como
uma pesquisa qualitativa, pois o ambiente e o pesquisador são os agentes principais do
processo de investigação (COLLIS; HUSSEY, 2005).

Do ponto de vista de seus objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, visto que
busca aprimorar ideias ou descobrir intuições, pela técnica de levantamento bibliográfico.

Em relação aos procedimentos técnicos, a investigação é uma pesquisa bibliográfica,
já que utiliza material já publicado (CERVO; BERVIAN, 2002), constituído por Teses e
Dissertações, além de trabalhos publicados em eventos científicos, com informações
disponibilizadas na internet.

A investigação foi realizada em duas etapas de busca de trabalhos acadêmicos
relacionados ao tema de pesquisa e uma terceira etapa de análise dos dados com pretensão de
fundamentar os estudos das práticas de ensino de Geografia no Brasil, tendo em vista a
importância de conhecer o campo de trabalho do Professor de Geografia. O recorte temporal
constituiu-se de cinco anos (2013 até 2018), no intuito de verificar as produções mais atuais
dentro do campo de estudos. Os descritores elegidos, para as etapas de pesquisa foram:
“Ensino”; “Práticas de Ensino”; “Geografia”; “Geografia Escolar”.

1ª etapa: banco de dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT): este instituto tem sua origem em 1954, dada a necessidade apontada pela
UNESCO, para que o Brasil tivesse um centro nacional de bibliografia e documentação. Na
atualidade, o instituto conta com diferentes canais para a pesquisa, sistema de divulgação de
dados científicos e um dos principais bancos de dados do país, congregando trabalhos
acadêmicos de distintos níveis e diferentes áreas do conhecimento. A coleta de dados neste
repositório constitui-se importante para a pesquisa na medida em que o mesmo configura-se
como importante canal de divulgação científica no país, bem como pelo fato de reunir
diferentes tipos trabalhos científicos, como já fora explicitado.

2ª etapa: bancos de Teses e Dissertações de uma seleção de Universidades: para
complementar, legitimar e corroborar com as três primeiras etapas realizou-se a busca por
trabalhos nos bancos de Teses e Dissertações das universidades supracitadas, visto que as
mesmas estão diretamente vinculadas aos principais Grupos de Estudos e/ou Pesquisas em
Ensino de Geografia do país, conforme quadro explicativo que segue:
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Quadro 1 - principais Grupos de Estudos e/ou Pesquisas em Ensino de Geografia
Universidade selecionada Grupo de Estudos/Pesquisas vinculado
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

Núcleo de Estudos de Educação e Geografia

Universidade Federal de Pelotas Laboratório de Educação Geográfica e Ambiental
Universidade Federal de Santa
Catarina

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia

Universidade de São Paulo Grupo de Estudo e Pesquisa em Didática da Geografia e
Práticas Interdisciplinares

Universidade Estadual de
Campinas

Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia

Universidade Federal de Goiás Laboratório de Pesquisa em Educação e Geografia
Organização: os autores (2018)

3ª etapa: análise dos dados coletados: por fim se realizará um estudo qualitativo, de
caráter exploratório, cujo objetivo será verificar, através da leitura dos resumos dos trabalhos
encontrados, quais seriam os selecionados para a construção do corpus da pesquisa, tendo
como foco os trabalhos os quais possuíram maior aderência ao objeto de estudo ora
verificado.

Ainda, estão previstas outras duas etapas de busca de trabalhos, em dois outros bancos
de dados através de coleta e análise nos bancos de dados da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE) e dos Anais dos Encontros Nacionais de
Prática de Ensino em Geografia (ENPEG).

Resultados

Os primeiros achados da investigação apontaram para o quantitativo de trabalhos
encontrados a partir do levantamento com os descritores selecionados, o recorte temporal
adotado e os bancos de dados utilizados. Deste contexto, foram encontrados 276 trabalhos ao
total. Após leitura dos resumos dos trabalhos selecionaram-se um total de 125 trabalhos, pois
foram excluídos do corpus da pesquisa, visto que não eram trabalhos que tratavam
diretamente do campo de investigação em práticas de ensino de Geografia, mas sim de
trabalhos que traziam reflexão teórica sobre o campo. A tabela 1 auxilia a elucidação entre as
diferenças entre os trabalhos encontrados e os selecionados, a partir dos bancos de dados do
IBICT e da seleção de Universidades.
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Tabela 1 - Trabalhos Encontrados e Selecionados

Banco de Dados Trabalhos Encontrados* Trabalhos Selecionados*

IBICT 220 97

UFRGS 1 1

UFSC 3 1

UFPEL 8 1

USP 5 4

UNICAMP 9 5

UFG 30 16

Total 276 125

Organização: os autores (2019)
*Nota: Caso houve coincidência de trabalhos entre o banco de dados do IBICT e o banco de dados da
universidade, optamos por tabelar apenas o que está no IBICT, uma vez que essa foi a ordem em que
pesquisamos.

Já era previsto que entre os bancos de dados houvesse coincidências, visto que o
IBICT coleta os trabalhos de pós-graduação, a partir dos bancos de dados das Universidades,
para compor seu banco de dados. A tabela 2 apresenta as sobreposições encontradas nos
referidos bancos de dados. O único caso no qual o banco de dados do IBICT apresentou mais
trabalhos que o da própria Universidade foi o da USP, com 29 trabalhos
encontrados/selecionados a partir do IBICT e 5 no banco da própria Universidade.

Tabela 2 - Trabalhos que constavam nos bancos da Universidade e do IBICT.

Universidades Universidade IBICT

UFRGS 1 35

UFSC 3 16

UFPEL 8 5

USP 5 29

UNICAMP 9 6

UFG 30 2

Organização: os autores (2019)

Ao verificar a distribuição por ano dos trabalhos selecionados para análise (tabela 3),
constata-se que há uma distribuição relativamente mediana entre os anos de 2013 até 2017 -
média de 25 trabalhos por ano - tendo apresentado, em 2018, 6 trabalhos selecionados para
análise. Tal diminuição se dá devido ao fato de que os trabalhos mais recentes estão ainda
sendo inseridos dos próprios bancos de dados, o que acarreta em tardança para atualização
deste ano de análise, o que será revisto ao final do primeiro semestre de 2019.
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Tabela 3 - Produção por Ano

Ano Produção

2018 6

2017 29

2016 20

2015 20

2014 30

2013 20

Organização: os autores (2019)

O gráfico 1 apresenta a produção dos trabalhos selecionados por região do Brasil, no
qual fica evidenciada a destacada produção das regiões sul, com 32,8% dos trabalhos, seguida
da região sudeste, com 31,2% dos trabalhos. Para além do fato de que na seleção de
Universidades adotada para compor o corpus da análise constassem maioria de universidades
destas regiões, pois é onde se encontram os principais grupos de pesquisas relacionados ao
campo do ensino de Geografia no Brasil, a pesquisa no IBICT também evidenciou a baixa
produção de pesquisas sobre práticas de ensino de Geografia nas demais regiões do país. A
região centro-oeste apresentou 20% dos trabalhos selecionados e as regiões norte e nordeste
foram as que apresentaram menores percentuais, com 1,6% e 14,4%, respectivamente.

Gráfico 1 - Produção por Região

Organização: os autores (2019)
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Ao refletirmos sobre a produção dos trabalhos por instituição de ensino superior (IES)
em seus Programas de Pós-Graduação em Geografia (tabela 4), constatou-se que outras IES
surgiram para além das que já haviam sido elencadas na seleção de Universidades. São elas:
UNESP, UNIOESTE, UFPB, UFRN, UNB e UFPE. Conforme a nota explicativa, as
instituições que constam no item “outro” possuíam apenas dois ou menos trabalhos
selecionados, por isso ficaram abaixo da linha de corte para esta análise. É importante
destacar que, por mais que nesse espectro de observação apareçam mais universidades do
nordeste do país, por exemplo, ainda a expressão numérica das produções é mais baixa,
quando comparada às regiões sul e sudeste, que ainda mantém maior quantitativo de
produção. Aqui se abre margem para a discussão entre os investimentos no ensino superior e
na pós-graduação no Brasil. Ressalta-se que tal discussão não é o objeto da presente
investigação, mas que há necessidade de se pensar, debater e propor ações que mitiguem tal
disparidade encontrada.

Tabela 4 - Produção por Instituição

Instituição Produção

UFRGS 18

UFG 17

USP 14

UNESP 13

UFSC 10

UNICAMP 8

UNIOESTE 7

UFPB 7

UFRN 5

UNB 4

UFPE 4

Outros* 18

Organização: os autores (2019)
*Nota: as instituições que constam no item “outro” possuíam apenas dois ou menos trabalhos selecionados
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Em uma análise exploratória dos assuntos os quais os trabalhos tratavam (gráfico 2),
dentro do campo das práticas de ensino de Geografia, alguns blocos de temas ficaram em
evidência. A maior quantidade de trabalhos envolveu conteúdos relativos aos temas de
cartografia, com destaque para práticas pedagógicas circundantes em cartografia temática,
construção de mapas, maquetes, croquis, entre outros, ou ainda sobre mapeamentos das
localidades dos alunos. Os temas de natureza e sociedade (SUERTEGARAY, 2002), em
consonância ou separadamente, também ganharam destaque nas análises. Em menor
ocorrência, ainda nos blocos selecionados, os trabalhos envolvendo sistemas de informações
geográficas (sensoriamento remoto, uso didático do Google Maps ou Google Earth) também
ganharam destaque. Há um bloco que foi denominado "outros", pois foram trabalhos
relacionados a outras formas de práticas de ensino de Geografia que, no montante geral das
análises, não compuseram grupos específicos, pela pouca quantidade de trabalhos em cada
sub-campo. Os temas dos outros trabalhos giraram em torno de: literatura, redes sociais,
tecnologias educacionais, trabalho de campo, experiência docente, imagens, fotografias e
audiovisual em geral.

Gráfico 2 - Produção por Assunto

Organização: os autores (2019)

Um tema importante que este tipo de análise possibilita verificar é o trabalho docente.
Ao constatar a produção dos trabalhos selecionados por orientador de pesquisa, averiguou-se
que a maior quantidade de orientadores (65) orientou apenas 1 trabalho, no recorte temporal
selecionado e com os moldes de seleção já explicitados. Ao visualizar o número de
orientadores que orientaram 2 ou mais trabalhos, o número já decai para 25. Há o destaque de
uma orientadora que, no recorte escolhido, orientou 5 trabalhos dentro do campo de pesquisa
sobre as práticas de ensino de Geografia, o que coincide com seu tema de pesquisa, que é
cartografia, justamente o assunto mais abordado, como visto na análise anterior.
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Gráfico 3 – Quantidade de trabalhos
por orientador

Organização: os autores (2019)

Considerações Finais

Através das primeiras etapas desta investigação, foi possível realizar o mapeamento
inicial das pesquisas a partir das produções acadêmicas de mestrado e doutorado sobre as
práticas de ensino de Geografia no Brasil, sempre levando em conta os descritores, o recorte
temporal e os bancos de dados utilizados.

Foi possível constatar que, mesmo já havendo outras pesquisas correlatas ao tema da
realização de um levantamento do tipo “estado da arte” sobre ensino de Geografia no Brasil, o
campo de investigação carecia de uma proposta que se se dedica a pensar especificamente
sobre as pesquisas diretamente ligadas às práticas de ensino de Geografia.

Um dado importante a ser mencionado novamente é a concentração de pesquisas
apresentadas nas regiões sul e sudeste do país. Por mais que apareçam significativas
universidades da região nordeste, por exemplo, ainda a produção em níveis quantitativos é
baixa naquela região. Como já explicitado, este não é o espaço específico para tal discussão,
contudo, entende-se que tais reflexões – muito mais voltadas ao campo das políticas públicas
para o ensino superior – devam ser retomadas.

Outro fenômeno relevante de ser observado neste estudo foi a distribuição dos
principais assuntos os quais tratavam as práticas de ensino de Geografia investigadas nas
produções selecionadas para análise. A presença forte de práticas de ensino ligadas às
questões de cartografia e, por consequência, dos Sistemas de Informações Geográficas,
reforça a identidade da Geografia na escola básica: somos a “ciência do por que onde”, ou
seja, temos por motivação principal justamente a análise das espacialidades dos fenômenos
tanto naturais, quanto sociais (CALLAI, 2006).

É importante destacar que o estudo não se esvazia aqui. Dando continuidade às
análises, após ter realizado as constatações desta investigação, passar-se-á para as análises dos
objetos das investigações selecionadas, bem como para o estudo das metodologias
empregadas e dos principais resultados obtidos. Ainda, na segunda etapa de coleta dos dados,
está previsto o estudo com os bancos de dados dos eventos da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE) e dos Anais dos Encontros Nacionais de
Prática de Ensino em Geografia (ENPEG).
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Prática de Ensino em Geografia (ENPEG).

777



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

A tarefa de catalogação de informações decorrentes da produção atualizada sobre o
tema de pesquisa constitui-se de etapa de visualização e ponderação mais densa sobre o
estado de coisas os quais se relacionam com as pesquisas e as práticas diárias dos professores
de Geografia (CAVALCANTI, 2008). Assim sendo, destaca-se que foi importante avaliar as
continuidades teóricas e metodológicas, o quanto se redunda ou se avança na produção dos
saberes científicos, evitando, assim, a cristalização do conhecimento e provocando o
movimento de busca pelo novo na ciência.
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Resumo: O trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão acerca do desenvolvimento e papel do educador no

ensino e aplicação das práticas pedagógicas com referência à Ciência Geográfica no ambiente escolar, tendo

como unidade de análise a aplicação de entrevista semiestruturada com educadores da área. No decorrer deste

trabalho é percebido que a escola enquanto instituição detentora do saber precisa compreender sua importância

na formação de um sujeito que atua em uma sociedade e deve contribuir positivamente para que esse saber seja

trabalhado de forma democrática, independentemente de qual grupo social ele pertença. A ciência geográfica

possui um amplo potencial em seus campos epistemológicos que até então não foram explorados completamente

e adequadamente. Compreende-se que estudar geografia deve significar algo mais prazeroso e funcional que se

ater simplesmente à memorização de mapas e capitais. Deve ser uma ciência explorada em todos os seus

campos, os quais superam o conhecimento empirista.

Palavras-Chave: Formação docente, práticas pedagógicas, geografia.

Introdução

Estudar Geografia na atualidade é um exercício para todos aqueles que desejam compreender
como se processa a relação entre a sociedade e a natureza. A sociedade atual tem exigido um volume
de informações e conhecimentos muito maiores que aqueles já sistematizados em épocas passadas. Os
avanços científicos, tecnológicos e culturais exigem da sociedade como um todo e principalmente da
escola – formadora desse conhecimento –, mudanças significativas e condições reais para a solução de
grandes desafios presentes no cotidiano. Dentro desse contexto, o espaço geográfico apresenta uma
dinâmica acelerada no seu processo de transformação e exige daqueles que participam direta ou
indiretamente desse processo a tomada de consciência do seu papel, para tanto, é importante
compreender as dimensões naturais, sociais, econômicas e culturais do espaço.

O processo didático-pedagógico do ensino da disciplina de geografia desperta reflexões
quanto ao tratamento com as questões espaciais - fatos e os acontecimentos locais, regionais, nacionais
e/ou globais - bem como, a política escolar baseada na pedagogia da mudança e transformação dos
hábitos e atitudes dos alunos para a produção do exercício da cidadania. Nesse sentido, a formação e a
prática docente no processo ensino-aprendizagem desta disciplina constitui a temática do presente
artigo.
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Geografia: Educação, Espaço e Sociedade

Numa perspectiva de reflexão que entende a realidade como socialmente produzida, a
sociedade é considerada como uma totalidade, o que nos permite uma possibilidade de compreensão
da educação como um fenômeno social, ou seja, está inserida na totalidade das relações sociais. Isso é
importante para compreendermos que [...] a prática educativa, e especialmente os objetivos e
conteúdos, o ensino e o trabalho docente, estão determinados por fins e exigências sociais, políticas e
ideológicas [...] (Libâneo, 1995, p.18). Isso reforça a importância da educação na atual sociedade, e
principalmente, a necessidade de maior inteligibilidade sobre os diversos processos que perpassam a
prática educativa.

Sobre esse mesmo horizonte de reflexão – a totalidade social – a Geografia, a partir da década
de 1970, através do movimento de renovação conhecido como Geografia Crítica, trouxe o espaço
como objeto da Geografia, para o debate das subtotalidades (instâncias) da sociedade. O espaço foi
acrescentado como uma totalidade parcial que colabora para compreensão da realidade social (Santos,
2008; Soja, 1993). A Geografia, tendo o espaço como seu objeto, o define como socialmente
produzido. Santos (2008), explica que:

“Produzir e produzir espaço são dois atos indissociáveis. Pela produção o homem
modifica a Natureza Primeira, a natureza bruta, a natureza natural, socializando,
dessa forma, aquilo que Teilhard de Chardin cha de ‘ecossistema selvagem’. É por
essa forma que o espaço é criado como Natureza Segunda, natureza
transformada, natureza social ou socializada. O ato de produzir é, ao mesmo
tempo, o ato de produzir espaço” (SANTOS, 1978, p. 203, grifo nosso).

Portanto, a geografia não está ligada à educação apenas como uma disciplina da grade
curricular. Enquanto ciência, a Geografia oferece à prática educativa um arcabouço teórico que
permite uma compreensão de aspectos ligados aos próprios processos educacionais e suas relações
sociais, destacando-se sua grande importância para compreensão da sociedade, pois, como nos alerta
Santos (2oo8):

A sociedade, que deve ser, finalmente, a preocupação fundamental de todo e
qualquer ramo do saber humano, é uma sociedade total. Cada ciência particular se
ocupa de um dos seus aspectos. O fato de a sociedade ser global consagra o
princípio da unidade da ciência. O fato de essa realidade total, que é a sociedade,
não se apresentar a cada um de nós, em cada momento e em cada lugar, senão sob
um ou alguns dos seus aspectos, justifica a existência de disciplinas particulares [...]
(SANTOS, 2008, p.146, grifo nosso).

A educação como prática educativa e a Geografia como ciência do espaço socialmente
produzido, estão submetidas às contradições de uma sociedade total.
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Cotidiano escolar, formação e prática docente

Utilizamos a entrevista semi-estruturada como instrumento principal de coleta de dados de
nossa investigação referente ao “Cotidiano escolar, Formação e Prática docente no ensino da
Geografia”. Entrevistamos dois professores licenciados em Geografia1, o Prof. Latitude que atua em
escolas da rede pública estadual e o Prof. Longitude que trabalha na rede municipal de ensino de
Vitória. O principal objetivo da entrevista é avaliar como é realizada a prática docente no ensino da
disciplina de Geografia. Para isso, utilizamos um questionário com perguntas abertas referentes à
temática referida.

O fato de ter sido realizada uma entrevista individual com perguntas abertas nos permitiu o
acúmulo de um rico material, referente às experiências docentes de cada professor entrevistado.
Buscou-se ainda relacionar o conteúdo das falas dos professores com a sua menção da utilização ou
não de referenciais teóricos da pedagogia para sustentar a prática pedagógica no ensino da disciplina.

O cotidiano escolar e a prática docente têm sido objeto de pesquisa de especialistas e
pesquisadores que buscam compreender os significados de novos hábitos, valores e ações em geral
assumidas pela comunidade escolar mediante as transformações sociais, políticas e econômicas do
mundo contemporâneo. Segundo Libâneo, 1995:

A prática educativa é parte integrante da dinâmica das relações sociais, das
formas da organização social. Suas finalidades e processos são determinados
por interesses antagônicas das classes sociais. No trabalho docente, sendo
manifestação da prática educativa, estão presentes interesses de toda ordem –
sociais, políticos, econômicos, culturais – que precisam ser compreendidas
pelos professores.

Sendo assim, o professor torna-se peça fundamental no processo de ensino aprendizagem,
sendo o elo principal entre os interesses que estão em jogo e o aluno.

O professor licenciado Longitude (trabalha na rede municipal de Vitória e atua no campo do
magistério há cinco anos), o primeiro contato como professor ocorreu quando ainda estava na
graduação com turmas do ensino médio e técnico integrado. Ao ser questionado sobre as principais
dificuldades encontradas no cotidiano escolar principalmente no que diz respeito às práticas
educativas, ele responde: “a escola/sala de aula é um desafio cotidiano. Não existe um dia igual ao
outro. Lidar com pessoas nos permite aprender a cada instante, pois por mais que reproduzamos,
sempre estamos de forma distinta, pois trazemos de casa e dos lugares que frequentamos sensações,
emoções, alegrias, fraquezas etc.Mas, quando me refiro ao trabalho de professor, destacaria dois
grandes desafios: a indisciplina escolar e o desinteresse de uma parte dos alunos. Sem dúvida, reflexo
de inúmeras circunstâncias, como problemas familiares cotidianos, ‘malandragem e falta de limites’,
escolas sem estruturas, aulas desmotivantes etc., esses problemas não podem ser utilizados como
desculpas para um trabalho de ruim qualidade por parte dos profissionais da escola, que têm que
lutar pelos objetivos centrais da educação disposta pela LDB: a formação individual do aluno, a
formação para o mercado de trabalho e a formação cidadã do mesmo”.

1 Neste trabalho iremos utilizar nomes fictícios para direcionar os professores entrevistados.
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Sendo assim, através da fala do professor é percebido o quanto o cotidiano escolar e as
práticas escolares são afetadas no dia-a-dia escolar; contudo, quando questionado sobre como
enfrentar tais desafios, o mesmo responde que é preciso ter muita perseverança acima de tudo, pois a
oportunidade tem que ser trabalhada pelo eu-professor, que reflete diretamente no hoje-amanhã de
todos os alunos que passam na sala de aula.O papel do professor-educador deve superar todos os
obstáculos, pois torna-se sua função  também formar indivíduos para a sociedade.

Não há sociedade sem prática educativa nem prática educativa sem
sociedade. A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em
sociedade, mas também o processo de promover os indivíduos dos
conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio
social e a transformá-los em função de necessidade econômicas, sociais e
políticas da coletividade. (Libanêo 1995).

Por fim, quando solicitado ao professor que fizesse uma avaliação em relação à apropriação
dos conteúdos trabalhados no ensino de Geografia, ele salienta que o tempo é a melhor forma de
esperarmos o resultado de qualquer aprendizagem geográfica. A perseverança e o acreditar na
Geografia, o fazem buscar a cada dia “novas” metodologias para as suas aulas, para que a Geografia se
torne mais atrativa e importante na vida de cada um de seus alunos.

A segunda entrevista foi realizada com o professor da rede estadual de ensino, Latitude.
Atuando há quatorze anos no magistério, o professor possui licenciatura em Geografia e pós-
graduação em Geografia do Brasil e Meio Ambiente. Atualmente leciona na escola Prof. Fernando
Duarte Rabello no município de Vitória e na escola Maria José Zouain Miranda no município de
Serra.

Em relação às mudanças no ensino da Geografia no ambiente escolar o que foi notado pelo
professor está ligado à mudança no âmbito da abordagem teórica da geografia tradicional totalmente
descritiva, segundo ele, uma receita pronta. De acordo com Latitude, em muitas escolas, a pedagogia
tradicional ainda está presente dando o enfoque aos conteúdos mais voltados para a memorização e a
atividades rotineiras, que apenas ocupam o tempo dos alunos, não despertando o interesse nem a
consciência crítica dos mesmos.

Em contrapartida, com o advento da pedagogia nova e da geografia crítica, muitas
escolas avançaram significativamente em relação às práticas pedagógicas de ensino. O que se
torna importante não é aprender, mas sim aprender a aprender, deslocando o eixo do conteúdo
para os processos de aprendizagem. O professor deve agir como um estimulador e orientador
da aprendizagem cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos. A aprendizagem seria
uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação entre os alunos e o
professor.

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) na década de 1990,
também foi citada pelo professor como um grande avanço no ensino da geografia nas escolas
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brasileiras, pois os alunos passam a compreender as relações entre a formação da sociedade e
o funcionamento da natureza com base na paisagem.

Seguindo a linha da Pedagogia Nova, o Prof. Latitude diz que algumas práticas
docentes diferenciadas já fazem parte de sua rotina e de muitas escolas públicas, como por
exemplo, o projeto “Brasil x Russía”.  Segundo o professor, o projeto, foi desenvolvido por
professores da escola Maria José Zouain Miranda durante a Copa do Mundo, realizada na
Russia no ano passado. Envolvendo várias disciplinas, os alunos realizaram diversas
atividades referentes ao tema. Esses projetos foram destacados pelo Professor, como formas
de promover transformações educacionais e sociais para os alunos, de uma forma lúdica e
interessante.

Afirma ainda que, para irmos além da aula descritiva e distante da realidade do aluno,
cabe ao professor o esforço de trazer para o contexto em que o aluno está inserido aquilo que
está sendo estudado. Portanto, é fundamental a utilização de práticas e linguagens que fogem
da rotina da sala de aula (aulas expositivas, livro didático, etc.). Essas novas ferramentas
estabelecem uma dinamicidade na construção do conhecimento e da aprendizagem.

Em relação à formação inicial e continuada de professores, é citado que a formação
inicial de professores nos cursos de licenciatura se constituía segundo o modelo de
racionalidade técnica, no qual são privilegiados nos primeiros anos os conhecimentos teóricos
e, no último ano, mais especificamente, a aplicação prática destes conhecimentos. No entanto,
a escola e a sala de aula são ambientes de atividades e conflitos, não podendo ficar reduzidas
à racionalidade técnica, pois não dão conta de solucionar os problemas que delas emergem.
Somente a partir da década de 1990 com a implantação de políticas para a educação e para a
formação de professores é que o modelo de formação inicial e continuada passa a ser
repensado. A partir de então, passou a ser objeto de estudos e pesquisas, fundamentando a
legislação e desencadeando um processo de tentativa de mudanças curriculares e pedagógicas
no interior dos cursos de formação.

Sobre os desafios encontrados em sala de aula, Latitude explica que a escola tem um papel
fundamental na vida do aluno. Atuar como professor, atualmente, em uma escola é saber desenvolver
diversas funções (psicólogo, pai e mãe, amigo, etc.). Ser educador é fazer uma escolha e estabelecer
um compromisso com a relação ensino-aprendizagem de qualidade com os sujeitos do processo
educativo.

A escola enquanto instituição detentora do saber precisa compreender sua importância na
formação de um sujeito que atua em uma sociedade e deve contribuir positivamente para que esse
saber seja trabalhado de forma democrática, independentemente de qual grupo social ele pertença. É
preciso repensar o papel da escola e do professor na construção do saber crítico do aluno. Somente
através de uma educação que valorize o saber crítico é que teremos mais cidadãos preparados para a
vida, para enfrentar os desafios que são impostos cotidianamente por uma sociedade globalizada e
excludente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se, através das entrevistas,  que  o processo educacional como um todo e, em
especial, o ensino de Geografia, encontra-se em constantes transformações. Sendo assim, Geografia
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escolar contemporânea assume um papel
renovado na construção e aplicação do seu saber. Seu processo evidentemente acompanhou a dinâmica
espaço/tempo mundial. Os paradigmas decorrentes deste processo seguiram a ordem histórica de cada
fase. As transformações sociais dos últimos anos

impulsionaram um olhar crítico antes ausente na ciência geográfica. Transpor esta nova roupagem da
Geografia no ensino-aprendizagem ainda é um complexo trabalho a ser praticado, mas que já vem
ganhando fôlego por seus pensadores e profissionais.

A ciência geográfica possui um amplo potencial em seus campos epistemológicos que
até então não foram explorados completamente e adequadamente. Seus conceitos - como o
espaço geográfico, lugar, território, região, entre outros - estão em constante evolução, inter-
relacionados e envolvidos diretamente com o sistema vigente. Enquanto as dimensões globais
rompem cada vez mais fronteiras, um mundo singular de representações sociais e territoriais
resiste; não intactamente à lógica homogeneizante, mas mantendo traços culturais e
características próprias. Compreende-se que estudar geografia deve significar algo mais
prazeroso e funcional que se ater simplesmente à memorização de mapas e capitais. Deve ser
uma ciência explorada em todos os seus campos, os quais superam o conhecimento empirista.

A educação é um elemento essencial na condição social do homem; sendo assim, os
saberes escolares devem acompanhar a dinâmica espacial, tornando os sujeitos desalienados.
Infelizmente as disciplinas que compõem as grades curriculares, assim como a geografia,
caminham a passos lentos.

Encarar o ensino de Geografia nas escolas como uma ciência pronta e fragmentada já
faz parte do passado, pelo menos para grande parte dos profissionais envolvidos na
construção deste saber, como nos relata o Professor Latitude. De acordo com o mesmo, hoje
já podemos perceber algumas práticas docentes diferenciadas já fazendo parte da rotina de
muitas escolas públicas do Estado do Espírito Santo, como, por exemplo, o projeto “Braisl x
Rússia” e tantos outros.  Esse projeto foi destacado pelo Professor Latitude, como algumas
formas de promover transformações educacionais e sociais para os alunos, minimizando
assim a grande diferença entre o ensino público e o ensino privado.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL A
PARTIR DA RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA REFLEXIVA

SANTOS, Paloma Pereira dos.
Paloma.dr1@hotmail.com

RESUMO
Atualmente, as exigências de qualificação na área profissional vêm aumentando gradativamente
para atender as demandas que o mercado determina. A escola proporciona o papel de preparar
os jovens para o exercício da cidadania, transformando-os em seres críticos e participativos
perante a sociedade. Devido a isso existe um grande desafio na forma em que os docentes são
formados e a maneira que estes trabalham com seus educando, pois se faz necessário utilizar
metodologia capaz de cativar seus alunos de maneira que o processo da aprendizagem obtenha
êxito. O estágio Supervisionado é uma estratégia para a preparação do futuro docente na
perspectiva de alinhar a teoria e a pratica, desvendando a realidade Educacional Brasileira,
objetivando apurar novos métodos que desfaçam as ideologias postas em sala de aula e na
própria Unidade Escolar. As experiências obtidas durante o Estágio é de grande valia para a
bagagem de conhecimento do futuro docente, é a partir dessa experiência que ocorrerá uma
reflexão sobre a futura docência e a construção de sua identidade.

Palavras- chave: Estágio supervisionado; Docente; Métodos; Identidade.

1. INTRODUÇÃO
Ao participar dos momentos no ambiente escolar pude adentrar em um campo de

meditação no qual remete experiências que estão sendo construída através do método de

observação. Esse fator se deve a disciplina de estágio supervisionado I que proporciona

período de reflexão sobre a formação como docente e a futura sala de aula que espera o

licenciando, pois este é o período que permite a verificação de como é a realidade da

educação no Brasil e os obstáculos para se ter um ensino de qualidade.

Para iniciar o processo de construção docente o estágio supervisionado I é de suma

importância para a construção de uma identidade, ser professor, Maria de Fátima Garcia

afirma em sua obra:

 Graduanda do 8º semestre do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia- IF
Baiano- Campus Santa Inês.
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Estágio supervisionado é o momento, previsto na estrutura curricular e
possibilitado pelo Projeto pedagógico, em que o estudante encontra-se consigo
mesmo e aprofunda o nível de consciência em relação a profissão escolhida.
(GARCIA 2012, p.238)

A análise da autora sobre o estágio permite a compreensão de que os conteúdos

adquiridos durante o processo de formação na universidade só é o inicio da preparação

do futuro docente, pois através do momento de estágio, (momento que a própria

universidade permite para contribuir no processo profissional em seu currículo), que será

verificado há existência de muitas complexidades, permitindo uma atmosfera de

questionamentos, dúvidas, no qual irá proporcionar para o estudante de licenciatura uma

base que permitirá pensar e repensar sobre a futura docência e desde já traçar métodos

para mudar a atual situação do ensino.

O período entre 17 de abril a 02 de Junho do ano 2017 detive a experiência de

observar uma turma do 6º ano, na Escola Primeiro Grau Professora Maria Juvenice Farias

Maia, cidade de Jiquiriça- Bahia, que, proporcionou uma construção de pressupostos

sobre a minha futura docência, pois mesmo inativa para regência na sala de aula, pude

verificar as metodologias utilizadas para os diferentes assuntos que foram abordados

durante este período. Esse momento propiciou diversa aprendizagem e abriu um leque de

questionamentos sobre as mudanças que poderão ser feitas para a realização da minha

docência e quais métodos analisados levarei na minha bagagem de conhecimentos

adquiridos.
O estágio constitui-se em espaço para se trabalhar com as representações dos
formandos acerca do papel do professor e dos alunos, vistos ainda como agentes
passivos na relação com o conhecimento. (BARREIRO E GEBRAN 2006, p.29)

As análises obtidas nesse espaço acerca da relação professor e alunos são de

grande valia para a trajetória na área de ensino, pois foi analisada a postura dos

respectivos, assim como a resolução de situações que poderão ser enfrentadas durante o

período de regência. O primeiro contato com a sala de aula permite correlacionar à teoria

obtida na Universidade, com a prática, propiciando o momento propício para a construção

da identidade como futuras docentes de geografia.

2.0 APRESENTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CEDENTE DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I
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A Escola Primeiro Grau Professora Maria Juvenice Farias Maia, é uma escola

Municipal, na qual oferta o ensino fundamental nos períodos: Matutino (07h30min às

11h50min); Vespertino (13h00min às 17h20min) e Noturno (18h30min às 22h00min), e a

modalidade EJA. Com cerca de 30 professores, atende pouco mais de 550 alunos,

divididos em 18 classes. Está localizada em uma área comercial de fácil acesso, a maioria

dos alunos residem em zonas rurais, vindos de series multisseriadas.

A equipe gestora do turno matutino, turno em que o estágio foi realizado é composto

pelo Diretor Jamilton Souza Vieira, Vice-Diretora Singola Milena de Freitas Cézar e pela

Coordenadora Maria Esanei Mendes Oliveira. As entidades mantenedoras da escola são:

A prefeitura Municipal de Jiquiriça e recursos financeiros de Programas descentralizados

como PDE (Plano de desenvolvimento da escola) e PDDE (Programa Dinheiro Direto na

escola).

A escola não possui uma estrutura bem elaborada, devido ao seu publico atendido em

tempos outrora, no qual servia como delegacia denominada CASA DE DETENÇÃO. Em

1982, a prefeitura Municipal compra o imóvel para implantação da escola. As atividades

educacionais iniciaram a 28 anos, pelo decreto Municipal 17951 de 19 de dezembro.

Em um informe geral a escola possui 08 salas, 01 sala para diretoria, 01 secretaria, 01

sala de professores, 01 laboratório de informática, 01 cozinha, 04 banheiros, 01 sala de

digitação, 01 deposito, 01 sala de vídeo e 01 pátio. Não possui áreas para a prática de

esportes, o pátio não é bem elaborado, porém é espaçoso. A instituição fornece 01

televisão, 02 data show, 01 aparelho de som, 06 computadores, 02 notebooks, 04

impressoras e 02 caixas de som amplificado.

A sala de professores é coletiva e é uma das poucas salas climatizadas, foi observado

há existência de armários individuais para cada professor possui também uma enorme

mesa onde são realizadas as atividades complementares e uma mesa menor que possuía

um notebook para eventuais consultas. Na sala havia papel metro para realização de

trabalhos e materiais como partes do corpo humano, mapas e o globo terrestre, lápis de

cor, giz de cera, tesoura, cola.

As salas de aula são razoáveis em relação ao tamanho, possui ventiladores que não

atende a necessidade nos dias quentes e nos dias de chuva o telhado se torna

“inexistente”, pois as maiorias das salas ficam cheias de água. Possui quadro de giz e

quadro branco, mesa do professor. As portas são um problema, pois abre e fecha por
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dentro ou pelo uso da chave, o que acarreta incômodo a quem esta ministrando a aula e a

quem está concentrado para aprender. As salas são iluminadas e sua pintura permite

uma sensação de ambiente tranqüilo, por possuir cores claras, possui insuficiência de

janelas o que torna a sala nem um pouco arejada. Não possui salas especificas o que

dificulta o aprendizado de alguns alunos com necessidades específicas, observei a

existência de alguns alunos com essa necessidade no qual são acompanhados por pais

ou responsáveis que ficam durante toda aula junto deles.

Durante o intervalo é liberado sinal de internet para os alunos e perpassam musicas

de vários ritmos para propiciar um clima mais divertido para os educando. A merenda é

distribuída no período de 10h: 00min às 10h:15min, em um balcão que fica em frente a

cozinha. Possui também uma cantina com lanches para serem vendidos que fica dentro

da Unidade Escolar.

O Plano Político Pedagógico da escola aponta sobre as dificuldades dos alunos para

chegar à Unidade Escolar, o acréscimo de evasão dos alunos na modalidade EJA, a

precariedade em relação à aprendizagem. Para mudar essa situação, são lançadas

propostas visando à promoção de melhoria através de projetos, relações do aluno com o

saber e o aprender, metodologias mais eficientes, reuniões envolvendo a escola e a

comunidade, entre outras questões. Trabalham com projetos que é uma ferramenta

positiva tanto para o professor como para o aluno.

De acordo ao PPP, a escola fundamenta-se no construtivismo e sócio- interacionismo,

o professor deixa de ser repassador de conteúdos, para ser um mediador, um

problematizador da ação pedagógica, que deverá se construir através de desafios.

3. AS RELAÇÕES DO FUTURO DOCENTE E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO

3.1 DOS MOMENTOS DE AULA

A professora Maria das Graças, bem acolhedora, procura manter a calma do alunado

para a ministração de suas aulas, utiliza como recurso base o Livro didático de geografia

“Vontade de Saber” de Neiva Camargo Torrezone e em suas aulas de explicação do

conteúdo, utiliza-o para demonstração através de figuras que ali constam.
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Uma das aulas sobre a Evolução e a importância da cartografia obteve momento de

discussão para compreensão da importância desta evolução para nossas vidas. Além

disso, foi levado para sala de aula o globo terrestre e um mapa político do Brasil, que

visava chamar a atenção para os alunos de como é importante ter o conhecimento

cartográfico para se localizar no espaço. Os discentes ficaram bastante curiosos e

instigados.

As análises gerais das aulas durante este período é de grande agitação por meio dos

alunados, que anseiam em brincar a todo o momento, e, não permitem que conteúdo seja

abordado de acordo ao proposto. A docente por meio da autoridade, ganha muita das

vezes a atenção deles.

As aulas são abordadas por meio da explanação do conteúdo sendo utilizado o livro

didático e o quadro branco para as exemplificações do assunto. Estratégias para a fixação

deste é mediante as atividades em classe e em sala, que, por sua vez acabam não sendo

feitas, mas, como tentativa de tornar o assunto compreendido as correções das atividades

em sala, tornam-se como uma revisão. A docente em suas aulas desenvolve leituras

coletivas para promover uma inter- relação entre aluno e professor, porém as dificuldades

encontradas se deram a partir da leitura e interpretação do que se é lido. Esse fator a meu

ver se deve pelos obstáculos enfrentados anteriormente nas salas multisseriadas, onde o

ensino é bastante enxuto acarretando grandes dificuldades no ensino fundamental II, pois

eles se encontram em um novo ambiente com diferentes matérias que cobram assuntos

diferenciados e muito deles possuem grandes dificuldades em assimilar os conteúdos e

compreender o que estão lendo devido à defasagem dos tempos que antecedem a estes.

Uma aula importante que é preciso ser citada foi no dia 26/04/2017, a proposta da

saída da sala de aula para o campo de futebol e para a praça da cidade, afim de que eles

possam observar as paisagens contidas nesses espaços que são freqüentados por eles.

Confesso que foi muito difícil conter a alegria e organizá-los para sair da escola. As

análises foram registradas em seus cadernos sendo destacado qual espaço predominava

a paisagem natural e a paisagem cultural. A proposta da saída de campo teve êxito, pois

a sua finalidade era facilitar o aprendizado através do olhar, e foi isso mesmo que

aconteceu.
“O professor de geografia, por ser um questionador do espaço construído pelas
diferentes sociedades humanas, pode levar o aluno a conhecer e a questionar o
espaço construído e, através de seu trabalho com os alunos, levá-los a uma
identificação com o seu próprio espaço e a um compromisso com a superação das
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desigualdades sociais que, de diferentes maneiras, estão expressas nesse
espaço, e então a irem em busca de caminhos”. (PONTUSCHKA 2012, p. 105).

Perante a fala de (PONTUSCHKA, 2012) acima, afirmo que a postura da professora

segue este raciocínio, percebível que a docente sempre procura envolver os alunos de

maneira que eles compreendam a importância de aprender os assuntos que são

abordados durante a unidade levando- os a uma dimensão que os interligam aos espaços

habitados diariamente de uma forma diferenciada, procurando romper com a

predominância de um ensino tradicional. A proposta é instigar o aluno para que eles

possam questionar e dessa forma obter o conhecimento.

“A busca de caminhos será possível para o aluno, se ele tiver feito uma reflexão
aprofundada do espaço vivido, pois esse referencial será fundamental na
compreensão de outros espaços e para entender a interação estabelecida ou que
está se estabelecendo entre eles” (PONTUSCHKA 2012, p. 105).

Sendo assim, a necessidade de conhecer o ambiente que vivenciamos remete a uma

instância necessária para realizar determinadas questões futuramente, na escola a

abordagem da paisagem e sua compreensão, me faz pensar sobre as transformações

ocorridas no espaço e os fatores que essas mudanças causaram no habitat natural e para

sociedade. O que desejo relatar é que instigando o aluno a pensar sobre o seu espaço e

trazer a sua realidade para o ensino na sala de aula abre um leque de interesses que

acarretam pontos positivos para seu processo de aprendizagem.

2.2 DO ALUNADO
É necessário enfatizar que a situação escolar não contribui para o auxilio da docência,

pois é verídica a falta de equipamentos nas salas de aulas, porém chamamos a atenção

ao comportamento dos discentes que dificulta muito a realização do planejado pelos

docentes. E deixo em pauta a falta de interesse pelo o que são imposto, o momento

escolar parece ser palco de diversão, onde os educando expressam suas emoções e

muita das vezes não permitem que o processo de aprendizagem tenha êxito.

O aluno muita das vezes cansado daquela rotina de casa onde tem que realizar

tarefas para ajudar os pais nas preocupações diárias, vem para escola a fim de se

dispersar dessa situação e encontra mais tarefas, muitas das vezes entediantes, no qual

eles sentam em uma cadeira pegam o livro didático e escuta o tempo todo o docente falar

e falar e por fim passam uma atividade onde eles são obrigados a responder. Na verdade

o que o alunado deseja é sair dessa rota de se ver obrigado a realizar atividades que
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desestimula e o resultado se dá nessa falta de disciplina e interesse, ressalto que o

alunado ver a escola como um ambiente propicio aos seus estímulos e emoções. Devido

a isso devem ser proposto momentos de descontrações que não fujam do assunto, mais

que instiguem o aluno a pensar e refletir provocando neles o desejo de compreender.

Na sala, os educando precisam de nossa ajuda para compreender as atividades,

demonstrando mais interesse em responder as atividades que eram avaliativas. A

preocupação dos alunos é com a nota obtida e não com o saber, implicando na luta de

mudança do atual ensino, pois não basta apenas o docente querer mudança se o alunado

não deseja essa transformação. Segundo Lana de Souza (2012, p.138), o aluno deve ser

ativo perante o processo de ensino, e este processo deve interagir na relação de sujeito e

objetos de conhecimento, onde o professor deve intermediar o saber elaborado para

alcançar o aluno.

2.3 DA DOCENTE
A postura da docente em recorrer a materiais cedidos pela unidade escolar para

auxiliar na explanação de conteúdos gerou grande êxito ao meu ver, pois despertou aos

discentes certo grau de interesse. A realidade educacional impede e muito para as

propostas que a docente muitas das vezes prepara com tanta dedicação.

O resultado real do processo de reflexão sobre a prática, e, no caso, a do
cotidiano pedagógico, tem aberto espaço para o imprevisível e o improvável, para
duvidas mais que soluções, uma vez que planejamento e execução nem sempre
se identificam.  (PICONEZ 2012, p.24)

PICONEZ (2012), afirma que a realidade do transmitir conhecimento pode trazer

grandes surpresas sobre a metodologia aplicada e os resultados obtidos, trazem também

no decorrer da pratica alguns imprevistos que acarreta em criar novas situações ali

mesmo no ambiente de ensino para dar continuidade à aula, ou seja, devemos estar

ciente que o planejamento e a execução muitas das vezes se desencontram por questões

pequenas como a contribuição do aluno perante o ensino.

Posso afirmar que a professora Maria das Graças trabalha com seus alunos de

acordo ao PCN de geografia, abordando assunto referente ao terceiro ciclo, além de

sempre dá ênfase ao espaço e de que maneira podemos interferir nele. O PCN afirma o

seguinte:
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“Compreender o espaço coloca-se como condição necessária para orientar as
ações do aluno como pessoa e cidadão em relação ao seu comportamento de
vida na rua, na cidade ou no mundo”. (BRASIL 1998, p.55)

Dessa forma é imprescindível que a docente está trilhando os caminhos adequados,

pois seus conteúdos abrangem o proposto pelo PCN e pude verificar que suas discussões

em sala sempre trazem questionamentos de como a geografia interfere nas nossas vidas.

A formação da professora é na área da pedagogia, porém ministra aulas de geografia há

pouco mais de dez anos, o que faz com muita dedicação e desempenho.

A professora algumas vezes usa da autoridade para aquietar a turma que sempre

parava a atividade para brincar. A dificuldade para cumprir o planejamento é grande, pois

existem sempre interferências impossibilitando a realização do planejado.

2.4 DOS MOMENTOS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Os momentos de atividade complementar são discutidos na sala de professores,

geralmente os alunos que fazem o PIBID na escola com a professora Maria das Graças,

também participam. É discutida a importância dos pais para a jornada do educando nas

escolas, atrelando os conhecimentos obtidos na unidade escolar aos de casa, assim

como o desempenho de cumprir as atividades propostas que devem ser estimuladas pelo

mesmo.

Observando a docente percebi que sua proposta é de aproximar os conhecimentos

dos educando, procurando estimulá-los através de uma metodologia que seja mais

propícia a idade e que promova processos de investigação. Refletindo sobre a didática da

docente é percebível que uma metodologia mais elaborada que mude os espaços de

ensino e promova relações sobre o conteúdo abordado, é uma alternativa com a

capacidade de transformar o atual ensino, pois o método de fugir do tradicionalismo

promove resultados mais benéficos para o alunado.

Nestes momentos foram permitidos diálogos com a docente que permearam

alternativas e trocas de idéias para as aulas seguintes, Piconez (2012 p.27) ressalta que

“(...) Na relação dialogada, a troca de opiniões e experiências contribui para a elaboração

de novos conhecimentos”. E dessa forma traçamos algumas possibilidades para os

assuntos que seriam abordados no decorrer deste processo.
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A docente possui uma postura de competência e organização, preocupada a todo o

momento em incentivar seus alunos nas discussões em classe, porém a sua metodologia

repetitiva acaba desmotivando os alunos, tornando a aula enfadonha. Notável que em

praticamente todas as aulas possuía atividades do livro didático, seja para fazer em casa

ou na sala mesmo, e é notório que muitas das tarefas passadas para casa não são feitas

o que impossibilita dar continuidade ao planejado pela docente, forçando a mesma a

fornecer seu período de aula para a realização das tarefas passadas.
“O professor ---- como sujeito que não apenas reproduz, por ser também sujeito do
conhecimento ---- pode, por meio de uma reflexão critica fazer do seu trabalho em
sala de aula um espaço de transformação.” (BARREIRO E GEBRAN 2006, p.89)

Assim como Barreiro e Gebran apontam, seguir como futura docente de geografia são

necessárias uma qualificação que promova ações benéficas para a classe, pois tornar as

aulas repetitivas provoca no aluno desinteresse, mas inovando e procurando de maneira

descontraída transpor os conteúdos se tem uma aprendizagem com maior êxito.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estágio Supervisionado I foi um período de grande valia no qual procurei relacionar

aspectos teóricos aprendidos na universidade com os aspectos práticos nesses

momentos de estágio, obtive grandes resultados na área da aprendizagem, pois acredito

que esse é o papel fundamental do Estágio supervisionado. Sobretudo, esses momentos

propiciaram muitas das vezes uma postura crítica e reflexiva perante as diversas

situações presentes na realidade da prática educativa. Devo salientar que houve muitas

dificuldades para a realização de algumas atividades devido à estrutura física da escola,

da sala, e pelos próprios alunos que eram bastante imperativos, porém existiram

momentos de grande aprendizagem e interesse, principalmente quando a metodologia foi

inovada.

Os momentos de observação promoveram uma postura mais crítica referente ao

ensino público e as dificuldades enfrentadas em sala de aula. Foi possível perceber que a

escola não possui uma estrutura contribuinte para o desenvolvimento de atividades

diversas, acarretando muitas vezes em um ensino repetitivo, que o único auxiliador é o

livro didático.

Em uma instância reflexiva procurarei ter uma didática mais propícia para o público de

alunos do Ensino Fundamental II, pois são em sua maioria, pré- adolescentes e o que
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eles desejam é encontrar na escola uma maneira mais dinâmica para obtenção do

aprendizado. O método de observação deve ser constante, não devendo se pautar

apenas ao docente em formação, pois é através do olhar que percebemos as dificuldades

dos nossos alunos e podemos recorrer a novas idéias para se transmitir o ensino. Barreiro

e Gebran contribuem dizendo:
“O hábito e a capacidade de observar permitem que o professor planeje
adequadamente o trabalho educativo, avalie quando ele deve ser mudado e em
que sentido, de modo a construir conhecimentos, competências e habilidades,
extensivos aos alunos da escola”. (BARREIRO E GEBRAN 2006, p.92)

O momento de Estágio, portanto, foi um período em que reafirmei a nossa formação

como licenciadas, ou seja, o que antes era algo sem conexões, tornou-se agora um

desejo para o futuro, desempenhando na atuação um papel de uma educadora de

sucesso enfrentando os desafios e superando os obstáculos a fim de obter resultados

positivos. Dessa reflexão há de se pensar na futura docência, no qual é prescindível se

ter: Responsabilidade e dedicação; Comprometimento com as leis que regem o ensino e

seguir o PCN de geografia; Didática inovadora e instigadora. Acreditando que uma

profissional de sucesso não é feita pela instituição que a formou, mais com o seu

desempenho e com sua dedicação em fazer o melhor daquilo que foi aprendido. Devido a

esta certeza, pretendemos possuir comprometimento com a unidade escolar e com o

alunado seguindo conforme a lei, porém utilizando didáticas inovadoras, tornaremos as

nossas aulas momentos prazerosos.
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5. ANEXOS

1. Alunos durante a aula de Geografia

FONTE: Paloma pereira 08-05-2017

2. Formação de grupos para realização de atividade.

FONTE: Paloma 26-04-2017

2. Recortes de gravuras: Paisagem Natural e Cultural

FONTE: Paloma Pereira, 26-04-2017

FONTE: Paloma 26-04-2017
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O ESPORTE DE ORIENTAÇÃO COMO POSSIBILIDADE DIDÁTICA
PARA O ENSINO DE CARTOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL E

MÉDIO1

Gabriel Augusto da Silva Chaves
gabrielgeo.chaves@gmail.com

Professor EBTT do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Bambuí

Eixo do trabalho: Ensino de Geografia e Currículo.

Resumo: O ensino da linguagem cartográfica no currículo de geografia é tido em grande número de estudos
como uma tarefa difícil para os professores. Diante disso, várias são as propostas metodológicas voltadas para o
ensino de cartografia na escola. Assim, tem-se no Esporte de Orientação um possível aliado para o ensino dessa
temática. O Esporte de Orientação, que é praticado com o uso de um mapa e de uma bússola, pode ser
desenvolvido em diferentes tipos de ambientes, como parques e escolas, além de poder ser realizado por alunos
de todas as idades. O desenvolvimento dessa atividade exige a elaboração de um mapa do local onde será
realizada a prática, além de ser necessário a construção com os alunos de conhecimentos prévios relativos a
noções, habilidades e conceitos básicos de cartografia para a prática do Esporte de Orientação. Ademais, apesar
de ser uma prática esportiva, para fins didáticos a atividade pode ser feita na forma de uma caminhada em grupos
de alunos sob orientação do professor. Os resultados demonstram um grande envolvimento dos estudantes, já
que se trata de uma atividade lúdica e ao ar livre, além de propiciar a experimentação prática de conceitos
estudados teoricamente em sala de aula.

Palavras-Chave: Esporte de Orientação; Cartografia Escolar; Ensino de Geografia.

Introdução

Sabe-se que o ensino de cartografia como um conteúdo da disciplina de geografia no
ensino fundamental e médio constitui-se como uma atividade difícil de ser corretamente
executada por professores e de ser compreendida pelos alunos. Muitas vezes as aulas de
cartografia são confundidas com aulas de desenho e pintura de mapas. Além disso, é corrente
no entendimento geral que os mapas enquanto ferramentas de geografia são meros
instrumentos para identificação e localização de lugares e fenômenos de modo isolado e sem
conexões uns com os outros. Estas crenças e ideias limitam em muitos aspectos as
possibilidades que se abrem com a correta interpretação das reais funções e possibilidades de
leitura que os mapas permitem.

Com isto posto e lembrando-se da importância do ensino de cartografia, o presente
relato surge com a proposta de aplicação de uma nova possibilidade para se tratar dos
conteúdos de cartografia nas aulas de geografia na escola. A utilização do Esporte de
Orientação com finalidades didáticas ainda é algo pouco explorado na escola, mas acredita-se
que com adaptações essa modalidade esportiva possa ser utilizada pelos professores de
geografia no processo ensino-aprendizagem de conteúdos de cartografia do programa
curricular.

A Geografia enquanto ciência tem como principal especificidade o estudo das
relações socioespaciais estabelecidas pelos homens vivendo em sociedade e com seu ambiente

1 Este relato de experiência compreende parte das atividades desenvolvidas em meu trabalho de conclusão de
curso realizado em 2011 para obtenção do título de bacharel em Geografia sob orientação do professor Dr.
Sérgio Luiz Miranda.
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de vivência, ou seja, com o planeta Terra. Para isso a geografia necessita de ferramentas que
sirvam para instrumentalizar, legitimar e validar suas análises da realidade pelo enfoque da
espacialidade. Uma dessas ferramentas são os mapas, essenciais para o estudo e a
compreensão dos fenômenos geográficos que ocorrem por todo o espaço. Sem os mapas não é
possível compreender geograficamente os processos e as interações que ocorrem nos lugares,
nas paisagens, nos territórios e nas regiões e que configuram o espaço geográfico em um
determinado momento.

De acordo com Joly (2007, p. 7), “um mapa é uma representação geométrica plana,
simplificada e convencional, do todo ou de parte da superfície terrestre, numa relação de
similitude conveniente denominada escala”. Ainda segundo este autor, “o mapa é também
uma mensagem de informação sobre objetos, formas, fatos e relações contidas no espaço
estudado” (JOLY, 2007, p. 10). Com base nestas definições percebemos que os mapas são
muito mais do que meras representações da superfície terrestre. São também instrumentos
para o registro, apresentação e transmissão de informações espaciais, ou seja, servem muito
além do que para simples localização de fenômenos do espaço geográfico.

A partir disto, ensinar cartografia e utilizar mapas em geografia vai muito além do
que simplesmente identificar lugares ou estabelecer como exercício para os alunos a cópia dos
contornos de um mapa já pronto para depois colori-lo. Considerar o ensino de cartografia
limitado a estas ações é rebaixá-lo a algo muito pouco significante diante das verdadeiras
contribuições que o ensino deste conteúdo pode dar aos educandos.

Para Simielli (1999), deve haver uma “alfabetização cartográfica”, na qual sejam
formados alunos capazes de serem leitores críticos de mapa. Katuta (2002) também afirma
que para ler um mapa é preciso que antes o aluno tenha domínio da linguagem cartográfica.
Para ela, no entanto, ter o domínio desta linguagem não implica em simplesmente decodificar
o mapa traduzindo através da sua legenda as informações nele codificadas. É preciso que,
além disso, haja uma construção de conhecimentos acerca das informações que estão inseridas
nestas representações.

Segundo Simielli (1999), a “alfabetização cartográfica” para alunos do ensino básico
pressupõe o desenvolvimento de noções de: visão oblíqua e vertical, que é o modo como
observamos o espaço a partir de um mapa; diferenciação da imagem tridimensional (imagem
real) da imagem bidimensional (imagem dos mapas); símbolos e convenções cartográficas, o
que envolve a noção de legenda; proporcionalidade entre o objeto real e o representado
(noção de escala); senso de orientação, o que envolve o domínio de noções sobre direções
cardeais. Ainda segundo a autora, o aprendizado destes tópicos em cartografia pelos alunos
contribui para desfazer a concepção errônea de mapas enquanto produtos que só servem para
a reprodução e indicação de localidades.

No entanto, o ensino e a aprendizagem do mapa na escola não são tarefas simples
para professores e alunos, pois o mapa em si constitui um sistema complexo de representação
espacial cujo domínio exige o desenvolvimento de noções, conceitos e habilidades não só em
cartografia e geografia, mas também em Matemática, os quais precisam ser elaborados desde
os anos iniciais do ensino fundamental até o final da educação básica, no ensino médio.
Diante dessas dificuldades, consideramos ser o Esporte de Orientação uma ferramenta que
possa auxiliar professores e alunos na dura tarefa do ensino e aprendizagem da cartografia.
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O Esporte de Orientação

O Esporte de Orientação consiste em percorrer um percurso preestabelecido
utilizando-se como equipamentos somente um mapa e uma bússola. O praticante deste esporte
é chamado de orientista (Figura 1) e a atividade pode ser realizada em diferentes áreas, como
parques, florestas, fazendas e até mesmo em escolas, caso possuam espaço para tal. Apesar de
na maioria das vezes ser praticado em contato com a natureza, não é considerado esporte de
aventura, pois o percurso a ser cumprido é pré-definido e controlado em uma área delimitada,
conforme esclarecem Pasini e Dantas (2003).

Figura 1: Orientista participa de prova de orientação.

Fonte: Friedmann (2006).

Ao longo do percurso o orientista deve passar por pontos de controle pré-definidos e
sinalizados no terreno por prismas coloridos de laranja e branco e representados nos mapas
por círculos numerados. O objetivo é passar por todos os pontos de controle indicados no
mapa na ordem correta e no menor tempo possível. Em cada ponto de controle existe um
marcador (picotador) com o qual o atleta comprova que passou pelo ponto marcando em seu
cartão de controle. O nível de dificuldade e a distância de cada percurso dependem da idade,
sexo e experiência do praticante com o esporte. Além da modalidade mais comum de se
praticar o esporte que é a pé, existem outras formas, como de bicicleta ou até mesmo em
cadeira de rodas.

A Figura 2 representa o croqui de uma pista de Orientação. Nela, o triângulo
representa o ponto de largada e os dois círculos concêntricos a chegada. Os círculos
enumerados de 1 a 4 indicam os pontos de controle pelos quais o atleta deve obrigatoriamente
passar. As retas entre os pontos de controle representam o caminho em linha reta (azimute)
que o orientista deve cumprir e as linhas tracejadas representam um possível percurso
realizado pelo praticante. Note-se que o caminho de um ponto ao outro não necessariamente
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será o menor caminho possível (em linha reta). Isto dependerá das condições de deslocamento
no terreno e da habilidade do atleta em ler e interpretar o mapa para definir qual o melhor
caminho a seguir.

Figura 2: Croqui de um trajeto com os pontos de controle numerados.

Fonte: Pasini e Dantas (2003, p. 5). Modificada.

O Mapa Utilizado

Os mapas usados no Esporte de Orientação correspondem a um tipo específico de
cartas topográficas confeccionados especialmente para o uso deste esporte. Estes mapas
servem para representar a área a ser utilizada para a orientação de forma menos reduzida e
mais detalhada, geralmente com escalas que variam entre 1: 5.000 a 1: 15.000. Estas escalas
são consideradas grandes quando comparadas às escalas das cartas topográficas “comuns” ou
até mesmo das de um mapa rodoviário e, por isso, garantem um maior detalhamento das áreas
nos mapas, o que é fundamental para a prática do esporte.

Além disso, nestes mapas não há um sistema de coordenadas como nas cartas
topográficas. Neste esporte, a navegação e a localização se baseiam exclusivamente na
comparação do terreno (paisagem) com os elementos representados no mapa. O orientista
pode somente contar com o auxílio de uma bússola para a indicação do norte magnético. Daí
a necessidade de serem mapas com escalas grandes e bastante detalhados. Nestes mapas, por
exemplo, atenção especial é dada à representação de objetos naturais ou artificiais como
árvores, moitas, buracos, cercas, muros e também às condições de trafegabilidade e
visibilidade da vegetação. Todo este detalhamento não é observável em cartas topográficas
“comuns”, o que dá aos mapas de orientação características próprias, diferentes das
empregadas em outros mapas.
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A grande quantidade de cores e outros símbolos pode assustar aqueles que observam
um mapa destes pela primeira vez. No entanto, com a prática acaba ocorrendo uma
familiarização com as convenções empregadas. Para os iniciantes é comum os mapas virem
acompanhados também de uma legenda com a tradução do significado das cores e símbolos
gráficos mais importantes para a prática da atividade.

A seguir são apresentados um exemplar de mapa (Figura 3) empregado nesta
atividade e algumas das principais convenções (Figura 4) definidas pela Federação
Internacional de Orientação (IOF, na sigla em inglês) utilizadas nessas representações.

Figura 3: Mapa de Orientação utilizado na prática pedagógica.

Fonte: COTRIM (2011).
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Figura 4: Exemplo de simbologia utilizada nos mapas de orientação.

Fonte: Federação Internacional de Orientação – IOF. Organizado pelo autor (2011).

Contribuições do Esporte de Orientação para o Ensino de Cartografia

Com a utilização do Esporte de Orientação como auxiliador no ensino de cartografia
para alunos do ensino fundamental, espera-se que algumas noções e habilidades necessárias
para a “alfabetização cartográfica” sejam adquiridas, tais como:

- Aplicabilidade prática dos mapas: a prática desta atividade esportiva enquanto
ferramenta pedagógica permite apresentar o mapa não somente como um mero instrumento de
localização e espacialização de objetos e fenômenos, como ocorre frequentemente nas aulas
de cartografia em sala de aula. Mas também como uma importante ferramenta para nosso uso
diário, seja como auxiliador nos nossos deslocamentos pela cidade ou como fonte de
informações variadas quando lemos uma revista ou jornal.

- Correlação entre espaço real e o espaço representado: as escalas utilizadas em
mapas de orientação são grandes, apresentando, portanto, grande detalhamento da área
representada. Isso permite que o relacionamento do espaço representado cartograficamente e
o real seja estabelecido mais facilmente pelo aluno, diferentemente da maior parte dos mapas
presentes em livros didáticos, que são confeccionados em escalas muito reduzidas e que
dificultam a identificação pelo aluno do objeto representado com o espaço real.

- Tomada de Decisões: o Esporte de Orientação exige de seu praticante a tomada
rápida de decisões quanto ao caminho a ser trilhado até determinado ponto. Muito comumente
o melhor caminho de um ponto até outro não é o menos distante, e para chegar a esta
conclusão o praticante deve fazer uma boa interpretação e análise do mapa. E por último,
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- Direções Cardeais: o ensino das direções cardeais, como já mencionado, pode ser
corretamente esclarecido aos alunos. Dessa forma, desfaz-se a ideia de que norte seja para
cima, o sul para baixo, o leste para a direita e o oeste para a esquerda.

A atividade prática

Para a realização desta atividade contamos com a colaboração do Clube de
Orientação do Triângulo Mineiro – COTRIM. O Clube foi fundado no ano de 1999 em
Uberlândia-MG e é filiado à Federação Mineira de Orientação, esta com sede em Belo
Horizonte. Não tem finalidades lucrativas e possui como principais metas a divulgação e
promoção do Esporte de Orientação, além de apoiar e realizar constantemente atividades
estudantis ligadas a esta prática esportiva.

No dia anterior à atividade prática com os alunos, que foi desenvolvida no Parque do
Sabiá em Uberlândia-MG, foi realizada em sala de aula a apresentação do esporte. Nesta
oportunidade um membro do COTRIM ministrou uma palestra de cerca de 40 minutos de
duração na qual foram apresentados os princípios básicos para a prática do esporte.

Neste momento os alunos tiveram contato com um mapa usado em orientação e
também com a bússola. Esta atividade permitiu aos alunos já se familiarizarem minimamente
com as convenções adotadas nestes mapas, além de conhecerem também como se dá o
funcionamento de uma bússola.

A prática da atividade, realizada na forma de uma caminhada, foi desenvolvida na
manhã do dia 18 de Junho de 2011 no Parque Municipal do Sabiá. Participaram da atividade
27 alunos que foram divididos em dois grupos, um de 14 e outro de 13 membros. Geralmente
o esporte é praticado individualmente ou em duplas, no entanto, como se tratavam de crianças
em uma atividade didática, optou-se por realizá-la em grupos para facilitar o controle e
garantir a segurança dos alunos. Além disso, cada grupo teve o acompanhamento de um
professor, o que proporcionou que no decorrer do percurso os alunos recebessem explicações
e tirassem suas dúvidas.

Cada um dos dois grupos realizou um percurso diferente elaborado pelo COTRIM,
ambos com o mesmo nível de dificuldade, distância (2,8 quilômetros) e pontos de controle
(cada percurso teve 12 pontos de controle). Um desses percursos está traçado no mapa que foi
apresentado anteriormente (Figura 3).

Antes de os grupos partirem para a realização do percurso os alunos ainda ouviram
mais explicações sobre a atividade (Figura 5). Cada aluno recebeu seu mapa com o percurso a
ser feito pelo grupo, um Cartão de Controle e uma bússola específica para a prática da
orientação (Figura 6). Note na bússola que a mesma vem equipada com uma régua
centimetrada para auxiliar no cálculo das distâncias por meio da escala.
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Figura 5: Alunos ouvem explicações antes de partirem para a caminhada.

Foto: O autor (2011).

Figura 6: Bússola utilizada na caminhada de Orientação.

Foto: O autor (2011).
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Antes de partirem para a caminhada, as crianças foram orientadas sobre como
proceder com a marcação dos pontos no Cartão de Controle. Em cada ponto de controle
haveria um picotador com o qual se deveria marcar no número referente àquele ponto.

Após isso e com os devidos avisos sobre postura e respeito durante a atividade, foi
pedido aos alunos que orientassem o mapa sem o uso da bússola. Deveriam usar somente
pontos de referência da paisagem que também estivessem representados nos mapas, como
árvores, cercas, corpos d’água, construções, entre outros. Para identificação desses elementos
podia-se fazer uso da legenda.

Em seguida foi pedido aos alunos que verificassem se o posicionamento do mapa
estava correto utilizando-se para isso a bússola que cada um tinha em mãos. Logo, verificou-
se que o posicionamento do mapa coincidia com a indicação do norte magnético pela bússola.
Assim foi possível, portanto, mostrar de um modo prático como se pode fazer para orientar
um mapa utilizando-se objetos (naturais ou artificiais) como referência e uma bússola.

Na sequência os dois grupos, cada um com a companhia de um professor, partiram
para a realização da atividade. Durante o percurso e em cada ponto de controle os alunos eram
perguntados sobre qual direção julgavam que deveriam seguir. Para isso, era fundamental que
posicionassem corretamente os mapas e identificassem o rumo correto para se chegar ao
ponto seguinte. Observou-se que cerca de metade dos alunos conseguiam com alguma
facilidade se localizar a partir do mapa e indicava de forma aproximada a direção que se
deveria tomar. Outros não conseguiam de imediato realizar esta tarefa. Para tanto, eram
instruídos pelo professor a, primeiramente, posicionarem seus mapas utilizando o norte
magnético indicado pelas suas bússolas. Após isso era importante também que eles
reconhecessem na paisagem objetos representados nos mapas e a partir daí concluíssem para
onde seguir. Após a compreensão e definição sobre qual direção tomar abordava-se com os
alunos o conceito de escala.

Conforme foi descrito anteriormente, cada bússola entregue aos alunos é equipada
com uma régua graduada em centímetros. Assim, foi possível medir em centímetros a
distância de um ponto ao outro no mapa e após isso convertia-se a distância medida no mapa
para a distância real em metros a partir da escala equivalente informada nos mapas (1 cm
igual a 75 metros). Dessa forma, foi possível saber de modo aproximado quantos metros
deveriam ser percorridos para se chagar a determinado ponto. Tal exercício propiciou aos
alunos conhecerem uma das finalidades práticas da escala em mapas.

Cada grupo finalizou seu percurso de 2.800 metros em um tempo de cerca de 50
minutos. Alguns, principalmente as meninas, se mostraram exaustos ao término. Outros
esbanjavam euforia e satisfação por terem cumprido o “desafio”.

Considerações Finais

A partir do trabalho realizado, podemos afirmar que o Esporte de Orientação pode
contribuir para o ensino de cartografia no currículo escolar com a vantagem de ser atividade
lúdica em que os alunos utilizam o mapa, a bússola e os referenciais geográficos de
orientação. A prática da orientação permitiu aos alunos perceberem de um modo prático as
finalidades e possibilidades que se abrem a partir da correta leitura e interpretação de um
mapa. Conceitos cartográficos de difícil compreensão e de pouca aplicabilidade nas aulas
teóricas em sala, principalmente o de escala, bem como o uso da rosa dos ventos para
orientar-se no lugar, orientar o mapa e se orientar por ele, ganharam significado a partir desta
prática. Além disso, permitiu também aos educandos relacionarem os mapas usados na
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atividade com o ambiente real representado, diferentemente da maioria dos mapas presentes
em livros e apostilas didáticas, que representam áreas e lugares distantes da realidade dos
alunos, o que os tornam mapas pouco significativos para as crianças.

Contudo, vale lembrar que a realização destas atividades aqui relatadas não esgota o
ensino de cartografia, apesar de em muito contribuir para a formação de alunos leitores de
mapas. Nestas práticas não foram abordadas, por exemplo, questões relativas às coordenadas
geográficas (latitude e longitude), curvas de nível (embora se possa trabalhar este conceito
nos mapas de orientação), projeções cartográficas, ideologia nos mapas, entre outros.

É importante esclarecer também que a partir do Esporte de Orientação, outros
conceitos de geografia e até mesmo de outras disciplinas podem ser trabalhados. Junto dessa
atividade pode-se abordar conteúdos referentes à história, matemática, biologia, preservação
ambiental, bem como outras questões que este trabalho não se propôs a tratar, mas que podem
ser tomadas para investigação em outros estudos.
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo demonstrar práticas didáticas para o ensino da Geografia no
Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. A Geografia, em meio as diversas transformações que acometeram o
mundo nas últimas décadas, não permaneceu inerte. Tais transformações em tempo e espaço significaram, num
primeiro momento, novos paradigmas às ciências geográficas, que por sua vez incluem as formas de pensar e
compreender o espaço geográfico. Transformações nas ciências geográficas implicam em novas abordagens para
a geografia escolar, especialmente no que se referem as práticas didáticas. Nesse sentido, há de se destacar a
necessidade da geografia escolar em adaptar-se à realidade desse tempo, lançando mão de práticas que
dialoguem com as habilidades demandadas pelos discentes, ao mesmo tempo que dialogue com suas linguagens
e formas contemporâneas de aprendizagem. Considerando tais circunstâncias, este trabalho expõe experiências
didáticas obtidas com o desenvolvimento de trabalhos a partir de documentários, suas limitações e
potencialidades.
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Introdução

A Geografia ao longo de sua existência apresentou de formas dicotômicas as relações
entre o homem e o espaço. Essas dicotomias são evidenciadas à medida que pensamos a
Geografia como uma ciência que inicialmente se fez empírica, positivista, e que através do
desenvolvimento cientifico aliado às expressões singulares de pensadores renomados,
possibilitou uma nova forma de entendimento da relação homem-espaço pautada pela
observação da produção do espaço geográfico, desviando-se significativamente das
perspectivas relacionadas a Geografia tradicional.

A compreensão dialética dessa relação forneceu ao homem um papel de agente
transformador do espaço que se materializa através de sua função social, histórica, econômica
e cultural, ou seja, partindo de sua realidade (suas vivências e experiências) este é capaz de
observá-la e compreendê-la como uma implicação das ações que se processam no espaço. O
espaço geográfico é produto das relações sociais, com suas contradições e desigualdades.

As múltiplas transformações ocorridas nas ciências geográficas implicam
objetivamente na necessidade de repensar a geografia escolar, bem como as práticas
pedagógicas a ela inerentes. Crescentemente a criticidade figura como habilidade a ser
estimulada junto aos discentes, o que revela potencialidades intrínsecas ao ensino de
Geografia. Nesse sentido, uma interpretação apropriada da realidade por parte do professor é
capaz de conduzir os alunos a pensarem criticamente, a encarar as contradições presentes na
sociedade de modo a romper com a tradicional Geografia comumente praticada, por vezes
desestimulantes ao olhar discente. Castrogiovanni salienta o quanto é importante as
percepções dos estudantes no estudo do espaço geográfico:
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O processo de aprendizagem deve possibilitar que o aluno construa não
apenas conceitos e categorias já elaboradas socialmente, mas que (re)
signifique tais instrumentais a partir da compreensão do particular, do poder
ser diferente nas interpretações e mesmo assim fazer parte do contexto.
(Castrogiovanni, 2003)

Caminho à estas possibilidades de ruptura, é de grande valia que o professor de
geografia busque elementos com os quais os alunos se identifiquem, a realidade dos alunos
deve ser a chave para o aprendizado:

[..] à disciplina Geografia cabe não somente levar o aluno a um
entendimento da dimensão espacial da sociedade como um todo, mas,
encontrar meios de contextualizar esse ensino, considerando também o
espaço vivido do/pelo aluno, uma vez que é relevante que ele entenda sua
própria realidade e os fatores que influenciam diariamente sua vida. (Santos,
2012)

Identificar e explorar a realidade espacial da qual os alunos fazem parte é uma
iniciativa capaz de promover o questionamento, e por consequência, a formação de cidadãos
críticos.

Há de se mediar, entretanto, a abordagem de elementos constitutivos do cotidiano e
realidade dos alunos com os conteúdos, habilidades e competências constantes do currículo
formal, vez que o ensino de geografia não se encontra, assim como as demais disciplinas,
descolado de parâmetros norteadores do trabalho docente. Reconhecer a necessidade de
mediação implica num dos maiores desafios à prática dos professores de Geografia: valer-se
dos limitados recursos didáticos escolares para promover o ensino da Geografia, que deverá
ser capaz de relacionar elementos da realidade discente aos componentes curriculares da
disciplina.

São muitas as práticas que dão conta de aproximar, de maneira exitosa, a realidade
dos estudantes aos componentes curriculares. Entretanto, muitas dessas práticas encontram
obstáculos quase que intransponíveis, frente a diversas realidades escolares que permeiam o
espaço brasileiro. Inclusive, algumas das práticas mais exitosas (e tão caras aos geógrafos),
como o trabalho de campo, encontram uma série de restrições ao desenvolvimento, que
perpassam a previsão no plano político pedagógico da escola, autorização ou consentimento
da gestão e comunidade escolar, dotação financeira, condições de deslocamento, entre outros
fatores.

Frente a este universo de restrições, reaparecem práticas amplamente difundidas no
ambiente escolar, que apesar de mal ou subaproveitadas por vezes, guardam em si grandes
potencialidades no ensino de geografia. Tais práticas consistem na produção de trabalhos a
partir de produções audiovisuais. Isso só é possível pois a Geografia sempre apresentou ampla
conexão com o visual:

A geografia sempre esteve atrelada à representação visual do mundo [..] a
representação visual está carregada de valores e é reinterpretada por aqueles
que observam [..] (Pinto, 2016)

Nesse sentido, é possível reconhecer relação prospera entre a geografia e as formas
visuais de representação do espaço, com especial atenção aos documentários. São muitos os
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atributos interessantes, sob o ponto vista didático, que cercam os documentários. Desde que
devidamente selecionados, estes apresentam caráter multimídia, linguagem acessível, e por
regra não exigem elevado grau de abstração (por estimularem essencialmente os sentidos
ótico e auditivo), capazes, portanto, de estimularem o interesse e a percepção dos estudantes.

Tais atrativos, que permitem inclusive o desenvolvimento de atividade sob
perspectiva lúdica, não isentam atenções e cuidados por parte do docente, dirigidos a escolha,
condições de exibição e aos possíveis direitos autorais constitutivos do documentário.

Na seleção, sob o ponto de vista pedagógico, devem ser evitados documentários que
não dialoguem minimamente com as condições dos alunos; deve-se ainda evitar àqueles que
apresentam elevado potencial de discussão, mas exigem carga elevada de conhecimento
prévio, ou sofisticado grau de reflexão. Deve-se observar a classificação indicativa das
produções ou a necessidade de recortes (cirúrgicos e contextualizados), de modo a evitar a
exibição de cenas inapropriadas àquela faixa etária discente. Outro detalhe pertinente a ser
considerado, é que nem sempre os documentários foram elaborados sob perspectiva ou
finalidade necessariamente didática, o que requer maior cuidado pedagógico por parte do
professor de geografia quando da seleção do título ou de cenas que serão exibidas.

Sob o ponto de vista legal, as condições pretendidas de exibição também devem ser
analisadas, de modo a não ofender a propriedade intelectual ou os direitos autorais da obra. A
exibição publica de obra protegida por direitos autorais, (que foge portanto à perspectiva
Home Entertainment), por vezes exigirá o devido licenciamento, que pode se tornar oneroso
ao professor que planeja exibi-lo publicamente, ainda que a exibição seja com claros fins
pedagógicos. Na impossibilidade de aquisição de licença por razões de natureza financeira, há
alternativas aos docentes que desejam realizar trabalhos com produções audiovisuais. Existem
produções que atualmente são de domínio público, disponibilizadas em acervos digitais, que
permitem ampla utilização para diversas finalidades. Existem ainda obras produzidas sob
licenças Creative Commons, que apresentam variadas possibilidades de utilização. Faz-se
necessário portanto, empenho na busca e seleção de obra que atenda aos requisitos
mencionados.

Considerando o que fora apresentado, é possível reconhecer que trabalhos
desenvolvidos a partir de documentários são possíveis práticas didáticas, cujas
potencialidades encontram espaço na disciplina de Geografia, desde o Ensino Fundamental II
ao Ensino Médio.

Dos Procedimentos

As experiências pedagógicas com documentários foram obtidas através de trabalhos
realizados em múltiplas turmas, de variados anos (séries), com diferentes conteúdos e
habilidades. Os resultados mais notáveis foram observados nos 6º e 8º anos do Ensino
Fundamental II, e nos 2º e 3º anos do Ensino Médio. Tais resultados se destacam, em grande
parte, devido a própria estrutura da matriz curricular, onde os objetos de estudo trabalhados
nos referidos anos prelecionam olhar critico sobre as atividades humanas e o espaço
geográfico, que por sua vez, ensejam a arguição, o dialogo e a reflexão. Respeitando o
ordenamento da matriz curricular e considerando as demais predisposições destacadas, todos
os trabalhos desenvolvidos foram guiados pela mesma sequencia de procedimentos
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Da seleção das obras

A partir das considerações tecidas inicialmente (no que diz respeito a classificação
indicativa, recorte e potencial pedagógico, questões legais), no 6º e 8º anos foram trabalhados
documentários cujas temáticas envolviam atividades humanas (trabalho e atividades
econômicas) e recursos naturais (uso, interesse e gestão de recursos naturais). Já no 2º e 3º
anos do Ensino Médio, foram trabalhados documentários que abordam especialmente
geopolítica e os arranjos globais de produção. Fora disponibilizado o endereço virtual dos
documentários, de modo que os discentes os assistiriam em suas próprias residências, até um
prazo predeterminado. Optou-se por esse procedimento para que fosse possível otimizar o
tempo das aulas, reservando-as para a discussão e comentários de idéias (que se seguiriam na
próxima etapa), para garantir maior conforto e interesse aos alunos que iriam assistir, e para
evitar  a eventual indisponibilidade de condições para a exibição no ambiente escolar.

Dos trabalhos

Após assistirem aos documentários estabelecidos, os discentes ficariam responsáveis
pela produção de uma resenha critica, ou de um texto argumentativo, que desse conta de
relacionar argumentativamente os elementos e situações captadas no documentários aos
objetos de estudos apreendidos nas aulas de Geografia. Logo após a entrega das produções,
fora realizado breve discussão sobre o documentário assistido, onde perguntas elaboradas pelo
professor previamente foram utilizadas para exumar elementos ou situações relevantes à
Geografia, que por sua vez, foram abordadas pelo documentário.

Dos resultados

Os resultados obtidos com esta pratica se revelaram pertinentes à prática do
Professor de Geografia. Ao passo que as produções, em tempo, permitiram o aprimoramento
gradual da escrita argumentativa, as discussões promovidas garantiram maior esclarecimento
dos alunos quanto aos assuntos abordados, permitindo inclusive em alguns casos o
surgimento de hipóteses para a solução dos problemas identificados.

Cabe destacar, entretanto, diferenças comparativas nos resultados. No que tange as
expectativas, 6º e 8º obtiveram melhor desempenho no trabalho escrito, ao passo que os 2º e
3º atingiram melhor desempenho nas discussões realizadas posteriormente. Tais
circunstâncias sinalizam para vetores de aprendizagem distintos que podem ser
potencializados em práticas futuras, com vistas ao melhoramento da prática e a maior
proficiência do discente em habilidades específicas.

Vale também salientar que mesmo no interior de cada turma, os resultados não foram
homogêneos. Foi possível encontrar um residual de alunos que obteve alguma dificuldade em
uma ou outra etapa de realização do trabalho: alunos que não assistiram o documentário, que
não realizaram o trabalho escrito ou plagiaram de outros meios, e alunos que se abstiveram
das discussões. Entretanto, como mencionado, trata-se de um residual, que evidencia a
complexa diversidade de uma sala de aula, e o quanto as práticas pedagógicas, por mais
abrangentes e acessíveis que se figurem, também apresentam limitações.

Apesar das dificuldades pontuais apontadas acima, tais práticas, relacionadas a
produção de trabalhos a partir de documentários, se mostraram não apenas possíveis como
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também eficientes quando resguardadas algumas condições pedagógicas e legais. A
potencialização e aperfeiçoamento destas práticas, crescentemente, se encontram ao alcance
do professor de Geografia.
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9. Ensino de Geografia e Currículo 

 
Resumo: O estágio supervisionado na Escola Estadual Professora Silvandira Souza Lima em Araguaína no 

proporcionou conhecimentos e experiências sobre as atividades desenvolvidas na escola. Realizamos o estágio 

no semestre 2018/2, sob a orientação do prof. Roberto Antero da Silva da UFT. Os aprendizados gerados foram: 

elaboração de planos de aula, conciliação da teoria com a prática, participação do dia a dia das atividades da 

escola-campo, participação no Sarau Literário da escola e outras atividades. Nesse sentido, é fundamental a 

realização de estágios docência nas escolas-campo, uma oportunidade de conhecer melhor a estrutura da 

instituição escolar, interagir com professores de diversas áreas e coordenadores, além de praticar o que 

aprendemos no curso de graduação. Por fim, o nosso primeiro estágio proporcionou uma atividade educativa no 

meio social, cultural e didático pedagógico, com destaque para o conhecimento da realidade da escola-campo, 

além de adquirir vasto conhecimento e prática que nos servirão enquanto futuros professores na Educação 

Básica. 

 

Palavras-Chave: Educação Básica; Estágio supervisionado; Geografia. 

 

 

Introdução 
 

O Estágio Supervisionado em cursos de Licenciatura é uma exigência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/1996 e na Universidade Federal do 

Tocantins segue a nota técnica, auxiliando na formação profissional e no desenvolvimento das 

competências profissionais. Possibilita ao graduando a experiência de exercitar as práticas em 

seguimento as aulas teóricas. O estágio torna-se assim um relevante instrumento na interação 

entre estagiário x sala de aula, gerando aprendizados. 

O estágio supervisionado em Geografia é o momento da vivencia do graduando na 

sala de aula, tem como principal fundamento a formação de futuros professores, para atuarem 

na sociedade, sobretudo, nas escolas de Educação Básica (SANTOS, et al., 2019). 

Um dos aprendizados que Pimenta et al., (2009) nos colocam que o ser humano é, 

por natureza, um projeto inacabado, ou seja, o ser humano está em constante mudança em 

função das necessidades que historicamente nos têm sidos postas, como por exemplo, 

afetivas, lúdicas, éticas, culturais, sociais, políticas, entre outras. 

Ainda segunda os mesmos autores, as pessoas são diferentes e aprendem de forma 

diferente, inclusive com interesses de aprendizagens diferentes, o que inviabiliza um único 
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método de aprendizagem, por isso a necessidade do professor conhecer seus alunos para que 

haja uma melhor interação e consequentemente um melhor aprendizado. 

 

Experiências e Aprendizados na Escola Estadual Prof.ª Silvandira Sousa Lima 

 

A parte prática do estágio foi realizada no Escola Estadual Professora Silvandira Sousa 

Lima (Figura 1), localizado na Rua 10, Setor Vila Couto Magalhães, S/N, na Cidade de 

Araguaína/TO. A escola oferece Ensino Fundamental e Médio distribuídos nos três turnos. 

 

Figura 1. Escola Estadual Professora Silvandira Sousa Lima, Araguaína/TO. Fonte: Sousa 

(2018). 

 

A escola Silvandira apresenta-se bem estruturada, com biblioteca, laboratório de 

informática e refeitório, além da salas de aula, que não possuem ares-condicionados. 

Conhecer a estrutura da escola e as suas modalidades de ensino são fundamentais para a 

realização de um estágio mais qualificado, conforme afirma BORSSOI (2008, p. 2): 

 
No sentido de compreender o estágio como via fundamental na formação do 

professor, é essencial considerar que o mesmo possibilita a relação teórico-prática, 

conhecimentos do campo de trabalho, conhecimentos pedagógicos, administrativos, 

como também conhecimentos da organização do ambiente escolar, entre outros 

fatores. Dessa forma, o objetivo central do estágio é a aproximação da realidade 

escolar, para que o aluno possa perceber os desafios que a carreira lhe oferecerá, 

refletindo sobre a profissão que exercerá, integrando - o saber fazer – obtendo (in) 

formações e troca de experiências. 

 

 

A biblioteca (Figura 2) encontra- se a disposição dos alunos e professores como 

forma de facilitar o processo de ensino aprendizagem, sendo um suporte a mais para o 

educador. Por tanto os alunos podem estar buscando auxílio na biblioteca durante a 

elaboração de trabalhos propostos pelos professores. A biblioteca conta com rico acervo 

bibliográfico de 10.298 mil livros, 36 mapas em perfeito estado, 41 atlas, e por último 4 

globos que estão em perfeito estado, devidamente catalogados para dar suportes à pesquisa 

dirigida.  
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Figura 2 e 3. Biblioteca da Escola Estadual Professora Silvandira Sousa Lima. Fonte: Sousa 

(2018). 

 

O estágio tem por objetivo de conhecer e observar todas as contextualizações dentro 

da sala de aula. Foi realizado um Sarau Literário na unidade escolar, que está no cronograma 

do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, o objetivo é desenvolver de forma prática os 

poemas e versos de forma interdisciplinar. Isso ocorre nas séries a partir das séries do 9° do 

Ensino Fundamental até o 3° do Ensino Médio. 

O sarau é um festival literário tradicional na escola, cada turma apresenta um poema, uma 

música, uma encenação, uma peça teatral voltados para o ensino das diversas áreas do conhecimento: 

português, matemática, ciências, geografia, história entre outras. 

Além das apresentações do sarau literário, há grupos de dança, coreografias elaborados pelos 

alunos e professores da escola. O evento o dia todo na escola, é um momento de interação e troca de 

conhecimentos entre os diversos alunos da escola. O evento ocorre todo final de ano na escola. 

Os alunos estagiários da Universidade Federal do Tocantins, curso de Geografia, participam 

da atividade contribuindo na orientação dos poemas, peças teatrais juntamente com os professores da 

escola. Essa atividade fera conhecimento tanto para os alunos da Escola Silvandira, como nos próprios 

estagiários da UFT, que atem então não conheciam as atividades realizadas pela escola durante o ano 

letivo. 

Outro projeto desenvolvido na escola é prática da Educação Ambiental. Além dos 

professores trabalharem a temática nas diversas disciplinas, o ambiente escolar é preparado, 

visando a conscientização dos alunos, como por exemplo, a fixação de cartazes na escola 

orientando os alunos (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Cartaz de orientação e conscientização na escola Silvandira. Fonte: Sousa (2018). 
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Na escola também tem um mural com melhores leitores, onde estão expostos os nomes dos 

melhores alunos que durante o ano se destacam nas atividades da escola, principalmente na leitura, 

incentivando mais alunos a lerem livros e utilizarem o espaço da biblioteca (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Mural melhores leitores da escola Silvandira. Fonte: Sousa (2018). 
 

Portanto, o contato do estagiário com escola-campo proporciona vivência 

educacional, além de ter o contato direto com o PPP, trazendo vários elementos para uma 

análise crítica e melhorias para a escola, pois o PPP é um documento que apresenta várias 

ações que a escola deve seguir em conjunto: professores, alunos, pais, servidores. 

Neste contexto, o estágio supervisionado não pode ser entendido, pelos alunos, pelos 

professores das escolas onde será realizado o estágio, meramente como cumprimento de uma 

exigência legal, desligado de sua realidade; ao contrário, deve ser pensado e realizado tendo-

se presente o papel social do aluno-estagiário, o da universidade a qual o prepara, e o da 

instituição a qual ele irá atuar depois de formado. 

 

Resultados 

 

Com o estágio I em Geografia tivemos uma rica experiência durante esse tempo que 

passamos perto dos alunos, dentro da sala de aula que participamos das atividade 

desenvolvidas pelos professores para seus alunos. 

No entanto é fundamental a participação de toda a comunidade escolar, ou seja, 

funcionários, professores, pais, alunos, nas atividades desenvolvidas pela escola, sendo 

sempre necessário a realização de reuniões ordinária ou extraordinária para melhores 

discussões, tomadas de decisões (reuniões de pais, reuniões pedagógicas) assim estabelecendo 

contatos mais frequentes com os pais para ficarem cientes da vida escolar de seus filhos. 

Normalmente as reuniões acontecem no início do ano e ao final de cada bimestre ou quando 

for necessário,  
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Nesse sentido, é fundamental a realização de estágios docência nas escolas-campo, 

uma oportunidade de conhecer melhor a estrutura da instituição escolar, interagir com 

professores de diversas áreas e coordenadores, além de praticar o que aprenderam no curso de 

graduação. Nesse sentido Pimenta et. al., (2009), afirma que a prática é fundamental para o 

profissional de Educação Básica e Fundamental: 

               Portanto estágio investigativo I foi possível obter uma experiência inesquecível e de 

muito aprendizado em relação à profissão de um docente, percebemos como é o 

funcionamento da escola-campo no corpo administrativo e educacional, assim podemos ver a 

realidade da escola. 

               Por fim, o nosso primeiro estágio proporcionou uma atividade educativa no meio 

social, cultural e didático pedagógico, conhecemos a realidade escola-campo, além de adquirir 

tanto conhecimento para habilidade e prática para formação enquanto futuros professores na 

Educação Básica. No entanto, o estágio é ato educativo escolar essencial para a preparação de 

formação de futuro professores. 
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Resumo

Este artigo tem como objetivo tratar sobre o processo de aprendizagem através da didática no âmbito da

geografia escolar no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID do curso de

geografia licenciatura do campus Universitário Zumbi dos Palmares-CAMUZP da Universidade Estadual

de Alagoas-UNEAL na cidade de União dos Palmares-AL. Para tanto, será apresentado alguns aspectos

da linha do pensamento geográfico, voltado para a transposição didática utilizando a Base Nacional

Comum Curricular-BNCC. Conciliados com alguns autores, como Castellar sobre as formas de

transposição didática como prática de ensino nas séries iniciais e Almeida articulando-o com o saber

pedagógico e as praticas educacionais didáticas voltadas para o uso em sala de aula com auxílios de

instrumentação como ferramenta da representação do espaço. Para assim, ser aplicada pelos discentes na

turma do 6º e 7º ano no período de 2018.2 na Escola Estadual Dr. Paulo de Castro Sarmento.

Palavras-chave: Educação; aprendizagem; geografia.

A educação na geografia voltada da transposição geográfica para o conhecimento

escolar

Este artigo tem por finalidade tratar do processo de aprendizagem através do uso

da didática no âmbito escolar. Desde o surgimento da geografia, sempre ocorreram

várias discursões sobre o processo de aprendizagem, possibilitando vários avanços no

saber pedagógico, em relação como ensinar e o que se ensinar a partir das normas da

Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A geografia é a ciência que ensina as questões sobre o espaço, lugar, paisagem,

as dimensões do espaço e território, economia, impactos e preservação do meio natural
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e socioambiental. Com isso, pode-se perceber o peso que a geografia tem nas bases

inicias. Segundo Castellar:

[...] pensar a geografia como uma disciplina que ensina
a memorizar informações soltas é uma idéia
equivocada. Por isso construir a idéia de espaço na sua
dimensão cultural, econômica, ambiental e social é um
grande desafio da geografia, e da geografia escola.
(Castellar. 2005, p. 211.)

Ensinar geografia é um grande desafio, a transposição didática é algo essencial a

ser dominado, é possível notar que existe dificuldade dos discentes de geografia em

traspor o conteúdo acadêmico para o conteúdo escolar. Para que haja a quebra dessa

dificuldade, é necessário que ocorra o entrelaçamento didático nesse processo.

Segundo Castellar (2005) o processo de aprendizagem da geografia na educação

básica, é entendido como um processo de construção da espacialidade, com base na

orientação e deslocação do espaço. Para a criança compreender essa espacialização é

necessário que haja a utilização de mapas e métodos de trabalho de campo. Utilizando o

espaço local, regional, internacional e mundial para explicar o espaço e as suas

diferenças. Para assim, desenvolver o saber geográfico no processo de aprendizagem.

Chevallard (2005) explica a transposição didática como um conjunto onde é

pego o material cientifico, lapidando para o conhecimento escolar. Essa facilidade que

Chevallard explicar a transição portátil é algo fascinante em mencionar, lidar com a

transposição cientifica não é algo fácil, mas a sua compreensão é algo essencial na

formação do ser professor.

No livro Lá transposition didactique ele explica que “O trabalho que transforma

um objeto do saber a ensinar em um objeto de ensino é denominado de Transposição

Didática” (CHEVALLARD, 1991, p.45). A didática na geografia é construída através

da docente para o aluno e o saber, esse ciclo de conhecimento forma o pensar geografo.

A transposição didática na área da geografia tem a competência de levar ao

aluno a construir competências, para entender a realidade do mundo pensada na

educação como ferramenta da cidadania. Esse entendimento leva o aluno a pensar além
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do determinado assunto trabalho em sala, tendo o professor com facilitador desse

processo a ser constituído.

Almeida (2007) diz que a transposição didática no Brasil deve ser vista de

forma local, fazendo uma crítica a frágil formação dos professores na formação

iniciante (graduação). Para ele, a transposição depende do ambiente educativo vivo, que

possa permitir um espaço com dúvida, diálogo, para que haja a troca do conhecimento

sem medo. Para isso ocorrer é necessário que haja a linguagem como mediadora.

Além disso, é necessário o planejamento e domínio do conteúdo antes de entrar

em sala "lança o olhar para os conteúdos que são definidos para aquele momento e

traduz, em seguida, quais os pontos fortes, as prioridades e, com que objetivo lidar ao

tratar com eles”. (ALMEIDA, 2007 p.57). Com isso, o professor terá o domínio

necessário para trabalhar a didática dentro do espaço escolar.

A BNCC como ferramenta base para a incorporação da didática no ensino

fundamental

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que regulariza a

modalidades da Educação Básica, assegurando os seus direitos de aprendizagem e

desenvolvimento, em conformidade com o Plano Nacional de Educação (PNE).

Baseado nos princípios éticos, políticos e estéticos para a formação humana integral e à

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, baseando-se no

fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).

Sendo referência das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, a BNCC integra a política nacional da Educação Básica, contribuindo para

a formação de professores, avaliação, elaboração de conteúdos educacionais e aos

critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o desenvolvimento da educação.

Sendo o desenvolvimento dividido em dez competências gerais, que consubstanciam,

no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Tendo

a competência definida a partir dos conceitos e procedimentos, práticas cognitivas e

sócias emocionais para transformação da sociedade justa, voltada para a preservação da

natureza.
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A BNCC entra no âmbito de transposição didática a partir dos eixos e

competência de cada serie. Para o desenvolvimento do Pibid em sala de aula foi

escolhido o objetivo de qualidade ambiental. Sendo assegurado na Base Nacional

Comum Curricular pela habilidade (EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos de

qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos

(esgotos, efluentes industriais, marés negras).

Tendo o papel de contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos para

decidirem e atuarem diante da realidade em que o mundo vem enfrentando com a

escassez da água, conciliado com o aumento da poluição e degradação ambiental. Essa

aula tem por finalidade levar os alunos a entenderem que o equilíbrio do futuro em

nosso planeta depende da preservação dos recursos naturais. O mau uso dos bens

naturais pode causar perdas que na maioria das vezes são irreversíveis. Tendo como

ferramenta de ensino o uso da água na sociedade.

Pibid, uma experiência de vida

Tudo começou no período de 2018.1 com a seleção da Universidade Estadual de

Alagoas-UNEAL para os professores e alunos no Programa Institucional de Bolsa de

Iniciação à Docência – PIBID do curso de geografia – licenciatura do campus

Universitário Zumbi dos Palmares - CAMUZP, na cidade de União dos Palmares – AL.

Imagem 01 – Abertura do Pibid 2018.2 no Planetário e Casa da Ciência de

Arapiraca.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Após esse primeiro encontro geral, começamos os trabalhos no laboratório da

CAMUPZ falando sobre os principais autores da educação básica, como: didática,

praticam educativas e metodologia de ensino.

Imagem 02 – Reuniões semanais com o corpo geral do Pibid no laboratório de

geografia.

Fonte: Arquivo pessoal.

A cada reunião trabalhávamos com novos textos, livros, sempre dialogando em

equipe a cerca da educação, BNCC e atualidades. As reuniões do Pibid têm como

proposta um espaço aberto tiragem de dúvidas e compartilhamento cientifico.

Imagem 03 – Primeiro contato dos Pibidianos com o colégio.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Antes de entramos em sala para ensinamos, primeiramente foi feito um trabalho

semelhante ao estagio I, onde tivemos contato com o corpo docente da escola,

conhecemos os espaços e as turmas que mais a frente iriamos ensinar.

Pibid em ação, Escola Estadual Dr. Paulo de Castro Sarmento

Imagem 04 – Alunos do 6º ano do turno matutino

Fonte: Arquivo pessoal.

O contato que o Pibid proporcionou para os alunos do curso de geografia foi

essencial para o desenvolvimento em sala de aula, didática, entre outras praticas

pedagógicas que ganhamos nesse período.

Imagem 05 – Pibid em ação, turma do 6º ano

Fonte: Arquivo pessoal.
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Já em sala de aula a experiência foi excepcional, o uso das teorias sendo

colocado em prática foi algo surpreendente, principalmente quando as práticas deram

certo, ensinar é uma pratica de satisfação, como diria Cora Coralina (2007) “Feliz

aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”.

Imagem 06 - Maquete confeccionada pelos pibidianos no laboratório de geografia.

Fonte: Arquivo pessoal.

A utilização de ferramentas complementares para o desenvolvimento das aulas

foram fundamentais, neste caso foi utilizada uma maquete para explicar a diferença

entre espaço natural e espaço urbano. Mas também poderia ser utilizado como

ferramenta um vídeo, um mapa, dentre outras formas pedagógicas de representar o

espaço.
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Resumo

No ambiente escolar os projetos de ensino que visam tornar o conteúdo do currículo mais

atrativo vêm se tornando de grande valor, a escola precisa se reinventar acompanhando o

perfil dos nossos alunos, baseando-se nas diversas variações socioeconômicas, tecnológicas e

políticas. Com isso, esse artigo visa relatar as experiências desenvolvidas com duas turmas do

6º ano do ensino fundamental em uma escola da rede pública do estado do Espirito Santo. O

projeto intitulado como “Geo-Artes das Cores” consiste em uma técnica de produção de tintas

feitas a partir do solo, buscando trabalhar a Geografia de maneira interdisciplinar com a

disciplina de Artes. Escolhemos reproduzir as obras de um artista brasileiro, Ivan Cruz, que

tem suas obras voltadas para relatar as brincadeiras de criança, como ele mesmo se intitula.

Assim foram produzidas telas feitas a partir do recurso se encontra em abundância na

natureza: o solo e posteriormente expostas em toda a escola para a comunidade escolar.

Palavras chave: Geografia; Ensino; Projeto; Arte; solos.

Introdução

A Geografia sempre fez parte da história do homem, a cartografia criada muito antes

da escrita se expressava através das pinturas rupestres encontradas nas cavernas que era

representado por símbolos e desenhos. As técnicas de agricultura também foram fundamentais

para o desenvolvimento da humanidade, assim como os meios de localização auxiliaram as
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grandes navegações. No entanto, no mundo moderno Geografia se utiliza de expressões

artísticas como ferramenta de percepções de mundo, a música, a literatura, cinema e a arte

estão cada vez mais utilizando a Geografia para expressar o espaço.

Ao compreender a interdisciplinaridade entre a Geografia e as expressões artísticas e

sua importância, surge o anseio de identificar a arte como possibilidade na construção de um

simbolismo artístico e geográfico. Assim, com o objetivo trabalhar a Geografia no ambiente

escolar de uma maneira efetiva e visual, aproximando os saberes da teoria e da prática.

Colocado por FREIRE (2015, p.47) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.

A necessidade de reformular o ensino e aprendizagem no cotidiano escolar anseia

nosso objetivo para realização do projeto “Geo-Artes das Cores” baseando-se em uma técnica

de produzir tinta a partir dos solos, esse trabalho consiste de uma metodologia sustentável e

interativa das disciplinas de Artes e Geografia tornando o conhecimento de ambas mais

dinâmicas e prazerosas. Dialogando com SOUZA E PEREIRA (2014) vemos que “o estudo

da Geografia a partir das obras de arte é uma oportunidade singular, do ponto de vista

filosófico-pedagógico, para contextualizar conteúdos geográficos no e do cotidiano tanto dos

alunos quanto da escola.”.

Esse trabalho contempla as práticas de ensino desenvolvidas na “Escola Estadual de

Ensino Fundamental e Médio Maria da Paz Pimentel”, localizada no distrito de Timbui,

interior do município de Fundão, no Espirito Santo. O projeto foi desenvolvido no ano de

2018, e contou com a interdisciplinaridade das disciplinas de Geografia e Artes.

Narrativas do cotidiano escolar

Faz-se necessário antes de prosseguir, destacar as dificuldades presente na escola,

encontrava-se nas duas turmas de 6º anos do vespertino, o alto nível de reprovação, problemas

de comportamento e alto índice de evasão, faziam o ambiente escolar bastante desafiador.

Esses fatores influenciavam diretamente nas avaliações, cujas aquelas mais “tradicionais”

como as provas escritas não eram suficientes para uma boa avaliação do aluno, que se

encontravam desmotivados e sem perspectivas.
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A pretensão de um projeto mais efetivo e prático era fazer com que os/as alunos/as

sentiam-se os protagonistas do conteúdo do próprio currículo, a ideia de estar trabalhando em

algo “palpável” era motivadora. Assim como GUEDES et al (2017) destaca a importância dos

projetos como “estratégias pedagógicas experimentadas para dinamizar o processo de ensino-

aprendizagem, restituindo ao educando o papel de investigador, o prazer da descoberta e a

satisfação pelo ato de aprender.”.

A idealização do projeto

Para elaboração do projeto foi definido em reuniões com a coordenação escolar e

com a disciplina de Artes, resultando na escolha das obras a ser reproduzidas, elas foram

selecionadas a partir do trabalho de um artista plástico brasileiro, Ivan Cruz, um artista

carioca que destaca nas suas obras as “brincadeiras de crianças” (Figura 01), com destaque

nas cores marcantes, ressaltando as brincadeiras conhecidas, como balão, pipas, brincadeiras

com corda, com bola, entre outras.

Figura 01- Obra Ciranda II

Fonte: Ivan Cruz. Disponível em https://www.ivancruz.com.br/galeria

O primeiro passo para inicialização, deu-se em sala de aula, apresentando trabalho,

fazendo com que os estudantes pudessem enxergar o sentido de cada passo. Esse momento

era importante porque aguçaria a curiosidade deles. Posteriormente eles foram divididos em

trios para a produção das telas.
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Articular-se de maneira conjunta foi fundamental para a aproximação dos conteúdos

das duas disciplinas, de maneira que o ensino se torna mais rico e agregando saberes de

perspectivas diferentes. Assim como SOUZA e PEREIRA abordam que:

“Ao se trabalhar artes em sala de aula junto aos alunos, os mesmos estão

praticando suas habilidades cognitivas em relação ao mundo à sua volta. É

tecendo as linhas magistrais da percepção do mundo vivido que as artes

confluem para a Geografia.” (SOUZA E PEREIRA, 2014).

Nas aulas de Geografia era preciso estudar o que são os Solos, quais são seus tipos de

cores e texturas para que os/as alunos/as pudessem, mais tarde, recolher esse material na

natureza. Enquanto nas aulas de Artes, os mesmos puderam conhecer mais sobre as técnicas

de pintura e de desenho e como seria a releitura das obras escolhidas. Essas primeiras aulas

teóricas foram importantes porque consistia em um dos objetivos iniciais em que era preciso

trabalhar o currículo com a teoria adjunto da prática.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) apresentam diretrizes

curriculares do ensino fundamental e médio e completam as possibilidades do ensino da

disciplina de Geografia no cotidiano escolar, apontado que:

A Geografia trabalha com imagens, recorre a diferentes linguagens na busca de

informações e como forma de expressar suas interpretações, hipóteses e conceitos.

Pede uma cartografia conceitual, apoiada em fusão de múltiplos tempos e em

linguagem específica, que faça da localização e da espacialização uma referência da

leitura das paisagens e seus movimentos (BRASIL, 1998, p. 33).

No ensino de Artes os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) dizem a

respeito de:

utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal

— como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideais, interpretar e

usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a

diferentes intenções e situações de comunicação” (BRASIL, 1997, p. 05).

Feito todo esse trabalho inicial, os/as alunos/as começaram a dar os primeiros passos,

que foi a coleta do principal material na natureza; o solo. Eles puderam além de colher os

diferentes solos, analisar as suas texturas a partir do contanto (Foto 01), as cores, fator
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importante para trazer a variedade visual das telas e observar a paisagem, um dos exercícios

propostos ainda em sala de aula. Ressaltando o protagonismo dos/as alunos/as o material de

todas as telas que eles produziriam eram coletados e tratados por eles.

Foto 01- Manuseio de amostras do solo. 2018

Fonte: Autor (2018)

O primeiro tratamento consistia que os estudantes peneirassem todo o solo coletado,

era preciso que o material ficasse bem fino para que não houvesse uma granulometria grande

assim causando outro aspecto no resultado final, para isso foi necessária à repetição por

diversas vezes. Os estudantes trabalharam em trios e nesse primeiro processo eles mesmos

conseguiram identificar componentes nos solos que já haviam sido apresentados em sala,

como pequenas raízes que estão presentes nas camadas superiores dos solos, também a

presença de fragmentos rochosos.

Essa etapa precisou de algum tempo para ser concluída, foram necessárias três aulas

para que todas as amostras fossem peneiradas ao ponto de ficarem bem finas, com uma

textura semelhante ao pó (Foto 02).

Foto 02- Manuseio de amostras do solo.
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Fonte: Autor (2018)

O segundo momento foi o manuseio dos desenhos nas telas, os rascunhos foram

feitos com a ajuda da professora de Artes, a ideia era que eles reproduzissem os mesmos

desenhos das obras do artista Ivan Cruz, a releitura ficaria por conta das cores que seriam

produzidas a partir dos solos. Para IAVELBERG e CASTELLAR esse momento de desenhar

caracteriza como:

O desenvolvimento da capacidade de desenhar na criança acompanha o âmbito

cognitivo, entretanto os códigos das linguagens (artística e cartográfica) são

construídos em cada uma das diferentes culturas e se transformam na história.

IAVELBERG e CASTELLAR (2007, pág. 150).

O terceiro momento foi o que gerou mais expectativas por toda a comunidade

escolar, porque até o momento era inimaginável, por eles, que pudesse transformar “terra” em

tinta e que poderia ser utilizada para colorir quadros a partir disso. Era notável nesse momento

que todos/as os/as alunos/as estavam envolvidos e que todos/as de alguma forma, já haviam

participado de pelo menos uma etapa do projeto.

As amostras já haviam sido separadas por cores e catalogadas conforme a sua

origem, nesse momento eles conseguiram visualizar um solo argiloso, por exemplo, um lato

solo, dentre outras categorias estudadas na pedologia.
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Os estudantes ficaram livres para a composição de cores, era possível misturar cores

avermelhadas com cores amareladas que resultaria em uma nova tonalidade, trazendo uma

diversidade para as telas (Foto 03). Esse era um processo bem simples em que se utilizavam

medidas com base nos resultados propostos. A fórmula eram duas colheres de sopa com o

solo, duas colheres de sopa com a cola e a água era adicionada a metida que chegasse a

textura desejada. A tinta deveria apresentar uma textura pastosa bem semelhante àquelas

tintas usadas para colorir.

Foto 03- Pintura em telas com tintas feitas a partir dos solos.

Fonte: Autor Fonte: Autor (2018)

Dialogando com SOUZA E PEREIRA (2014) vimos que “ao propor uma

investigação geográfica no que diz respeito à literatura, à música e à pintura, por exemplo, os

estudantes podem exercer a tarefa de artistas efetivamente”. É o que observamos na imagem a

baixo (Foto 04 e 05) que o processo criativo foi estimulado. Na produção dessas obras eles

foram artistas, foram geógrafos, foram estimulados a criar a partir do inimaginável.
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Foto 04- Releituras das obras

À esquerda a obra “Soltando o Balão” de Ivan Cruz fonte: Disponível em https://www.ivancruz.com.br/galeria.

À direita a releitura da Obra de Ivan cruz feita pelos/as os/as alunos/as do 6º ano. Fonte: Autor (2018)

Foto 05- Releitura das obras.

À esquerda a obra “Soltando os Balões” de Ivan Cruz fonte: Disponível em https://www.ivancruz.com.br/galeria.

À direita a releitura da Obra de Ivan cruz feita pelos/as os/as alunos/as do 6º ano. Fonte: Autor (2018)

Considerações finais
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O processo de ensino-aprendizagem esta se tornando cada vez mais desafiador, o ato

de ensinar deve acompanhar as mudanças do cotidiano, que reflete muito no perfil do

estudante atualmente, o adjunto das novas tecnologias tornou-se cada vez mais provocador

para o professor planejar suas aulas que saiam do “comum”.

Parafraseando um trecho da musica “Estudo Errado” do Gabriel O pensador “quase

tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci, decorei, copiei, memorizei, mas não aprendi” que diz

muito a respeito da realidade que encontramos hoje, os educandos desmotivados que não

encontram um sentindo para aquilo que estão estudando.

As possiblidades do ensino de Geografia são extremamente ricas, no qual é possível

transitar em todas as áreas do conhecimento, tornando assim, um facilitador para

interdisciplinaridade. Na prática os resultados do projeto “Geo-Artes das Cores” refletem

muito positivamente sobre esse trabalho em conjunto das disciplinas.

Na perspectiva abordada por (SILVA E CARDOZO, 2018) em que “Na atividade

lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade, o que dela resulta, mas a própria

ação, o momento vivido.” Associamos ao processo de construção das tintas e das pinturas das

telas, momento em que todos puderam participar de forma efetiva, sejam aqueles mais

tímidos em sala e os mais extrovertidos.

É importante pensar a escola como um potencializador da criatividade dos/as

alunos/as, a utilização de projetos diferenciados contribuem bastante para essa formação.

GUEDES et al (2017) reflete a utilização dos projetos como “um ensino alicerçado no real e

aberto às múltiplas relações que oportunizam ao aluno uma melhor compreensão da

historicidade, bem como a sua formação como pessoa consciente do seu papel.”.

Trabalhar com as técnicas de “fazer arte” foram motivadoras para todo ambiente

escolar, refletindo na exposição final (Foto 06). Todos/as os/as alunos/as do 6º anos se

empenharam para fazer o seu melhor, e conseguiram. Em algum momento do processo eles se

sentiram os protagonistas das suas próprias historias e das suas obras.
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Foto 06- Exposição final das obras feitos com solos dos/as alunos/as do 6v1 e 6v2.

Fonte: Autor (2018)

Trabalhar com a inclusão artística foi importante, é um método que estimula os/as

alunos/as a pensarem no contexto que estão inseridos, além de estimular que criem uma

linguagem artística pelas suas próprias interpretações. CAVALCANTI (2005) nos faz pensar

no papel dos educandos como sujeito ativo e que “... o professor tem o papel de mediador do

processo de formação do aluno...” onde retornamos na importância do protagonismo dos/as

alunos/as e a forma que é trabalhada o currículo em sala de aula em que houvesse uma “inter-

relação entre sujeito (aluno) e o objeto de seu conhecimento (conteúdo escolar)”.

CAVALCANTI (2005).
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Resumo: Este relato recupera o processo de reformulação curricular do curso Técnico em Agropecuária
integrado ao Ensino Médio do campus Castanhal do Instituto Federal do Pará. A partir do acúmulo legislativo da
Reforma do Ensino Médio e da necessidade de diminuição da carga horária do curso integrado por determinação
de outros normas, é enfrentada a ameaça de unir disciplinas, principalmente as que compõem as ciências
humanas, como narrativa dominante para solucionar o problema. Estratégias, argumentos e discussões foram
pensadas e praticadas para contornar a naturalização de uma hierarquização dos saberes que foi feita em outros
campi de Institutos Federais e que tendem a achatar a parte básica da formação média dos estudantes, minando a
médio prazo a existência de pesquisa de saberes fundamentais para uma sociedade plural, ética e igualitária.

Palavras-Chave: Ensino Técnico Integrado; Reforma do Ensino Médio; Ciências Humanas no Ensino Médio.

Introdução

Este relato da disputa pela formação básica, aqui em termos curriculares, tem sua

base no contexto Instituto Federal do Pará (IFPA), no recorte do campus Castanhal localizado

na Região Metropolitana de Belém. O campus é o segundo maior do IFPA, com a oferta de 1

curso de mestrado, 5 cursos superiores, 4 turmas anuais em cursos técnicos integrados ao

ensino médio e 5 cursos técnicos subsequentes, com cerca de 1600 estudantes.

Os debates diretos e indiretos ocorridos entre os docentes do referido campus se

deram no primeiro semestre do ano de 2018 retomando dois acúmulos anteriores:

Documento Conteúdo

Lei 11.892 de 2008 Institui os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,

determinando que estes tenham no mínimo 50% das matrículas

ofertadas em educação profissional técnica de nível médio,

prioritariamente em modalidade integrada.

Resoluções 02 e
06/2012 do
Conselho Nacional
de Educação (CNE)
e as Diretrizes para
Reorganização dos

De forma complementar, estipulam para o Ensino Médio com

Ensino Técnico Profissionalizante integrado ou concomitante a

carga mínima 2000 horas para os conteúdos de Ensino Médio e

1000, 1100 ou 1200 para os componentes do Ensino Técnico, estas
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Cursos Técnicos na
Forma Integrada do
IFPA (PROEN
IFPA, 2018)

conforme determinação de carga horária de cada curso no Catálogo

Nacional de Cursos Técnicos e estabelecem o máximo 1000 horas e

de 16 disciplinas por ano letivo.

Lei 13.415 Estabelecer nova configuração curricular para o Ensino Médio,

indicando a exclusão de disciplinas dentro de suas áreas maiores.

Quadro 1 - Documentos para a reformulação curricular dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio.
Fonte: PASSOS, F.; SALES, R. (2019)

Sobre a prioridade dada ao ensino integrado, a reformulação atual dos projetos

pedagógicos de curso (PPC) tem por objetivo conseguir articular os dois currículos, do ensino

médio e do curso técnico, que hoje são oferecidos em uma única matrícula, mas funcionam de

modo similar a se tivéssemos matrículas separadas.

A integração dos currículos encontra barreiras estabelecidas desde o objeto dos

cursos, que são formulados por legislação distintas e devem cumprir, portanto, conteúdos

próprios. Estes são lecionados por profissionais com formações diferentes, em licenciaturas e

em áreas técnicas (agronomias, engenharias, veterinários...), portanto formações em escolas

com saberes que remontam lugares também diferentes na filosofia da ciência. Essa diferença

não se encerra, no entanto, nos conteúdos dispostos em sala de aula, mas compõe o

entendimento da função primordial da educação, o que gera conflitos entre os professores

quanto se propõe chegar a um perfil de egresso comum e num consenso de desenho

curricular, necessidades para a integração dos cursos.

Já em consideração à alteração da LDBEN, a proposição de reformulação dos PPCs

busca se adequar às exigências da lei. No Documento Base: Estratégias para Fortalecimento

da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio no Contexto da Lei 13.415/2017,

elaborado em 2017 pela Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), a nova configuração de conteúdos

exigida pelo Ministério da Educação (MEC) é considerada um retrocesso do ponto de vista da

integração de conhecimentos que se propõem os IFs. Segundo o documento, a separação de

conteúdos de formação técnica em eixo isolado reforça mais uma vez a divisão com a

educação básica, sendo negligente com o Decreto 5154 de 2004 e com a Resolução Nº 6, de 20

de setembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Profissional Técnica de Nível Médio, ambos elaboradas no sentido da integração.

Apesar de considerada um retrocesso, o documento supracitado da PROEN (2017, p.

7) encontra uma alternativa para o ensino integrado no Art. 4º, § 3º da Reforma do Ensino

Médio, no qual consta a permissão de itinerários formativos integrados dos 5 eixos previstos pela

Base Nacional Curricular Comum, facultando, então à instituição a opção de integrar os
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conteúdos da básicos e técnicos em um desenho curricular. Assim, tal artigo permite aos IFs

cumprir com a exigência da integração dos cursos, de acordo com a lei de criação da instituição.

Deste modo, a principal modificação curricular proposta é a diminuição da carga horária

de aulas que ocupavam no curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio não só

todas as manhãs e tardes mas, também a manhã do sábado. A PROEN em sua justificava usa o

argumento de que tal formato curricular deve ser adequar às cargas previstas nas resoluções

02 e 06 de 2012 do CNE e sistematizadas nos Quadros 2 e 3.

Quadro 2 – Sistematização da carga horária total presencial e em EAD dos cursos técnicos integrados ao Ensino
Médio no IFPA

Fonte: PROEN (2018, p.7)

Quadro 3 – Sistematização da distribuição anual da carga horária dos cursos técnicos integrados ao Ensino
Médio no IFPA

Fonte: PROEN (2018, p.10)

Apesar da normatização da carga, o principal argumento corrente entre os professores

que justificou a diminuição esteve ligado ao fato de que no modelo atual os estudantes não

dispõem de tempo para participarem de pesquisa e extensão, para realizarem o estágio, que

realizam no período de férias, além de práticas de lazer e cultura para além da vida estudantil

no campus com acúmulo de mais 4700 horas no total no curso em questão, tendo mais de 20

disciplinas por semestre.
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Houve consenso entre os docentes de que o tempo dos estudantes na instituição

poderia ser melhor distribuído em outras atividades, no entanto, a proposição feita para o

número de aulas objetivava achatar a integração dos dois cursos em apenas um período do

dia. A nosso ver, tamanha diminuição, no entanto, poderia prejudicar a formação em um dos

cursos, e sua motivação podendo estar vinculada ao repasse de verba que é feito por matrícula

e não por tempo diário de permanência na instituição.

Contudo, para atender ao documento Diretrizes para Reorganização dos Cursos

Técnicos na Forma Integrada (PROEN, 2018) – chegar próximo das 3200 horas e ter no

máximo 16 disciplinas anuais – reorganizando o currículo de modo que os estudantes possam

realizar pesquisa, extensão, além de outras atividades obrigatórias para se formarem, havia a

necessidade de diminuir em quase um terço a quantidade de aulas e como as disciplinas

técnicas já estavam com 13001 horas, isto é, poderiam perder no máximo 100 horas, a maior

parte dessa redução seria sofrida pelos componentes do Ensino Básico do curso.

À época, o então diretor de ensino convocou uma reunião com os professores das

disciplinas de humanas e argumentou que a principal medida que afetaria a quantidade de

aulas dos professores, da já denominada “base comum”, poderia ser amenizada com a criação

de cursos técnicos cujas disciplinas pudessem ser ministradas por docentes de geografia,

história, filosofia e sociologia, acrescentando que tal tarefa dependia sobretudo do nosso

esforço.

Houve duas reuniões dessas, em ambas o diretor repassava as orientações da PROEN

para os professores como se nenhum debate pudesse ser feito. Em contraposição, as falas dos

professores deixavam claro que a proposta de redução não era bem-vinda, não somente pela

redução da carga horária das disciplinas básicas do ensino médio, mas sobretudo pela

importância que tinham para a formação dos estudantes. Aos poucos pudemos perceber que

os coordenadores de curso tinham o objetivo de oferecer as suas formações – técnica e básica

– em apenas um turno, o matutino, sugerindo de maneira enfática alocar conteúdos das

disciplinas de ciências humanas e naturais dentro de disciplinas técnicas e/ou a possibilidade

de junção delas, usando como “exemplo” ou “modelo” fato que ocorreu no campus de Breves,

onde uniram as disciplinas Geografia e Sociologia e Química e Física.

Aqui cabe uma pausa. A proposta do Institutos Federais de relacionar o ensino

técnico ao ensino médio, oferecendo duas certificações com uma matrícula, significou termos

1 Segundo o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT), a carga horária mínima prevista para um curso
técnico é de 1200 horas, daí a impossibilidade de reduzir mais de 100 horas.
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um currículo em tempo integral. Isso porque o ensino médio manteve uma carga horária

próxima

ao ensino médio regular e somou-se a ela as disciplinas técnicas que, inicialmente

ultrapassavam as 1200 horas mínimas previstas pelo Catálogo de Cursos Técnicos (CNCT) do

Ministério da Educação para que haja certificação

Sob a pressão dessas legislações, era necessário partir para a reformulação dos PPCs,

fato que ocorreu não somente no Campus Castanhal, o qual compartilhamos este relato de

experiência, mas no mesmo período na maioria dos campi do IFPA.

Tensionado pela adequação e redução de carga horária nos cursos de ensino médio

integrado, os problemas-chaves que se constituíam eram: Como manter a formação adequada

para os egressos desses cursos? Como evitar uma descaracterização do curso? Como

assegurar formação sólida na área de ciências humanas? Como garantir manutenção de carga

horária para os professores sobretudo de história, geografia, sociologia e filosofia? Como

garantir a existência da importância política que as áreas têm enquanto saberes para a

formação, pesquisa e extensão?

Tínhamos um problema bastante complexo. E pra piorar fatores externos

conspiravam contra nós. Neste mesmo contexto, declarações, via redes sociais, de autoridades

do governo desvalorizavam sobretudo a filosofia e a sociologia, afirmando que não se

tratavam de conhecimentos que geravam riqueza material. O conselheiro do Presidente da

República, o Ministro da Educação à época e o próprio Presidente, tentavam de todas as

formas construir o entendimento de inutilidade das ciências humanas, no geral, e da filosofia e

da sociologia em particular.

Como isso não bastasse, neste período foram divulgados pelo Instituto Nacional de

Pesquisas Educacionais (INEP) as notas por escola do Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM) e para silenciar o ensino médio de excelência dos Institutos Federais no Brasil não

apresentavam seus resultados. Estava clara a tentativa do governo em desmontar o ensino

médio integrado no país.

É neste cenário sombrio que atuamos para defender o ensino médio crítico e cidadão,

que não fosse apenas uma engrenagem no sistema tecnicista. O processo foi árduo e com

muitos percalços pelo caminho. Para que o leitor possa compreender de modo mais didático,

organizamos a escrita desse movimento de resistência em três seções: O Antes da

Reformulação, Durante a Reformulação e os Resultados Alcançados.

Antes da Reformulação: Definição de Estratégias
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Compreendido que era necessária reformulação dos projetos dos cursos, procuramos

entender como funcionaria o processo decisório. Percebemos que a instância deliberativa dos

cursos era o Núcleo Docente Estruturante (NDE) a quem caberia a tarefa de debater e dar a

palavra final sobre todas as adequações de carga horária, disciplinas e ementas.

Entendemos que esse movimento de resistência não seria apenas desta ou daquela

disciplina. Por isso, procuramos nossos pares das outras disciplinas da área de humanas.

Formamos um grupo com 7 professores (2 de sociologia, 2 de filosofia, 2 de história e 1 de

geografia). Depois, em conversa com o coordenador do curso que seria reformulado, pedimos

nosso ingresso no NDE, o que foi aceito. A partir daquele momento já tínhamos uma “base”

estabelecida.

Outra estratégia usada foi estabelecer um canal de diálogo com os outros membros

do NDE, sobretudo das disciplinas que formam o núcleo comum do ensino médio. Antes

mesmo que as reuniões do NDE fossem marcadas, fizemos um corpo-a-corpo com estes

docentes com o objetivo de provocar neles a reflexão sobre o contexto que estaria por detrás

da reformulação dos cursos. Não convencemos todos esses professores da nossa causa, mas

pelo menos provocamos neles a capacidade de reflexão.

Outro passo importante era apresentar uma contraproposta que reduzisse de forma

justa a carga horária de todas as disciplinas. Nesta parte operacional, nos debruçamos sobre o

total de horas do curso e estudamos outros Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) que a Pro-

Reitoria de Ensino havia recomendado como “modelos”.

Como dito anteriormente, este processo de reformulação estava acontecendo na

maioria dos campi do IFPA. Via WhatsApp recebíamos as informações desses campi que nos

assustavam: redução abrupta de carga horária, discursos de desconstrução das ciências

humanas, professores/as aflitos, conteúdos suprimidos. Foi neste cenário que trabalhamos nas

planilhas de carga horária.

Depois de vários cálculos, elaboramos uma proposta que reduzia a carga horária das

disciplinas do núcleo básico do ensino médio, mas evitada a união delas entre si e muito

menos com componentes do ensino técnico. Sabíamos que uma proposição era fundamental,

que somente nossos argumentos não gerariam a conservação das disciplinas pelas mãos de

professores que não estavam sensibilizados quanto ao papel dos conteúdos das ciências

humanas. Na verdade, estava correndo a narrativa de união de disciplinas de humanas, tal

como havia ocorrido em outros campi do IFPA.
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Faltava o momento mais importante que seria a apresentação desta proposta. Além

de segura a apresentação precisaria ser convincente. Este é o momento que definimos como o

ponto crucial do Durante a Reformulação.

Durante a Reformulação: Constrangimentos e Embates

Este momento, sem dúvida, foi o mais tenso, uma vez que tínhamos que justificar o

porquê da necessidade de nossas disciplinas e da forma como elas seriam tratadas no projeto

do curso.

Com a proposta de adequação debaixo do braço, tínhamos a convicção que o espaço

de luta nos era inóspito, por isso definimos coletivamente esperar o melhor momento para

agir. A este tempo, não erámos só sete professores, tínhamos constituído uma base mais

numerosa que abarcava professores de outras disciplinas.

O coordenador do curso que seria reformulado, propôs um cronograma de reuniões:

uma reunião por semana durante um mês. Até o tempo jogava contra. A maioria de nós tinha

muitas aulas e teve que se adequar para não faltar a essas reuniões.

Uma reunião após a outra e eram discutidos vários assuntos, menos a redução de

carga horaria, ponto-chave de nossa proposta. Decidimos “matar” no cansaço e esperar para

agir.

Antes que a carga horária fosse discutida, tivemos êxito na reformulação dos

objetivos do curso e do perfil do egresso, itens que contemplavam somente objetivos da parte

técnica do curso, demonstrando a força que tinham na configuração do curso como um todo.

A inserção de um ensino médio que deve abrir possibilidades de futuro aos estudantes foi

outro passo muito importante para fundamentar e convencer de que a proposta com a

permanência das disciplinas seria a mais adequada.

Ao longo das reuniões, sobretudo nas últimas, tínhamos algumas convicções que

precisavam ser assimiladas pelos outros professores/as membros do NDE:

- Compreender que a redução de carga horária era uma forma de enfraquecer o curso,

desqualificando a formação básica e colocando um/a professor/a contra o/a outro/a pela

“sobrevivência” de sua disciplina;

- Compreender que a luta e a resistência seriam feitas por área de conhecimento e

não por disciplina e

- Compreender que o curso só teria os resultados esperados se as Humanidades

estivessem junto como conhecimento e não como disciplina.
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Esse “junto” não se refere a juntar as disciplinas no PPC, mas na atuação de

resistência política. Uma das estratégias, inclusive, para enfraquecer as humanidades seria

esta: juntá-las como uma disciplina só no PPC. Medida dissimulada que traria inúmeros

prejuízos para os estudantes, para os professores e para a educação pública como um todo,

pois a redução de carga horária e de disciplina enfraqueceria as discussões, a formação, a

pesquisa dos IFs. Portanto, a luta era coletiva, mas resguardando as idiossincrasias de cada

disciplina.

Na penúltima reunião prevista para aquele mês, a proposta foi apresentada. Embora

tensos, nossa fala estava pronta. Em alguns minutos fizemos nosso dever.

Houveram alguns embates, menos inclusive do que esperávamos. Alguns professores

do núcleo politécnico reproduziam os discursos do governo: a história de que a geografia,

filosofia e sociologia não agregam nada em um curso de ensino médio integrado. Embora

bastante aborrecidos, mas com serenidade, contra argumentamos lembrando dos fundamentos

da criação dos IFs, de oferecer básico e técnico, que só seriam cumpridos com todas

disciplinas, para uma formação holística dos estudantes. A proposta sobre a mesa e com

argumentações devidamente embasadas, ela votada. Em um ato simbólico, aprovamos a

estrutura que desejávamos, com poucos ajustes, mas nada que comprometesse a integridade

do projeto.

Resultados Alcançados: Perdas, mas nem tanto

Este processo ainda está em construção, embora o mais difícil tenha sido alcançado.

Em encontros subsequentes reformulamos as ementas e outros detalhes para o novo PPC.

Numericamente, a carga horária foi de 27 aulas para 20 nas ciências humanas no

decorrer dos 3 anos do ensino médio. Sociologia e Filosofia perderam uma aula cada;

Geografia reduziu 2 aulas; e História, 3 aulas. Não houve união de disciplinas e o ensino

técnico foi reduzido ao mínimo necessário, 1200 horas totais. As perdas foram proporcionais

e equitativas.

Temos a convicção que houveram conquistas, mesmo diante da diminuição da carga.

Um dos principais resultados positivos foi os longos debates gerados nas reuniões em que

tivemos que retomar passo a passo a importância não somente das disciplinas de

humanidades, mas do ensino básico. Outro resultado foi a conscientização de alguns

professores que não enxergavam as humanidades e agora percebem como elas são alicerces da

construção de uma formação ampla, ética e de combate aos problemas sociais atuais.
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Secretaria de Educação e Cultura – Estado da Paraíba

Eixo do trabalho: Ensino de Geografia e Currículo

Resumo:

A ampla variedade de recursos metodológicos para as aulas de Geografia estão sendo discutidos nos
debates acerca da melhoria da qualidade da aprendizagem geográfica no ensino fundamental, nesse
momento faz-se necessário refletir como estamos ensinando e como nossos alunos estão aprendendo,
portanto, algumas metodologias merecem destaque, como a música e o despertar para aprender através
da aproximação com o lugar, suas característica e diversidade. Aprender a partir do lugar, do mundo
vivido, da leitura e escrita é o norte para um processo produtivo e eficaz, mesmo sabendo a realidade
que nos cerca no cotidiano das nossas escolas, nesse sentido, trabalhar com a música surge como uma
possibilidade de aprender os conteúdos da Geografia no Ensino Fundamental, com objetivo de
proporcionar um recurso lúdico de estudar os conteúdos do currículo escolar, possibilitando entender,
interpretar e construir os significados das letras das músicas trabalhadas nas aulas de Geografia. Essas
atividades são um exercício de aprendizagem e consequentemente auxiliar a amenizar alguns
problemas de aprendizagem percebidos nos alunos da escola, no que se refere a compreensão, leitura e
escrita. Objetivamos nesse relato de experiência compreender a importância da música no processo de
ensino aprendizagem, através da construção coletiva dos significados no trabalho de interpretação e
socialização das letras das músicas e a proximidade desse material novo para os alunos como uma
construção coletiva de  conhecimento de mundo, realidade, sendo um verdadeiro exercício de
aproximação da aula de Geografia com a música brasileira. Essas atividades e os resultados que as
mesmas trouxeram para o enriquecimento das aulas, demonstram que na maioria das vezes não se faz
necessário de muitos recursos tecnológicos para transformar o conteúdo do livro didático e a rotina
escolar em um processo aprendizagem que estimule o aluno a aprender com aquilo que esta tão
próximo de sua realidade, a música.

Palavras-Chave: geografia; música; aprendizagem; leitura; escrita
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Introdução

O presente relato de experiência se configura a partir de reflexões acerca da utilização
da música, como recurso para as de Geografia na Escola Estadual de Ensino Fundamental
Perilo de Oliveira em Cacimba de Dentro - PB, evidenciando a importância da aprendizagem
em Geografia e pensar metodologicamente em como apresentar os contéudos das aulas de
forma mais dinâmica, interativa e lúdica através da música.

Objetivamos compreender a importância da música enquanto recurso metodológico
nas aulas de Geografia, ao mesmo tempo como possibilidade de através das atividades
desenvolvidas colaborar na melhoria das habilidades de leitura e escrita dos alunos que por
muitas vez sentem dificuldades percebidas pelos professores, construindo um processo
interdisciplinar.

Nesse sentido, o processo de ensinar  e aprender geografia passa a ter um sentido mais
próximo da realidade dos alunos e as músicas trabalhadas em sala exercitam a interpretação
dos significados da vida em sociedade , a aproximação dos conteúdos com outras linguagens
que saem da monotonia do livro didático além de ser um instrumento de ampliação da
capacidade de leitura e escrita, sendo um aporte interdisciplinar.

A música é um dos recursos de apoio didático pedagógico muito utilizado no ambiente
escolar, por seu caráter enriquecedor e de grande contribuição na aprendizagem dos alunos e
ensino do professor, pois ela constitui propriedades de inúmeras possibilidades para se
trabalhar  com conteúdos das distintas áreas e ao mesmo tempo explorar os sentidos de
percepção, interpretação e o lúdico no contexto das aulas de Geografia são fundamentais,
proporcionando ainda o conhecimento da diversidade e riqueza cultural da música brasileira.

Evidenciamos nessa abordagem a análise, leitura, escrita e interpretação como
algumas das mais importantes contribuições da música para o ensino com base na discussão
de diferentes temas abordado na geografia, que podem contribuir na construção do saber
geográfico de forma lúdica, compreendendo como utilizá-la de uma forma a se constituir
através de uma construção coletiva e interdisciplinar.

Aprender e ensinar Geografia e a importância da música

Encontrar o caminho da aprendizagem em Geografia no ensino fundamental a partir
dos conhecimentos construídos ao longo da vida escolar através da leitura de mundo, da
relação com a sociedade e natureza, bem como das intervenções humanas no espaço tem sido
uma prática constante nas aulas de Geografia. Bem mais que essas relações quanto ao que
ensinar e aprender é válido ressaltar uma reflexão muito importante: Como estamos ensinando
e como nossos alunos estão aprendendo Geografia? Quais as possibilidades de
transformarmos as aulas de Geografia mais interessantes e atrativas?

Bem mais que a compreensão meramente de conteúdos e suas aplicações através de
uma disciplina no currículo escolar, a Geografia procura contribuir no entendimento da
realidade do aluno e sua vida em sociedade. Compreender o papel da Geografia no contexto
escolar nos anos iniciais do ensino fundamental, sua importância no currículo escolar
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buscando entender a relação entre o que se ensina e o que se aprende em Geografia é um
desafio para entendermos o espaço que esses conhecimentos ocupam na escola.

Faz-se necessário considerar o espaço de vivência e relacioná-lo com a sociedade
numa proposta de coletividade. Diante disso, podemos considerar um desafio estabelecer
vínculos entre os conhecimentos produzidos na escola e as contribuições da Geografia para a
realidade do aluno?

“A realidade tem que ser entendida como algo em processo, em constante movimento,
pois a produção do espaço nunca está pronta e acabada” (STRAFORINI, 2004, p.82). Sendo
assim, o aluno apropria-se da consciência da posição de construtor e reprodutor de sua
realidade sociocultural que se estenda a um sentido político, cidadão, social de sua realidade.

No contexto de aprendizagem da Geografia, podemos considerar indispensável a
relação entre o espaço e os agentes que promoveram as mudanças, contradições observadas na
sociedade. Relacionar essa discussão à sala de aula é um exercício que envolve professores e
alunos. De acordo com Cavalcanti (2012):

Em suas atividades diárias, alunos e professores constroem geografia,
pois, ao circularem, brincarem, trabalharem pela cidade e pelos
bairros, eles constroem lugares, produzem espaço, delimitam seus
territórios. Assim, vão formando espacialidades cotidianas em seu
mundo vivido e contribuindo para a construção de espaços geográficos
mais amplos. Ao construírem geografia, constroem também
conhecimentos sobre o que produzem, conhecimentos que são
geográficos, Então, lidar com coisas, fatos e processos na prática
social cotidiana, os indivíduos vão construindo e reconstruindo
geografias (no sentido de espacialidades) e, ao mesmo tempo,
conhecimento sobre elas. (CAVALCANTI, 2012, p. 04)

É louvável “especializar” o mundo vivido para que seja mais compreensível o que está
distante, promover o debate sobre as relações de proximidade numa pratica social cotidiana
em que a escola tenha sua colaboração na promoção dessas discussões.

A Geografia em sua totalidade se faz presente na escola em diversos momentos. Não
apenas através dos conteúdos programáticos para cada ano, a produção do conhecimento pode
acontecer também nas relações postas entre escola e comunidade. Assim, a Geografia
encontra-se além da construção de uma identidade patriota ou mesmo de uma enumeração de
dados sem contextualização. Os conhecimentos produzidos a partir do mundo vivido são uma
ponte para a introdução dos conhecimentos formais do currículo, tudo isso partindo de um
exercício de espacialidade.

Segundo Callai (2002), deve-se correlacionar o espaço geográfico ao conhecimento
prévio dos alunos na curiosidade das descobertas feitas em sala de aula, propor e objetivar de
fato uma geografia criativa, questionadora; relacionando os espaços próximos aos mais
distantes numa perspectiva de aprendizado do conteúdo da própria disciplina numa
metodologia menos pragmática, como podemos observar em suas palavras:

Aprender a pensar significa elaborar a partir do senso comum, do
conhecimento produzido pela humanidade e do confronto com os
outros saberes (do professor de, outros interlocutores), o seu
conhecimento. Este conhecimento partindo dos conteúdos da
Geografia, significa uma “consciência espacial” das coisas, dos
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fenômenos, das relações sociais que travam o mundo. (CALLAI,
2002, p.183).

A aprendizagem em Geografia a partir dos conhecimentos trabalhados na escola em
interação com os construídos nas relações sem sociedade são recursos nesse processo de
ensinar e aprender. A dicotomia entre o “saber ensinado” e o “saber aprendido” na educação
sistemática, muitas vezes esbarra no tradicionalismo das metodologias e no conteúdo do livro
didático. Nesse momento, podemos salientar os seguintes questionamentos: Qual a relevância
da vida do aluno, do bairro, das representações sociais do lugar onde está inserido? Esses
fatores podem ser desprezados nas aulas de Geografia?

Por conseguinte, faz-se necessário compreender a necessidade de uma lógica de
conhecimentos estruturados em conteúdos não como limites, mas meios de construir a
aprendizagem em Geografia.

Para pensar a Geografia no ensino fundamental é necessário ir além dos conteúdos e
metodologias, ou seja, deve existir a preocupação com a importância do seu papel na
formação dos alunos, a clareza das contribuições dos conhecimentos construídos, bem como a
inserção dos seus objetivos. A respeito disso, compartilhamos o entendimento de Callai
(2005):

O ensino de geografia, passa a ser importante para quem quer pensar,
entender e propor a geografia como um componente curricular
significativo. Presente em toda a educação básica, mais do que a
definição dos conteúdos com que trabalha, é fundamental que tenha a
clareza do que se pretende com o ensino de geografia, de quais
objetivos lhe cabem. (CALLAI, 2005, p. 192)

O que vivenciamos nos dias de hoje é o desafio de apresentar um conhecimento
envolvente, uma aprendizagem que possua significado e não apenas limitar a construção do
conhecimento a uma estrutura apenas de enumeração de conteúdos a serem trabalhados em
sala sem que haja a preocupação com sua relevância para a vida em sociedade.

Entender a valorização do conteúdo a partir daquilo que pode estar presente na vida do
aluno, levará essa proposta para sua vida profissional, fazendo com que a aprendizagem
encontre significado a partir das experiências vivenciadas no cotidiano. Portanto, faz-se
necessário refletir a nossa alfabetização geográfica a partir dos conteúdos que se seleciona
para as aulas, assim como afirma Kaercher (2004):

Como sabemos, muito longe de ser uma questão simples, a escolha
dos conteúdos a ensinar na Geografia requer um recorte que nunca é
apenas “pedagógico” ou didático. Escolhemos alguns assuntos entre as
muitas possibilidades. E essa seleção tem caráter político. Trata-se de
uma seleção ideológica que muitas vezes segue uma inércia até certo
ponto cômoda para o professor – seguir o livro didático, por exemplo
–, mas não necessariamente interessante ao aluno. Paradoxalmente,
em nossas observações, ficou evidente que é cada vez mais rara a aula
expositiva do professor. Ele quase não professa, quase não assume
mais o protagonismo da aula. Tem substituído a sua organização de
ideias pela leitura – não raro de forma individual e sem explicações
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para o grupo de alunos – de textos do livro didático e pela posterior
resposta de algum questionário. (KAERCHER, 2004, p.55)

Ao compreender o processo da aprendizagem como um ato político, cidadão, social,
ambiental valoriza-se o que se ensina. A aula é empobrecida ao ser aprisionada aos limites da
escola e a aprendizagem está acontecendo nas imediações do quarteirão da mesma escola com
a violência urbana, e com a poluição dos mananciais, por isso, a sensibilidade do professor faz
a diferença no processo deixando de fazer parte apenas do processo da aprendizagem,
trazendo contribuições para a vida em sociedade.

A possibilidade de aprendizagem da criança a partir do mundo que a cerca é apontada
na citação de Straforini (2004):

Quando uma criança entra na escola fundamental uma nova fase de
sua vida se inicia. Tudo o que ela mais quer é aprender. Essa
ansiedade não se resume só a ler, escrever, fazer operações
matemáticas, mas também desvendar suas inúmeras indagações sobre
o mundo que a cerca, as coisas naturais e humanas, o mundo da
televisão, do rádio e do jornal, um mundo que é distante, mas ao
mesmo tempo próximo, enfim, um mundo mais complexo que a
Geografia escolar de base tradicional presume. (STRAFORINI, 2004,
p. 88)

O que deve ser feito é considerar as necessidades da criança em relação à
aprendizagem não apenas pela impondo a aquisição das habilidades de leitura, escrita e
operações matemáticas, as quais, ao longo de muitos anos, sempre foram vistas como
fundamentais no processo de aprendizagem, mas promovendo uma reflexão em conjunto com
outras formas de apropriação dessas habilidades. A título de exemplo disso, temos as
inquietações quanto ao comportamento em sociedade, as condições de vida e suas
desigualdades; discussões que também devem estar no centro da construção do conhecimento,
exercitar a leitura de mundo. “A leitura de mundo do ponto de vista de sua espacialidade
demanda a apropriação, pelos alunos de um conjunto de instrumentos conceituais de
interpretação e de questionamento da realidade sócio- espacial.” (CAVALCANTI, 2010,
p.25)

Bem mais que a compreensão meramente de conteúdos e suas aplicações através de
uma disciplina no currículo escolar, a Geografia procura contribuir no entendimento da
realidade do aluno e sua vida em sociedade. Compreender o papel da Geografia no contexto
escolar nos anos iniciais do ensino fundamental, sua importância no currículo escolar
buscando entender a relação entre o que se ensina e o que se aprende em Geografia é um
desafio para entendermos o espaço que esses conhecimentos ocupam na escola.

Ao pensar na aprendizagem em Geografia construída a partir da realidade do aluno e
de sua leitura e percepção de mundo que encontramos  na musica uma aliada nesse objetivo
de transformar as aulas de Geografia em um processo mais dinâmico e que possibilite
resultados mais significativos no que se diz respeito principalmente a leitura e escrita dos
alunos do ensino fundamental.

Na literatura geográfica, existe uma grande discussão e contribuições sobre as
metodologias de ensino em Geografia e a música sempre é lembrada nesse processo como um
recurso que promove a relação entre a teoria do conteúdo do currículo e a aproximação com a
arte e a cultura, portanto, as experiências vivenciadas em cada sala de aula a partir da música
serão sempre únicas e com objetivos diferentes a serem alcançados, sempre possibilitando a
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compreensão do mundo através do conteúdo da sala, construindo significados e
representações de sociedade. A principal vantagem que se verifica quando se utiliza a música
no ensino de uma determinada disciplina é a abertura. Poderíamos dizer assim, que seria um
segundo caminho comunicativo não verbal, pois a música desperta e desenvolve nos alunos
sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias da disciplina alvo.
(FERREIRA, 2008)

A aplicabilidade da metodologia das músicas nas aulas de Geografia se apresenta no
sentido de aproximação da realidade social de um povo, sua cultura, sua vivência de espaço e
transformação social e como as letras podem auxiliar o senso critico dos alunos, despertar o
sentido da interpretação e reflexão social, nesse sentido (Mendonça, 2017), afirma:

Sobre sua aplicação na geografia, seja de qualquer região do globo, as
canções compostas possuem letras que expressam suas vivências e
reflexões que podem refletir muito o espaço geográfico e suas
transformações em um determinado lugar e tempo. Sejam suas
virtudes ou problemáticas sociais de punho político e socioeconômico,
no cultural as letras expressam seus costumes, na religião faz
propensão ao sagrado, as paisagens da natureza e dos lugares são
bastante expressadas nas letras de canções, quanto aos aspectos de
exaltação das belezas e de senso crítico sobre a degradação pelas
ações antrópicas em fim, letras. É dessa forma que se estabelece uma
importância do uso da música como recurso no ensino geográfico,
pois a geografia tem como objeto de estudo o espaço produzido pela
relação da Sociedade-Natureza, apresentando as dinâmicas e
transformações que ocorrem nele. (MENDONÇA, 2017)

A exemplo das músicas apresentadas, analisadas e trabalhadas nas aulas de Geografia,
em especial contemplando os artistas da música popular brasileira, possuem letras que
abordam alguns dos principais temas da geografia humana, como a globalização ou as
questões ambientais como a água e a ação antrópica.

Essa releitura possibilita atividades que envolvam a análise e interpretação acerca do
espaço geográfico, podendo ser muito explorado pelo professor em sala de aula,
proporcionando diálogos, discursões, troca de experiências construindo assim um processo
de amadurecimento  intelectual e a construção da autonomia do aluno e o desejo de conhecer
a variedade cultural presente nas músicas trabalhadas como sugestões de atividades futuras.

Exercitamos a subjetividade, tornamos o processo aprendizagem numa proposta que
ultrapasse os limites do livro didático onde a aula de Geografia acaba sendo sempre monótona
muitas vezes aparadas na falta de estrutura de recursos, porém com a música abrimos espaço
para uma infinidade de possibilidades de ensinar e aprender a partir da poesia que as letras das
musicas podem transmitir.

As letras de música apresentam noções e conceitos básicos de
Geografia. Também é uma das artes que mais influencia na
subjetividade, nos desejos e nos comportamentos humanos. Por ter a
capacidade de mexer com as nossas emoções, por que não usá-la nas
aulas de Geografia? Por que não fugir da “rotina geográfica” em que o
livro didático e a aula expositiva predominam e tornam os educandos
seus recipientes? (MUNIZ,2012)
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No cotidiano da sala de aula, percebemos a necessidade de aproximar o conteúdo a
realidade do nosso alunos, contextualizar a sua vida, seus problemas, anseios, valorizar os
conhecimentos que os mesmos trazem e constroem ao longo de suas vidas, pois se partirmos
do pressuposto de que a melhor forma de motivação está presente no cotidiano de nossos
alunos, a utilização da música como instrumento de ensino e aprendizagem é um exemplo que
os aproxima do conteúdo e mostra que é possível aprender indo além daquilo que está
programado na sequência dos conteúdos.

Outra questão importante é o aparato teórico que a ciência geográfica possui e o
desafio de apresentar toda a complexidade dos termos para a linguagem do ensino
fundamental, exercitar a didática em meio a nomenclaturas técnicas e linguagens teóricas
mais densas, portanto ao trabalhar alguns dos conceitos através da música estamos
possibilitando um instrumento menos complexo nessa relação teórico metodológica.

Assim, a música com suas letras se coloca como instrumento
importante e favorável à discussão e reflexão coletiva em sala de aula
sobre conceitos da Geografia, estimulando a estruturação de conceitos
cientıfícos em conceitos escolares através da observância de dois
elementos: cotidiano/vivência do aluno e a relação dialógica aluno
professor aluno. (FUINI, (ett: all) 2012)

Como já mencionado anteriormente nesse texto, podemos compreender como um dos
entraves no ensino aprendizagem está na dificuldade de construção de um ensino que produza
um significado real onde o conteúdo apresentado no livro didático possua um sentido e
estabeleça uma relação com a vida, com a prática social, com os problemas do bairro, com as
questões urbanas, sociais e politicas, ou seja que o ensino tenha realmente uma inserção
social.

A relação de aprendizagem onde professor e aluno estão construindo cotidianamente
uma base teórica e metodológica precisa ser compreendida pelo olhar de não limitar o
conteúdo pelo conteúdo aprisionado no livro didático que muitas vezes não atrai ou pela
estrutura ou falta de recursos que não colaboram para uma aula mais rica, porém não se trata
de uma receita pronta ou uma metodologia inovadora que resolverá todos os problemas, mas
abrir o nosso horizonte para aprender e ensinar através da interação com o meio, com a arte,
cultura e a vida dos nossos alunos, com  certeza todos teremos êxito nesse processo.

A nossa realidade e a nossa experiência

No decorrer do ano letivo de 2018 e 2019, desenvolvemos uma série de atividades
envolvendo música nas aulas de Geografia do ensino fundamental na Escola Estadual de
Ensino Fundamental Perilo de Oliveira em Cacimba de Dentro – PB, localizada....

Uma das questões mais presentes no diagnóstico de aprendizagem das turmas são as
dificuldades na leitura e escrita de alguns alunos, em especial aos egressos no 6º ano que estão
em uma fase de adaptação no primeiro semestre com uma nova rotina escolar e metodologias
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diferentes na escola. A partir dessa situação nos é colocado diariamente o desafio de construir
uma aprendizagem significativa e enfrentar a resolução dos entraves em trabalhar, revisar e
exercitar as competências e habilidades, que por sua vez já deveriam estar bem desenvolvidas
pelos alunos.

A importância da leitura e escrita é fundamental para o êxito escolar em todas as áreas
que compõe o currículo na educação básica e como já foi mencionado anteriormente nesse
texto, a Geografia no Ensino Fundamental tem uma proposta de desenvolver a aprendizagem
dos alunos e através de situações cotidianas, do mundo vivido, das experiências e da
interpretação e construção da criticidade e cidadania.

Nesse sentido, aliamos os conteúdos de Geografia e selecionamos algumas músicas
que pudessem ser trabalhadas em sala de aula numa proposta de construção coletiva e
sistematizada de um portfólio composto pelas músicas, conteúdos e metodologias realizadas
nas aulas ao longo do ano letivo.

As atividades são pensadas na seguinte dinâmica que segue uma linha de ações que
são:

 A escolha da música que se enquadre na proposta de algum conteúdo do bimestre
(existe uma variabilidade de acordo com os conteúdos e a disponibilidade de tempo de
acordo com a dinâmica do calendário escolar);

 Após a escolha da música, junto com os alunos fazemos a leitura individual e
compartilhada da letra onde os alunos são orientados a grifar palavras que os mesmos
não conhecem para que seja possível construir coletivamente um glossário);

 Em sala, com auxílio de caixa de som ouvimos a música e produzimos um breve
roteiro sobre o autor, interprete, o ano em que a música foi gravada;

 Os alunos são orientados a interpretar o significado da letra da música, pensar como o
autor está expondo aquela realidade ou situação e exercitar a relação da letra com o
conteúdo e a sua vivência cotidiana;

 Nessa fase da atividade, os alunos constroem uma proposta de estudo dirigido
orientado pelo professor com atividades que variam desde a produção de desenhos,
ilustrações, exercício da escrita com produção de textos como redação ou oficinas de
como produzir um artigo de opinião (o estudo dirigido varia de acordo com o
conteúdo trabalhado).

 No ultimo bimestre do ano letivo, os trabalhos são expostos para a escola e assim
podemos acompanhar o avanço dos alunos na leitura e escrita e como através dessas
atividades eles puderam além de aprender, mas também conhecer mais sobre a rica
variedade musical do Brasil.

Entres as atividades desenvolvidas ao longo do ano, trabalhamos a música Paisagem
da janela interpretada por Milton Nascimento com a turma do 6º Ano A – Manhã através do
conteúdo Elementos da Paisagem. Fizemos a leitura compartilhada da letra da música
selecionando palavras que os alunos não conheciam e em seguida fizemos a pesquisa no
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dicionário para assim montarmos o vocabulário de forma coletiva com auxilio do quadro; em
um segundo momento trabalhamos conteúdo do livro didático onde os alunos retiraram da
letra da música os elementos sociais e naturais da paisagem revisando o conteúdo que em
outro momento anterior foi trabalhado em sala e por fim foi pedido que fosse criada uma
ilustração para o trecho da musica que foi trabalhado na atividade.

Foto 01: Registro da letra da música Paisagem da janela (Milton Nascimento)

Foto 02: Atividade sobre a interpretação da letra da músia.
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Foto 03:Ilustração da música produzida pelos alunos

Foto 04:Ilustração da música produzida pelos alunos
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Foto 05:Ilustração da música produzida pelos alunos

Podemos perceber nessas atividades que a música pode ajudar na relação ensino e
aprendizagem. A música como elemento lúdico, pode ser utilizada para trabalhar as
habilidades da língua, bem como para promover interação, reflexão, aperfeiçoar os sentidos e
a subjetividade, assim motivando a criar uma atmosfera de aprendizagem mais prazerosa e
descontraída. Por ser uma linguagem comum a todos, a música permite a professores e
estudantes, independente do domínio da linguagem teórica musical, a possibilidade de
compreender sua forma de trabalhar em sala de aula, a música está presente no nosso
cotidiano.

Essas atividades desenvolvidas nas aulas de Geografia não são nenhuma “revolução
metodológica” que irá salvar as aulas de Geografia, mas representam o enfrentamento de uma
situação/problema no cotidiano escolar e os resultados que a proposta trouxe ao longo dos
bimestres do ano letivo. Vale salientar que cada aluno tem evolução diferente no processo de
aprendizagem e que existe nesse processo uma parceria com os colegas professores de Língua
Portuguesa, onde o processo de aprendizagem interdisciplinar é extremamente válido para o
êxito dessas atividades que aqui resultaram em um relato de experiências.
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Considerações Finais

O relato de experiência aqui apresentado, objetivou apresentar e refletir acerca da
inserção da música no ensino de Geografia, enquanto recurso de construção do conhecimento
de singular contribuição no processo de ensino e aprendizagem, através de atividades de
fácil execução faz com que as aulas sejam menos monótonas, estimulando e motivando os
alunos a aprender os conteúdos de geografia que muitas vezes são apresentados pelo livro
didático de forma desconexa da realidade.

As questões teórico metodológicas presentes no contexto da utilização da música na
sala de aula promovem uma variedade de objetivos que podem ser alcançados desde  reforçar
as habilidades de leitura, escrita e interpretação e até mesmo compreender os conteúdos mais
complexos de forma mais dinâmica. A análise das letras pode considerar a vivência dos
alunos a partir em que eles são despertados a possuir um senso crítico da realidade do seu
cotidiano através dos debates, discussões, da imersão da subjetividade do aluno na música e
do conhecimento de artistas e gêneros musicais muitas vezes desconhecidos pelos mesmos.

Um trabalho simples que requer pouquíssimos recursos, mas auxiliam os professores
na construção do conhecimento a partir do convívio dos alunos com a musicalidade.
Percebemos que os alunos começam a se interessar pela leitura e compreensão das letras da
musicas trabalhadas, seja pela necessidade de aprender mais ou mesmo pelo conhecimento de
gêneros e artistas que ainda não conheciam, ou seja a  construção desse processo está
acontecendo sob diversos olhares.

Concluímos esse relato com a expectativa de que possamos refletir que é possível
ensinar e aprender Geografia com sentido e realidade e que não podemos nos aprisionar
apenas na sequencia de conteúdos do livro didático, muitas vezes onde a teoria e prática estão
no samba ou no forró, basta que tenham um olhar mais sensível para ao aprendizado que pode
ser construído ao nosso redor.
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Resumo: Trata-se de um estudo de caso realizado no período de agosto/2016 a julho/2017,
intitulado como “Estudo de caso: O ensino da Alfabetização Cartográfica para as crianças da
Pastoral do Menor contemplando o Projeto Molecada II – Bairro Laranjeiras, Sorocaba - SP”.
O objetivo do trabalho consistiu em desenvolver conceitos concernentes à alfabetização
cartográfica. Entendendo a importância desta temática, propôs-se a ensinar às crianças que
faziam parte de um projeto social - Pastoral do Menor - as seis etapas propostas por Simielli
(2007). Utilizou-se da metodologia de pesquisa qualitativa, por meio de um estudo de caso. O
resultado da pesquisa foi a verificação de que as crianças, majoritariamente, dominavam
muitos desses conceitos cartográficos e, isso, evidenciou o importante papel que cumprem, as
escolas púbicas e as/os professoras/es dessas escolas, visto que essas crianças eram
frequentadoras de escolas municipais da cidade de Sorocaba.

Palavras-chave: Alfabetização Cartográfica; Ensino em Geografia; Educação não formal;
Escola Pública.

Introdução

A alfabetização cartográfica é indispensável nas séries iniciais do ensino básico, para
que esses sujeitos, no decorrer de suas vidas escolares e pessoais, compreendam as relações
entre o homem e o espaço. A partir deste ponto, defendemos a expressão alfabetização
cartográfica, que consiste no processo de ensino e aprendizagem para que o sujeito consiga
compreender todas as informações contidas em um mapa.

Para muitas crianças, o ensino da geografia se faz despercebido e inútil, já que
muitas delas não compreendem e não assimilam o que lhes é ensinado, devido muitas vezes às
deficiências encontradas na formação dos professores. Segundo Francischett (1997, p. 106), “
‘cobrar’ a leitura de um mapa é o mesmo que exigir de uma pessoa não alfabetizada, que leia
fluentemente, sob pena de ser ridicularizada”.

1 Licenciada em Geografia pela Universidade Federal de São Carlos campus de Sorocaba e professora da Escola
Estadual Jovelino Rabelo em Divinópolis - MG.
2 Professor do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal de São Carlos campus de Sorocaba.
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Assimilar as informações que os mapas pretendem nos transmitir parece uma tarefa
simples, no entanto não é. Pois, para que a análise seja feita, é necessário primeiramente um
conhecimento prévio a respeito dos mesmos. A geografia, mais especificamente a cartografia,
nos auxilia nestas análises.

Ainda hoje, por falta de habilidades cartográficas, muitos indivíduos são levados a
situações desconcertantes como, por exemplo, ficar girando o mapa da cidade até conseguir se
localizar, ou possuir dificuldade para compreender como o rio São Francisco pode nascer em
Minas Gerais e “subir” para o nordeste do país, pois geralmente associam que o Norte sempre
estará “acima” e o Sul “abaixo”, entre tantas outras.
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crianças terão mais facilidade em trazer o uso da geografia para sua vida cotidiana,
explorando, assim, o espaço na qual estão inseridas e atuando sobre ele de uma maneira
crítica.

Por meio do desenvolvimento das noções e conceitos que integram a alfabetização
cartográfica, propostos por Simielli (2007), se percorre o caminho para uma aprendizagem de
símbolos que possuem significados - convenções cartográficas -, e então se concretiza o
processo de entendimento e análise de mapas.

Nesse sentido esse “relato de experiência” apresenta o desenvolvimento e resultados
de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida entre 2016 e 2017, sob orientação do
professor Marcos Soares, no curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal de
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Material e Métodos

Foi realizado um estudo de caso por meio da pesquisa qualitativa, deste modo nos
afirma Ludke e André (2003, p. 11) que “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como
sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”, isto é, o
pesquisador deve se atentar a tudo o que está nas dependências da área do estudo, fazendo
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fotografias, gravações e etc., respeitando sempre a singularidade dos sujeitos.

A pesquisa ocorreu na cidade de Sorocaba interior do estado de São Paulo, em um
bairro periférico. O projeto social escolhido foi a Pastoral do Menor, está se divide em
Centros Educacionais Comunitários - CEC, sendo o escolhido deste trabalho o – CEC
Laranjeiras, o nome faz referência ao bairro na cidade já citada. O projeto Molecada II3 foi o
público escolhido, inicialmente eram atendidas 22 crianças de 9 a 13 anos.

Todavia, antes de desenvolvermos as atividades inicialmente propostas, decidimos
realizar visitas quinzenais ao CEC4. Observamos e questionamos de modo indireto, por meio
de bate-papos, os conhecimentos que elas possuíam e qual a relação elas tinham com a
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do que elas poderiam realizar, por isso este primeiro contato.
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As atividades que realizávamos com as crianças ocorriam uma vez na semana,
totalizando sete encontros5. Contudo, na primeira atividade desenvolvida, as crianças
corresponderam positivamente, contrariando nossa hipótese inicial, na qual suponhamos que
elas possuíam pouco conhecimento sobre análise e compreensão de mapas.

A partir disso, criamos uma segunda hipótese, “onde as crianças aprenderam esses
conceitos?”. Os dois possíveis locais seriam a escola e/ou a família. Tendo como parâmetro
esta nova hipótese, trabalhávamos com o desenvolvimento da atividade em um encontro e, no
encontro seguinte, realizávamos um bate-papo a respeito da atividade, para assim, conseguir
uma resposta para a questão e ainda saber o que elas haviam compreendido da atividade
anterior.

Cabe pontuar que em todos os encontros com desenvolvimento de atividades
fotografamos as crianças e as atividades realizadas. Nos encontros nos quais apenas
conversávamos, realizamos gravações de áudios a fim de transcrevê-las e analisá-las.

O local e os sujeitos da pesquisa

A Pastoral do Menor procura trabalhar nos bairros vulneráveis, onde o poder público
não consegue suprir toda a demanda. Desta forma, sua diretriz “é ir aonde poucos vão”6, ou
seja, nos locais onde a exclusão é maior. Sua missão é: "promover e defender a vida das
crianças e dos adolescentes empobrecidos e em situação de risco, desrespeitados em seus
direitos fundamentais”7.

Domingues (1994) define a periferia pelo grau de afastamento que este local exerce
sobre um determinado centro, caracteriza-se por um alto grau de dependência destas áreas às
áreas centrais. O centro, segundo o autor pode ser considerado pela sua “diversidade e pela
densidade das relações sociais, pela intensidade da vida cívica, pelo acesso à informação, pela
aglomeração de recursos culturais, políticos, econômicos e etc.” (DOMINGUES, 1994, p. 7).

Fala-se ainda, que as periferias são pouco planejadas e organizadas, por isso, são
quase sempre caracterizadas por níveis muito baixos de infraestrutura básica. Sabemos que o
bairro Parque das Laranjeiras é periférico, partindo do pressuposto da existência do centro de
Sorocaba, que por sua vez localiza-se a 6,7 km segundo o Google Maps.

Este CEC localiza-se em uma casa alugada em uma das principais ruas do bairro,
funcionando das 8h15 às 11h e das 13h30 às 16h30. Neste CEC existem quatro projetos,
deste modo, optamos pelo Projeto Molecada II8, devido ao fato de as crianças estarem
concluindo o ciclo I e iniciando o ciclo II do Ensino Fundamental.

As crianças residiam no próprio bairro ou em bairros do entorno, portanto, todas se
conheciam e estudavam nas mesmas escolas, sendo algumas da mesma turma. Faz-se
necessário pontuar que por meio dos encontros e do desenvolvimento das atividades, foi
perceptível a relação de amizade mútua que elas possuíam e que, apesar das diferenças, se
respeitavam.

5 14 de março de 2017; 28 de março de 2017; 11 de abril de 2017; 09 de maio 2017; 16 de maio de 2017; 30 de
maio de 2017; 20 de junho de 2017.
6 Disponível no endereço <http://pastoraldomenorsorocaba.org.br/index.php/a-pastoral/> Acessado em: 29 ago.
2017, 16:40:30
7 Disponível no endereço <http://pastoraldomenorsorocaba.org.br/index.php/a-pastoral/>. Acessado em: 26 jul.
de 2017, 14:25:06
8 Participação de 22 crianças.
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Instrumentos de coletas de dados

Neste trabalho, utilizou-se a entrevista semiestruturada que, segundo Manzini (1991,
p. 154) “está focalizada em um objetivo sobre o qual confeccionamos um roteiro com
perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias
momentâneas à entrevista”.  Esta entrevista se dá de forma dinâmica, onde entrevistado e
entrevistador se sentem livres para se expressarem.

Para o momento das transcrições nos embasamos no pensamento de Marcuschi
(1996, p. 9) quando afirma que “não existe a melhor transcrição. Todas são mais ou menos
boas. O essencial é que o analista saiba quais os seus objetivos e não deixe de assinalar o que
lhe convém.”, desta forma, este artigo contém as transcrições que consideramos importante
para as análises e compreensões.

Marcuschi (1996) supõe um modelo básico para as conversações, sendo este: falante
A e B, ocorre então a “distribuição linear e sequencial de falantes do tipo A-B-A-B. Contudo
essa regra é violada com relativa constância” (MARCUSCHI, 1996, p. 19).  O autor retrata
ainda que quando trabalhamos com mais de quatro pessoas essa regra é visivelmente
quebrada, pois temos falas que sobrepõem falas e ainda, conversas paralelas. Como
trabalhávamos sempre com mais de dez crianças, essa regra era incansavelmente e
inevitavelmente quebrada.

Como bem afirma Manzini (2008), é sempre necessário expor os critérios da
transcrição que o pesquisador utilizou, e para obtermos os resultados esperados desta
pesquisa, adaptamos o sistema de transcrição sugerido por Marcuschi (1996, p. 10-13).
Utilizamos o quadro abaixo durante as transcrições para que os dados fossem analisados
precisamente, não perdendo o sentido real dos acontecimentos.

Tabela 1: Resumo dos códigos utilizados nas
transcrições

Categorias Sinais
Pausas e
silêncios

(+)

Repetições Repetições das letras

Comentários da
pesquisadora

(())

Fonte: adaptado de Marcuschi (1986)

Para os diálogos obtidos pelas transcrições, denominaremos a pesquisadora como D,
e as crianças como C, no entanto a pesquisadora conseguiu reconhecer as vozes de algumas
crianças, por isso denominamos C1; C2; C3....C17 e aquelas vozes que não foi possível
reconhecer colocamos apenas a letra C.
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Conceitos da Alfabetização Cartográfica

As atividades propostas para o processo de alfabetização cartográfica seguiram o que
propõem Simielli (2007). Sendo o primeiro deles a visão oblíqua e visão vertical, que de
imediato contém um dos maiores problemas da cartografia como nos afirma a autora, pois,
“todo mapa é uma visão vertical” (SIMIELII, 2007 p. 90), isto é, aquela vista de cima do
objeto. A visão que as crianças possuem no dia a dia é a lateral, ou seja, oblíqua, portanto,
dificilmente possuem acesso à visão vertical.

O segundo refere-se as imagens bidimensionais (mapas, croques, plantas) que
possuem altura e largura, já as imagens tridimensionais possuem largura, altura e
profundidade (maquetes). Para trabalhar estes conceitos exige-se um alto nível de abstração
por parte das crianças, pois é necessário reproduzir uma imagem que está configurada na
leitura bidimensional para uma imagem tridimensional.

As representações cartográficas são realizadas a partir de elementos básicos, sendo
eles o ponto, a linha e a área. Nesta etapa os desenhos feitos pelas crianças são mais simples,
representado aquilo que elas veem (o estojo, o apontador, o caderno etc.,) e pouco a pouco
partem para áreas maiores, bairros, cidades, países e etc.

A quarta etapa refere-se à estruturação da legenda, sendo um dos aspectos mais
difíceis de trabalhar em alfabetização cartográfica, ficando atrás somente da imagem
tridimensional e imagem bidimensional segundo Simielli (2007). Desta forma, é necessário
que o professor possua algumas noções fundamentais, sendo elas a “observação,
identificação, hierarquia, e agrupamento na representação” (SIMIELLI, 2007 p. 92).

Para trabalhar com a escala é necessário que as crianças disponham da noção de
proporção, isto é, que elas passem a desenhar o mesmo objeto em diferentes tamanhos.
Porém, como afirma a autora, será na 5ª à 8ª série, atuais 6° e 9°, que os alunos entenderão
efetivamente este conceito, pois é nesta fase que são introduzidos o sistema métrico no ensino
formal.

Por fim temos a lateralidade, referência e orientação espacial. Primeiramente deve-se
trabalhar com o conceito de orientação e depois o de lateralidade e referências - lado, em
frente, perto, longe, fora, dentro, etc. “Neste momento, devem-se trabalhar as relações
topológicas, as projetivas e as euclidianas” (SIMIELLI, 2007 p. 92).

Análises e reflexões dos encontros: de onde vieram esses conhecimentos?

Como já referido, realizaram-se gravações de áudios nos encontros que sucederam as
atividades desenvolvidas, a fim de averiguarmos o que as crianças compreendiam. Dávamos
início sempre com este questionamento: “O que a gente viu na semana passada, quem
lembra?”.

Deste modo, em todos os sete encontros levamos um pequeno conjunto de questões
para facilitar o bate-papo. Contudo, foram necessárias alterações e mudanças no modo de
realizá-las, e ainda perguntávamos coisas que não estavam previstas nos roteiros, no entanto
como afirma Manzini (1991), estas alterações são normais.
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No encontro posterior ao desenvolvimento da atividade do plano de aula 19 que se
referiu a “visão oblíqua e visão vertical” dos objetos, perguntamos às crianças o que elas
aprenderam naquela primeira atividade, C12 respondeu: “ahh eu achei interessante! foi legal,
eu entendi que dá pra ver as coisas de várias formas!”. No momento que perguntamos se elas
já tinham aprendido este conteúdo na escola, C afirmou: “eu já!” e C14: “a professora pegou
várias réguas, pegou cola, colocou as formas pra gente ver, de lado, de frente de trás”.

Observamos a partir destes relatos, que as crianças aprenderam os conteúdos do 1°
plano de aula na escola, pois quando perguntado se elas já aprenderam alguma coisa
relacionada à geografia em suas casas, C3 respondeu: “não !!! Minha mãe é analfabeta!”; C:
“não! meu pai terminou só o 3° ano!”; “C: nãaaaaao!”.

No encontro que desenvolvemos a atividade do plano de aula 210 - “imagem
bidimensional e imagem tridimensional”, as crianças surpreenderam a pesquisadora, pois
quando preparada a atividade, pensamos em alguns exemplos práticos para facilitar o
entendimento sobre os conceitos de largura, altura e profundidade. No momento da
explicação as crianças respondiam e usavam os exemplos que a pesquisadora havia planejado
utilizar, indagamos: “alguém sabe o que é altura”? Responderam: “a altura é do chão até o
teto”; “você é mais alta que eu, eu sou mais baixo ((pausa)) você tem uma altura diferente da
minha”, quando questionado sobre a largura responderam: “é à distância dessa parede para
aquela”; “e daqui até ali”. Ao se referir ao conceito de profundidade as crianças tiveram mais
dificuldade, porém, ainda assim, foram capazes de compreender e fazer contribuições durante
a discussão, uma delas respondeu: “uma piscina... ela é funda”.

Podemos observar duas divergências marcantes na transcrição do plano de aula 2,
pois quando perguntado se confeccionar uma maquete em grupo foi legal, C16 respondeu:
“pra mim foi mais difícil em grupo, seria mais fácil fazer sozinha (o), porque quando eu fico
de castigo eu faço as coisas sozinha (o)”, todavia, C14 respondeu: “foi legal porque a gente
fez em grupo, era difícil fazer sozinho”.

Conclui-se que essa e mais algumas crianças não estavam acostumadas a fazer
trabalho em grupo. Apensar desta ressalva, percebemos que um número razoável de crianças
não havia feito maquetes, e que essa tinha sido uma experiência nova e “muito legal!!”.

No plano de aula 311 - “alfabeto cartográfico: ponto, linha e área”, trabalhamos com
mapa mental, pois segundo Richter (2011), esta prática busca dar autonomia para o indivíduo,
de forma que ele possa apresentar sua leitura a respeito dos lugares, e ainda “leva a um
avanço na capacidade cognitiva do indivíduo, pois, além de ler, ele terá condições de
‘escrever’ o mapa, ampliando sua relação com essa linguagem” (RICHTER, 2011 p. 92).

Nesta atividade a maior dificuldade das crianças foi transpor algo real - o caminho de
suas casas ao CEC - para o papel. Durante a atividade frases como “não vai caber nesta folha”
eram constantes. Depois de explicarmos novamente o que deveria ser feito, as crianças
conseguiram concluir a atividade sem muitas dificuldades.

9 A atividade foi proposta para que as crianças tivessem a percepção das quatro formas de visualizar os objetos,
sendo estas: a) frontal/horizontal, (objeto visto de frente); b) lateral, (objeto visto de lado) c) oblíqua, (objeto
visto de cima e de lado); e d) vertical, (objeto visto de cima). As crianças finalizaram a atividade escolhendo: 1)
garrafa de água, 2) vidro de cola ou 3)porta joia - desenhando um destes objetos nas quatro perspectivas.
10 Esta atividade foi proposta para trabalharmos os conceitos relacionados à altura, largura e profundidade para
assim trabalharmos com as imagens bidimensional e tridimensional. As crianças em grupos finalizaram a
atividade confeccionando a maquete da sala do projeto Molecada II.
11 Nesta atividade trabalhamos as questões dos mapas mentais, nas quais as crianças tiveram que desenhar o
caminho de suas casas ao CEC – Laranjeiras.
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garrafa de água, 2) vidro de cola ou 3)porta joia - desenhando um destes objetos nas quatro perspectivas.
10 Esta atividade foi proposta para trabalharmos os conceitos relacionados à altura, largura e profundidade para
assim trabalharmos com as imagens bidimensional e tridimensional. As crianças em grupos finalizaram a
atividade confeccionando a maquete da sala do projeto Molecada II.
11 Nesta atividade trabalhamos as questões dos mapas mentais, nas quais as crianças tiveram que desenhar o
caminho de suas casas ao CEC – Laranjeiras.
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Nas transcrições do plano de aula 412 “construção de lateralidade e o mapa corporal”
percebeu-se que a grande maioria das crianças já havia estudado os pontos cardeais, a Linha
do Equador e o Meridiano de Greenwich. Entretanto, no momento da atividade, algumas
crianças não demonstraram interesse em fazer e não prestaram atenção.

Na análise das transcrições do plano de aula 513 “construção da noção de legenda”,
percebemos que as crianças não tiveram grandes dificuldades para realiza-la. Para o plano de
aula 6°14 “escala e proporcionalidade”, as crianças foram assertivas, souberam rapidamente
fazer associações entre as diferentes escalas:

D: “O que vocês conseguiam ver no mapa do bairro? E o que vocês viam no mapa da
cidade inteira?”

C: “Rua, rios, avenida”
D: “O que dava pra ver aqui no bairro que não dava pra ver no mapa da cidade?”
C: “As ruas, calçadas e árvores”

Na última atividade desenvolvida com as crianças, fizemos o caça ao tesouro15, as
crianças adoraram pois nunca haviam realizado uma atividade que utilizasse todos os espaços
do CEC.

Considerações

Afirmamos que a leitura e compreensão de mapas são fundamentais para todos os
sujeitos, pois a partir da alfabetização cartográfica entendemos as informações contidas no
mapa.

No projeto de Iniciação Científica auxiliamos na aprendizagem dos processos
inerentes à alfabetização cartográfica de crianças específicas de um projeto social em um
bairro carente da cidade de Sorocaba - SP.

O percurso que realizamos para concluir a pesquisa nos possibilitou encontrar
crianças que apesar das entrelinhas da vida, são extremamente carinhosas em alguns dias e
violentas em outros, felizes na grande maioria e tristes em outros poucos, mas acima de tudo,
são crianças criativas, inteligentes e questionadoras.

12 Esta atividade foi caracterizada pelo trabalho com as questões de orientação geográfica ou ainda o trabalho
com os hemisférios corporais (CASTROGIOVANNI 2012). Utilizamos mapas em tamanhos superiores ao A4.
13 Nesta atividade trabalhamos com a legenda dos mapas, na qual as crianças deveriam criar três símbolos que
representassem três cômodos do CEC, após isso elas desenharam o CEC (todos os cômodos) utilizando os
símbolos criados, em seguida criaram novos símbolos para outros locais do CEC.
14 No plano de aula 6 trabalhamos com a escala, nesta atividade trabalhamos com folhas vegetais. As crianças
foram divididas em grupos, na qual cada grupo continha 5 integrantes. Cada grupo recebeu as cinco regiões do
Brasil e logo cada criança ficou responsável por uma. No final da atividade cada grupo formou um mapa do
Brasil. O objetivo da atividade era fazer com que as crianças analisassem que quanto menor a escala mais
detalhes temos do mapa e quanto mais distante menos detalhes.  Utilizamos ainda o mapa do bairro Parque das
Laranjeiras e da cidade de Sorocaba na visão vertical, afim das crianças analisarem as escalas de mapas que
faziam parte da realidade.
15 Neste encontro trabalhamos os conceitos de lateralidade, referência e orientação. Elaboramos um mapa do
tesouro do CEC e uma legenda, as crianças foram divididas em dois grupos e percorram o CEC com a ajuda do
mapa e da legenda, a finalização da atividade aconteceu na sala do Molecada II.
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Destacamos que um número significativo de crianças já possuía o conhecimento de
alguns dos conceitos que trabalhamos nas atividades, desta forma, ressaltamos a importância
da educação no ambiente formal, isto é, em suas escolas municipais, pois os conteúdos
trabalhados nelas foram internalizados e o processo de ensino e aprendizagem concluído e
confirmado no ambiente informal de educação, neste caso a Pastoral do Menor.

Apensar das crianças terem pouquíssimas aulas de geografia por semana, algo que
era reconhecido por elas “só temos aulas de geografia na sexta-feira” e ainda, as precárias
condições de trabalho de professoras (es), reconhecemos e afirmamos que a escola pública,
apesar de toda a precarização cumpre sua função social.

Em virtude dos fatos mencionados, ressaltamos que o projeto de pesquisa foi de
grande aprendizagem e significância, pois a cada atividade desenvolvida as crianças
correspondiam positivamente, afirmando a importância das escolas municipais nas quais
estudavam. Ressaltamos ainda, a relevância dos conteúdos desenvolvidos nas atividades, pois
faziam parte da realidade das crianças, tornando assim a aprendizagem significativa.

Dada à importância desta pesquisa, a pesquisadora deu continuidade a ela (sob
orientação do mesmo professor) em seu trabalho de conclusão de curso (TCC), dessa vez
conhecendo e analisando as metodologias de trabalho das professoras em duas escolas na qual
as crianças estudavam. Pode-se compreender 1) o que as professoras pensavam sobre o que é
a geografia, 2) qual a sua importância, 3) quais os desafios e dificuldades que enfrentam em
suas práticas e 4) quais conhecimentos geográficos precisam desenvolver para atuarem em
sala de aula.

Anexos

Segue abaixo algumas fotografias das crianças durante atividades.

Foto 1 – Desenvolvimento do plano de aula 1 - visão oblíqua e visão vertical

Fonte:  Souza (2017)
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Foto 2 - Desenvolvimento do plano de aula 2 - imagem bidimensional e imagem
tridimensional no CEC

Fonte: Teixeira (2017)

Foto 3 – Desenvolvimento do plano de aula 3 - Alfabeto Cartográfico: Ponto, Linha e Área no
CEC

Fonte: Teixeira (2017)
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no CEC
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Fonte: Teixeira (2017)
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Resumo:
O presente trabalho aborda a mercantilização e financeirização da educação brasileira no
contexto do neoliberalismo mostrando as origens de tais processos e seus desdobramentos no
tocante à produção do currículo no Brasil. Abordamos também a produção curricular no
processo de abertura política do país, momento no qual emergiram experiências desde as
teorias críticas e do campo popular elaborados por grupos e movimentos sociais organizados,
procurando verificar pontos em comum entre as mesmas e refletir sobre a sua relevância para
a educação pública. Verificamos que, desde os Parâmetros Curriculares Nacionais até o
momento, com a Base Nacional Comum Curricular, do ponto de vista ontológico e
epistemológico não ocorreram mudanças significativas entre estes documentos, produzindo-se
mais do mesmo, o que oculta os parcos investimentos em condições materiais de trabalho e
salário docente, elementos fundamentais para a melhoria da qualidade da educação.
Verificamos também um campo de tensões e disputas entre o currículo imposto pelos
governos e os produzidos coletivamente desde a teoria crítica e o campo popular, estes
últimos expressando a diversidade curricular necessária para o trabalho educativo no chão da
sala de aula, dado que desentranhado das condições materiais de cada escola.
Palavras-chave: neoliberalismo; currículo; propostas pedagógicas; políticas educacionais
Introdução

No presente trabalho, abordamos as reformas curriculares neoliberais que ocorreram
no Brasil entre os anos 1990 (Parâmetros Curriculares Nacionais/PCNs, aprovado pelo
Conselho Nacional de Educação no dia 03 de agosto de 1998 e homologado pelo ministro da
educação em 03 de novembro de 1998) a 2017 (Base Nacional Comum Curricular/BNCC,
aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no dia 15 de dezembro de 2017 e homologada
pelo ministro da educação no dia 20 de dezembro de 2017), suas lógicas de elaboração e
fortalecimento pelo mercado e desdobramentos na interdição do trabalho autônomo em sala
de aula, na formação de professores e na educação básica, evidenciando o quanto esta política
foi estratégica para a interdição da educação desde o campo popular nas escolas, portanto, de
projetos emancipatórios construídos histórica e coletivamente. O objetivo do mesmo é
evidenciar as disputas curriculares e tensões instaladas desde o processo de abertura política
do Brasil, evidenciando dois projetos distintos de país, um ligado à subordinação dos de baixo
e seus filhos e outro, que se constituiu historicamente numa perspectiva de emancipação dos
mesmos e, portanto, da construção da democracia participativa ou profunda.
Este trabalho foi divido nos seguintes itens: 20 anos de lógica mercantil e financeira das
reformas curriculares no Brasil (1998-2018): o mais do mesmo; A emergência de propostas
pedagógicas desde o campo popular e democrático e sua interdição pelos mecanismos de
controle; À guisa de conclusão: o Brasil já tem currículos – por ontologias e epistemologias
relacionais como contraposição ao apagão pedagógico global.

No primeiro item do trabalho, abordamos a lógica mercantil e financeira das
reformas curriculares efetivadas entre os anos 1998 a 2018 demonstrando a intensificação de
tais processos e também problematizamos que ambas as propostas curriculares são
prescritivas e possuem, do ponto de vista ontológico e epistemológico, as mesmas
proposições. Assim, não houve mudança substancial nas mesmas pois não romperam com o
que historicamente foi tecido desde as perspectivas e narrativas das classes sociais
hegemônicas, produzindo-se o mais do mesmo, ou seja, propostas curriculares focadas nos
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modos de existência das elites e modos de
produzi-las e executá-las centralizadoras por meio das quais um corpo técnico propõe e as
educadoras e educadores executam sem ter participado de sua construção. Em seguida,
focamos a emergência de propostas curriculares desde o campo popular ou desde a
participação do coletivo de educadoras e educadores das redes estaduais e municipais,
demonstrando que muitas apontavam para mudanças de referenciais teórico metodológicos,
proposições e temáticas voltadas à educação emancipatória, construída desde a perspectiva
dos de baixo e com as bases, expressão do momento de abertura política do país que
acabaram sendo inviabilizadas e/ou esvaziadas em função das políticas nacionais de
imposição curricular nos anos 1990 (Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs) e,
atualmente, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Finalizamos o trabalho
fortalecendo a tese da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação
(ANPED) que afirma que o Brasil já tem currículos. Estes, elaborados desde os de baixo ou
desde o chão da sala de aula, na perspectiva dos explorados e oprimidos que tem sido
interditados, sabotados ou ocultados em favor de propostas curriculares elaboradas desde a
perspectiva tecnocrática, viabilizando a intensificação dos processos de mercantilização e
financeirização da educação brasileira. Concluímos o trabalho reafirmando a necessidade da
assunção de ontologias e epistemologias relacionais nos currículos do país em função da
diversidade e pluralidade que lhe é inerente. Somado a isso, entendemos que a produção do
currículo deve ser coletivamente pensada, debatida e sistematizada na medida em que tal ato
político também se constitui como processo formativo de coletivos voltados à educação
emancipatória e participativa, fundamental para a construção da gestão democrática da
educação.
20 anos de lógica mercantil e financeira das reformas curriculares no Brasil (1998-
2018): o mais do mesmo

O final dos anos 1990 foi caracterizado pelo fortalecimento de políticas neoliberais
sob o comando de Fernando Henrique Cardoso (Partido da Social Democracia Brasileira),
então presidente da república federativa do Brasil de 1995 a 2003. No Ministério da Educação
atuou Paulo Renato Souza, período no qual ocorreu uma intensa implementação das agendas
do Banco Mundial (BM) para a educação brasileira de acordo com estudos efetivados por
vários pesquisadores da área (ALTMANN, 2002; HADDAD; TOMMASI e WARDE, 2007;
RABELO; SEGUNDO e JIMENEZ, 2009; LIBÂNEO, 2012, entre outros). A própria Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Brasileira nº 9394/1996 possui este espírito, a despeito
das lutas dos setores progressistas da esquerda da educação que congregava entidades
acadêmico-científicas, sindicais e estudantis que integravam o Fórum Nacional em Defesa da
Escola pública (FNDEP), cujas demandas e proposições foram vencidas pelo substitutivo
organizado por Darcy Ribeiro que rapidamente foi aprovado pois atendia os preceitos
neoliberais defendidos pela presidência da república (BOLLMANN e AGUIAR, 2016).

Assim, neste período ocorreram várias transformações das políticas e programas
educacionais que se desdobraram nas escolas, dentre as quais podemos destacar a
implementação e intensificação de processos de fiscalização externa denominados de
avaliações externas, municipalização da educação, sobretudo das séries iniciais e educação
infantil, implementação de currículo prescritivo com os PCNs, entre outros.

É importante destacar que tais transformações seguem a lógica do Projeto Educação
para Todos, elaborado e implementado no contexto do capitalismo contemporâneo voltado ao
fortalecimento das relações metabólicas do capital, cujos princípios e diretrizes foram
amplamente divulgados, fortalecidos e acatados pelos países de economia periférica desde as
conferências e fóruns mundiais e Ibero-Americanos como os que ocorreram em Jomtien na
Tailândia em 1990, marco fundante das transformações educacionais que se desdobraram na
Declaração de Nova Delhi, ocorrida na Índia em 1993, no Marco de Ação de Dakar (Senegal)
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de 2000 e no Fórum de Incheon, na
Coréia do Sul, em maio de 2015. Assim, foram e são dezenas de eventos nacionais e
internacionais patrocinados pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura); UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e Banco Mundial (BM) que vem
ocorrendo há mais de duas décadas e que tem como objetivo a criação de sistemas de ensino
altamente regulados com a participação de empresas de educação com atuação em escala
mundial. Esta pauta está sendo denominada planetariamente por muitos educadores de vários
países como “Apagão pedagógico global” (APG), processo que interdita a constituição de
propostas desde os diretamente envolvidos com o trabalho em sala de aula: educadoras,
educadores, educandos e educandas e suas respectivas comunidades.

Em contraposição a este processo de mercantilização1, privatização e
financeirização2 da educação mais de 225 educadores, acadêmicos e pesquisadores da área
educacional de aproximadamente 30 países, elaboraram e assinaram uma carta3 à então
diretora geral da UNESCO (2009/2017), Irina Bokova. Neste documento denunciam vários
processos que tem contribuído para o APG. Dada a sua relevância, pedimos desculpas ao
leitor para apresentar uma longa transcrição deste importante documento que emana de
coletivos que denunciam este processo, além do que, sintetiza a lógica mundial em curso na
área educacional:

As fortes pressões de determinados organismos economicistas e financeiros
transnacionais, promotores de políticas e economias neoliberais, estão contribuindo
para um notável abandono de concepções educativas destinadas ao desenvolvimento
integral e à felicidade da população. Com isso, dificulta-se uma educação promotora
do desenvolvimento científico, humanístico, social e artístico para uma vida livre,
justa, solidária e feliz. [...] o mercado, a produtividade do trabalho e o
desenvolvimento tecnológico emergiram como grandes condicionantes para o
fortalecimento dos sistemas educativos; aspectos que de maneira alguma garantem
uma educação de qualidade para todos e todas. [...] com preocupação evidenciamos
em boa parte dos discursos feitos nos painéis centrais do Fórum de Incheon uma
proeminência das perspectivas economicistas e reducionistas da educação, em
detrimento da perspectiva pedagógica que contempla o ser humano em todas as suas
dimensões, não exclusivamente aquelas relacionadas às necessidades da economia
neoliberal. Palavras como mercado, economia, desenvolvimento industrial,
eclipsaram os discursos e chaves pedagógicas cujos argumentos promovem reformas
e inovações educativas destinadas a empoderar as gerações mais jovens. A partir das
ideias expostas, é urgente e impostergável que a UNESCO retome o papel
orientador da educação a partir dos campos de conhecimento que lhe são próprios:
as ciências da educação. Só assim se poderá falar de uma boa associação para a
agenda 2015-2030, na qual organismos como o Banco Mundial, a OCDE, o FMI e o
BID, não determinem o rumo dos sistemas educacionais.

As denúncias transcritas corroboram com o que a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE) debateu em seu último seminário ocorrido entre os dias
20 e 21 de junho de 2017, cujo tema foi Privatização e Mercantilização da Educação, no qual
também se lançou a Conape (Conferência Nacional Popular de Educação), criada após a

1 Processo que transforma a educação, direito de todos, em mercadoria, direito dos que podem por ela pagar.
Além do que transforma em produtos vários de seus elementos que lhes são inerentes: livros didáticos, aulas,
formação inicial e continuada de professores, entre outros.
2 Fenômeno que intensifica o processo de mercantilização da educação e refere-se à participação de
conglomerados financeiros que vislumbram altos lucros no setor e supõe: aquisições e fusões que concentram
capitais formando oligopólios; abertura de capital na bolsa de valores, formando fundos de investimento, o que
pressupõe administrar as instituições educacionais como empresas utilizando sua lógica de custos mínimos e
educação em grande escala; investimento em tecnologia e financiamento público, a exemplo do PROUNI
(Programa Universidade para todos) e FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
3 Disponível em: <http://www.mst.org.br/2015/07/20/educadores-de-todo-mundo-denunciam-a-unesco-a-
mercantilizacao-da-educacao.html>.
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imposição pelo governo federal da
Portaria nº 577/17 e do Decreto de 27 de abril de 2017 que estabelecem nova composição do
Fórum Nacional de Educação (FNE). Assim, algumas entidades4 que foram excluídas do
mesmo e outras que decidiram sair da sua organização criaram este Fórum Nacional Popular
de Educação, o que demonstra que o campo educacional brasileiro está vivenciando um
período de tensões e disputas contra a privatização e mercantilização internacional da
Educação brasileira.

Estas duas décadas de mercantilização e financeirização da educação brasileira
produziram políticas curriculares que intensificam e fortalecem tais processos. Assim, do
ponto de vista das mesmas temos pouco mais de duas décadas de mais do mesmo, ou seja,
mais de uma mesma lógica tecnicista e centralizadora que produziram propostas curriculares
sem articulação com a dimensão popular e em detrimento de currículos que já estavam sendo
materializados em sala de aula com a participação das educadoras e educadores, grupos e
movimentos sociais organizados. Como contraponto ao atual documento imposto à rede
pública, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) a Associação Nacional de Pesquisa e
Pós Graduação em Educação (ANPED) lançou em março de 2016 a Campanha intitulada
Aqui já tem currículo (ver em: <http://www.anped.org.br/news/anped-lanca-campanha-aqui-
ja-tem-curriculo-o-que-criamos-na-escola>). A mesma foi organizada porque a associação
compreende que os educadores e educadoras já praticam currículos os mais variados por meio
do trabalho com conteudos plurais e que não foram devidamente consultados, dado que os
espaços criados (consulta pública on line e audiências públicas com número limitado de
participantes) eram, na compreensão da entidade, frios e pouco interativos.

Tendo em vista o exposto, podemos afirmar que ao longo de mais de duas décadas de
currículos prescritivos e tecnicistas, poucas mudanças se verificaram no tocante às políticas
públicas voltadas ao fortalecimento da gestão democrática e da educação emancipatória, bem
como da qualidade da educação. Ao longo deste período, os processos de controle se tornaram
mais efetivos dado que as avaliações externas e livros didáticos devem estar de acordo com as
propostas impostas (PCNs e BNCC). Atualmente, há também debates e projetos de lei para
que as licenciaturas tenham seus currículos alinhados à BNCC que estão sendo preparados
para aprovação e que rompem com os processos democráticos e com o princípio da
autonomia universitária.

É importante destacar que o Ministério da Educação, desde a elaboração dos PCNs
passando pela BNCC, parece entender por currículo um conjunto de prescrições de objetivos,
conteúdos ou unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades e critérios de
avaliação. Os documentos citados indicam a adoção de uma compreensão tecnicista de
currículo e, mais grave, que rompem com os trabalhos realizados pelas educadoras e
educadores no chão da sala de aula, portanto, com o currículo real das escolas brasileiras pois
entendemos que enquanto práxis docente currículo é território-fronteira de trabalho e de
avanços na formação de autonomias, de culturas e de identidades profissionais (ARROYO,
2015), por isso, é processo que exige investigação ação constante, postura crítica frente aos
processos educativos, que demanda um conjunto de opções e escolhas relativas à formação
dos sujeitos para uma sociedade. Para Girotto (2017, p. 422), o currículo

4 São elas Anped – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação; Cedes – Centro de Estudos
de Direito Econômico e Social; Forumdir- Fórum Nacional de Diretores de Faculdades; CNC – Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do tamanho do Brasil. ANEC- Associação Nacional dos
Exportadores de Cereais; Contee – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino;
Abmes – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior; Fasubra – Federação dos Sindicatos de
Trabalhadores Técnico-administrativos de Ensino Superior e Públicas do Brasil; Proifes – Federação de
Sindicato de Professores e Professores de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e
Tecnológico. Destas entidades, apenas algumas se mobilizaram em torno das lutas educacionais.
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É diálogo contínuo entre educação e
sociedade, em diferentes escalas de realização. O currículo (GOODSON, 2008 e
APPLE, 2002) não pode ser compreendido como um mero instrumento racional de
planejamento e organização. É, antes, campo de lutas e disputas que envolvem
concepções (políticas, filosóficas, ética, estética, etc.). Pressupõe, essencialmente,
uma discussão sobre os fundamentos e os objetivos de uma determinada formação.
Sem esta discussão, a escolha dos conteúdos, saberes, práticas que passarão a
compor um currículo se tornarão vazias, desarticuladas, reprodutoras de conflitos e
de ideologias.

É neste contexto que podemos afirmar também que o modus operandi na elaboração
de ambos os documentos foram os mesmos. Fundados em uma concepção tecnocrática,
historicamente utilizada na elaboração de currículos desde a época da ditadura, respaldaram e
fortaleceram uma divisão intelectual do trabalho por meio da qual uns pensaram e pesam os
processos educativos a serem executados pelos profissionais da educação básica. Rompe-se
desta forma com o fazer cotidiano docente que implica em refletir, debater com os pares e
sistematizar os fundamentos e objetivos da formação escolar para, a partir dos mesmos,
pensar e propor propostas curriculares, conteúdos, conceitos, metodologias de ensino,
processos avaliativos e outras políticas públicas para a melhoria da educação, bem como
demandar por pautas de formação continuada.

Somado a isso, verificamos que não forma discutidos os paradigmas e cosmologias
desde os quais se construiu o conhecimento científico moderno, o que significa em nossa
perspectiva que não houve transformação do que se concebe por conhecimento escolar. Em
outras palavras, parte-se do pressuposto de que existe um ser humano universal, que não
possui localização (territorialidade) e nem cultura. Este ser, situa-se em uma plataforma
neutra de observação, a partir da qual o mundo pode ser conhecido em sua essência,
perspectiva essa de epistemologias essencialistas que acreditam em uma única verdade e,
portanto, na existência da essência de um conhecimento universal. Este conhecimento não é
produzido desde a cotidianidade, mas do ponto zero de observação, foi dessa maneira que a
ciência europeia e sua linguagem foram alçadas ao lugar da perfeição, justificando a
universalização desta racionalidade em detrimento de outras, consideradas como fontes de
erros e confusões, dado que seus sistemas linguísticos e de conhecimento eram outros (Castro
Gomez, 2005).

Assim, um único conhecimento étnico, desde uma tradição de pensamento foi
imposto como único possível:

[...] ao acreditarem-se de posse de uma linguagem capaz de revelar a essência das
coisas, os pensadores ilustrados (tanto na Europa como na América) assumem que a
ciência pode traduzir e documentar com fidelidade as características de uma
natureza e cultura exótica. O discurso ilustrado adquire deste modo um caráter
etnográfico. As ciências humanas se convertem assim em uma espécie de “Nova
Crônica” do mundo americano, e o cientista ilustrado assume um papel similar ao
dos cronistas do século XVI. [...] América foi lida e traduzida desde a hegemonia
geopolítica e cultural adquirida pela França, Holanda, Inglaterra e Prússia, que neste
momento eram os centros produtores e irradiadores do conhecimento. (Castro
Gomez, 2005, p. 14-15)

Para entender esta perspectiva de pensamento único, é fundamental compreender o
conceito de ponto zero:

Com ele me refiro ao imaginário segundo o qual, um observador do mundo social
pode colocar-se uma plataforma neutra de observação que, por sua vez, não pode ser
observada desde nenhum ponto. Nosso observador hipotético estaria com a
capacidade de adotar uma visão soberana sobre o mundo, cujo poder estaria
precisamente em que não pode ser observada e nem representada. Os habitantes do
ponto zero (cientistas e filósofos ilustrados) estão convencidos de que podem
adquirir um ponto de vista sobre o qual não é possível adotar nenhum ponto de vista.
Esta pretensão, remete à imagem teológica do Deus onisciente (que observa sem ser
observado), mas também ao panóptico foucaultiano, exemplifica com clareza a
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hybris do pensamento ilustrado. A hybris
supõe então o desconhecimento da espacialidade e é por isso, um sinônimo de
arrogância e desmesura. Ao pretender carecer de um lugar de enunciação e tradução,
os pensadores privilegiados da Nova Granada seriam culpados do pecado da hybris.
Um pecado que logo, no século XIX, seria institucionalizado no projeto de Estado
nação dos grupos hegemônicos. (Idem, p. 18-19)

Este conceito nos auxilia a compreender que, do ponto de vista epistemológico e
ontológico os documentos mantêm inalterada a relação de conhecimento entre sujeito e
objeto, sendo a realidade a ser conhecida e compreendida uma única, desde a perspectiva da
ciência moderna. Oculta-se desde esta compreensão, a grande diversidade de conhecimentos
sobre, nos e dos territórios derivada também da localização social de uma parte significativa
da população brasileira que r-existe5 mas não se vê nos currículos. Para exemplificar, de
acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 274 línguas
indígenas são faladas no pais por 37,4% dos índios com mais de cinco anos de idade. Os
estudos de linguística indicam que cada uma das línguas traz um universo distinto de modos
de compreender, ver, perceber, viver e estar no mundo, o que historicamente foi ocultado e
desconsiderado nas propostas curriculares oficiais.

De acordo com o Relatório do 1º Encontro Regional dos Povos e Comunidades
Tradicionais, em 2008, havia cerca de

[...] em 2008 havia cerca de 4,5 milhões de pessoas integrando comunidades
tradicionais no Brasil, ocupando aproximadamente 25% do território nacional
(APUD Souza e Silva, 2009, p. 129). São considerados povos ou comunidades
tradicionais os Povos Indígenas [povos originários6], Quilombolas, Seringueiros,
Castanheiros, Quebradeiras de coco-de-babaçu, Comunidades de Fundo de Pasto,
Catadoras de mangaba, Faxinalenses, Pescadores Artesanais, Marisqueiras,
Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Povos de terreiro, Praieiros, Sertanejos,
Jangadeiros, Ciganos, Pomeranos, Açorianos, Campeiros, Varzanteiros, Pantaneiros,
Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros, Retireiros do Araguaia, entre outros.
(MORIM, 2014, s.p.)

Promove-se por meio de uma única narrativa eurocentrada, a eliminação,
ocultamento e/ou desconhecimento de um conjunto de outras formas de estar, viver e ser no
mundo que possuem outras racionalidades que estão sendo ameaçadas pelo funcionamento
metabólico do capital.

É neste sentido que também afirmamos que são 20 anos de mais do mesmo que
historicamente sempre esteve posto nas instituições escolares brasileiras do ponto de vista
epistemológico e ontológico. A diferença nas últimas duas décadas é que os documentos
(PCNs e BNCC) foram instituídos como os norteadores do trabalho em sala de aula,
favorecendo a criação de um sistema altamente hierarquizado, controlado e homogeneizado,
condição para a mercantilização e financeirização da educação e dos processos educativos em
curso neste período e denunciados por entidades e grupos como na carta contra o apagão
pedagógico global que transcrevemos anteriormente.

Em função deste apagão, é importante destacar a existência de propostas pedagógicas
elaboradas desde o campo popular e da gestão democrática da educação que foram
desconsideradas pelas políticas públicas ligadas ao currículo no Brasil, a fim de evidenciar as
lutas e tensionamentos constituídos pelos trabalhadores e trabalhadoras da educação
engajados na defesa por uma educação emancipatória e democrática. Importante destacar que
não basta que se diga em documentos que a educação é democrática, os processos que as

5 Termo utilizado por Carlos Walter Porto Gonçalves (2002) que indica que estes sujeitos existem atualmente
porque foram capazes de reinventarem a sua existência ao longo do tempo. Ver em: PORTO-GONÇALVES, C.
W. O latifúndio genético e a r-existência indígeno campesina. Geographia, Rio de Janeiro, ano IV, n. 8, p. 39-60,
2002.
6 Importante destacar que os indígenas são considerados povos originários mas também participam dos fóruns
dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs).
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constituem também devem sê-lo sob o
risco de fortalecer o fosso entre o dito e o realizado, inerentes às políticas educacionais do
campo neoliberal. Por isso, no item que segue, abordamos a emergência de propostas
pedagógicas desde o campo popular e democrático e os processos de interdição das mesmas
pelos mecanismos de controle instalados pelos governos alinhados às políticas neoliberais.
A emergência de propostas pedagógicas desde o campo popular e democrático e sua
interdição pelos mecanismos de controle

O final dos anos 1980 no Brasil e os 1990, podem ser caracterizados como de
abertura política, de ruptura com a ditadura, fortalecimento dos movimentos e grupos sociais
organizados, de participação popular, de debates, de construção coletiva de documentos7

voltados à educação brasileira, dos processos educativos fundados na justiça social e também
de uma compreensão do currículo como processo coletivo baseado na defesa da gestão
democrática da escola e da educação popular. Certamente um dos inspiradores deste processo
foi o trabalho conduzido por Paulo Freire quando este esteve secretário da educação da cidade
de São Paulo entre os anos de 1989 a 1991. Em sua gestão foram efetivadas transformações
em uma perspectiva da educação popular, cujas experiências ainda reverberam na rede
municipal. Os documentos criados neste contexto foram marcos na história da educação
brasileira e inspiraram muitos outros municípios e unidades da federação a se organizarem
coletivamente em torno das questões educacionais. Entendo que são referências para tais
processos os documentos que seguem, pois expressam outros fazeres e posturas políticas e
teórico-metodológicas sobre a questão da construção curricular:

- SÃO PAULO (Cidade). Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
Documento: Aos que fazem a educação conosco em São Paulo/ Construindo a Educação
Pública Popular. Suplemento do Diário Oficial do Município, de 01/02/ 1989.

- SÃO PAULO (Cidade). Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
Regimento Comum das Escolas Municipais. São Paulo, 1992.

- SÃO PAULO (Cidade). Estatuto do Magistério Público de São Paulo. Lei nº
11.229/92. São Paulo: PMSP, 1992.

Observa-se que os encaminhamentos, antes da elaboração de uma proposta curricular
foram a criação de condições materiais para que o currículo pudesse ser tecido: a instalação
do debate acerca da educação que se almejava para, na sequência, coletivamente e desde as
bases elaborar e transformar o regimento das escolas e o estatuto do magistério público do
estado de São Paulo. A gestão de Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal de São Paulo e
seus desdobramentos expressam outro paradigma curricular em curso no país, o campo
popular e progressista que tem em comum o princípio da elaboração coletiva desde o chão da
sala de aula8.

Podemos dizer que o movimento de abertura, no qual se constituíram a construção
paulistana que passa a ser referência para outros lugares, repercutiu em vários municípios e
estados, nos quais propostas coletivas foram elaboradas, dentre elas podemos citar: Proposta

7 Um deles que merece ser evidenciado é o Plano Decenal de Educação – Proposta da Sociedade Brasileira,
consolidado na plenária de encerramento do II CONED (Congresso Nacional de Educação), em 9 de novembro
de 1997. É um documento que problematiza e sistematiza as demandas educacionais em todas as modalidades do
ensino “Tendo como horizonte a democracia e a inclusão social, as propostas [...] buscam, em síntese, fazer
cumprir a Constituição Federal e, assim, dar curso às transformações necessárias para melhorar a qualidade de
vida da maioria da população, a conquista da justiça e da igualdade social”. (SOCIEDADE BRASILEIRA, 1997,
p. 3).
8 Os princípios orientadores da Secretaria gerida por Freire foram: “1. Democratização da gestão – democratizar
o poder pedagógico e educativo – todos os segmentos da escola e da comunidade. 2. Acesso e permanência –
ampliar o acesso e a permanência dos setores usuários da educação pública. 3. Qualidade da Educação –
construir coletivamente um currículo interdisciplinar e investir na formação permanente do pessoal docente. 4.
Educação de Jovens e Adultos – contribuir para eliminar o analfabetismo de jovens e adultos em São Paulo.’
(FRANCO, 2014, p. 111).
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curricular da Coordenadoria de
Estudos e Normas Pedagógicas do estado de São Paulo (1986-1988), conhecida como a
vermelhinha; o Programa Escola Plural, implantado na rede municipal de Belo Horizonte/MG
(1994); o Projeto político pedagógico Escola Cabana do município de Belém/PA,1997-2003;
o Projeto Político Pedagógico das Ilhas marítimas do Paraná em 2008; Proposta pedagógica
da escola quilombola Diogo Ramos de 2008 (Adrianópolis/PR), Proposta Pedagógica do
Município de Cascavel (PR) para educação infantil e séries iniciais de 2008 (PR), entre tantas
outras.

As propostas curriculares elencadas têm em comum o debate público, a elaboração
coletiva, muitas envolvendo educadoras e educadores, pais, mães, educandas e educandos,
portanto, comunidades. A elaboração das mesmas auxiliou a compreender que construir,
debater e sistematizar currículos compõe processo educativo fundamental para toda a
sociedade brasileira e que é uma das ações centrais na formação continuada de educadoras e
educadores, lhes garantindo a compreensão e controle da totalidade do processo de ensino e
aprendizagem. Além disso, demonstrou que este ato de produção supõe necessariamente
pensar a educação como totalidade e, assim, criar pautas reivindicatórias para a melhoria das
condições materiais de trabalho de educadoras e educadores, sem as quais o currículo pensado
e escrito não se efetiva. Nesta época, se constituíram expertises docentes que debatiam,
pensavam e propunham currículos que demandavam políticas públicas de formação
continuada, de investimentos, de transformações das escolas de acordo com as demandas dos
que nela atuavam (SOUSA, 2005; MIRANDA, 2007; FRANCO, 2014; SOUSA, 2015).
Assim, criaram-se uma miríade de experiências, muitas foram avaliadas, mostraram seus
avanços, resistências e limites, como mostra Miranda (2007, p. 12) em seu texto no qual relata
o surgimento e avaliação da escola Plural. No tocante aos pontos negativos desta proposta,
elencados por processo de avaliação junto aos educadores e educadoras, por uma equipe da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais contratada pela prefeitura
municipal de Belo Horizonte:

Constatou-se, também, entretanto, que várias escolas continuavam funcionando
tradicionalmente. As explicações principais para essas resistências foram resumidas
como: 1. a falta de um processo de formação continuada mais direcionado para as
dificuldades estratégicas do processo; 2. o fator de ordem político-ideológico,
decorrente de ser o PT [Partido dos Trabalhadores9 o partido que implantou a
proposta; 3. a dificuldade de estabelecer um certo equilíbrio entre o respeito à
autonomia da escola, à diversidade, e a necessidade de se manterem padrões
mínimos de ação conjunta, numa Rede tão extensa como a da PBH ([Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte10].

Quanto aos aspectos positivos desta proposta Miranda (2007, p. 12-13) destaca:
Os principais pontos positivos da Escola Plural apontados nos depoimentos dos
professores das escolas da amostra (ibidem, p. 63) foram:
• os projetos de ensino;
• a não-imposição de uma seqüência de conteúdos que precisa ser vencida;
• a oportunidade de crescimento dos professores que necessitaram estudar e
pesquisar mais;
• as atividades artístico-culturais que passaram a fazer parte da rotina das escolas;
• a conquista de um horário de planejamento e de estudos (horários de projetos e de
reuniões pedagógicas semanais no turno de trabalho);
• a socialização das informações;
• e a democratização das decisões.

Verifica-se que aspectos ligados à uma formação e atuação autônoma, aliados à
melhoria das condições materiais de realização do trabalho com horário de planejamento e

9 Grifo nosso.
10 Grifo nosso.
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estudos, a socialização das
informações e democratização das decisões foram elementos considerados como positivos na
elaboração e implementação da referida proposta.

A emergência de tais propostas pode ser considerada como expressão do
adensamento do campo democrático na educação brasileira, tornando-se dessa forma, uma
ameaça ao sistema metabólico do capital, dado que a participação ampla da sociedade,
sobretudo das educadoras e educadores no pensar, debater e propor políticas públicas para a
educação tende a transformar a área e seus processos desde as bases e exige ampliação de
investimentos, além do que, para o campo público as decisões efetivadas coletivamente
acabam tendo grande força política e mobilizatória.

Foi na década após este mesmo período que foram elaborados alguns marcos legais
para as escolas quilombolas e indígenas (Resolução CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de
2012 que Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na
Educação Básica e Resolução CEB nº 3, de 10 de novembro de 1999 que Fixa Diretrizes
Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências) e da
educação do campo (Decreto nº 7.352/2010 que dispõe sobre a política da educação do campo
e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA; Resolução CNE/CEB
nº 01/2002 - Institui Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo;
Resolução CNE/CEB nº 02/2008 - Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios
para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo).
Todos estes marcos legais foram debatidos e constituídos em diálogo e tensionamentos com
os movimentos sociais indígenas, quilombolas e do campo. Ainda que boa parte das
demandas dos movimentos não tenham sido atendidas, estes documentos acolheram algumas,
o que explicita um modus operandi do governo um pouco distinto das decisões tecnocráticas e
hierarquizadas na elaboração das propostas curriculares como os PCNs e BNCC.

A emergência de propostas curriculares desde o campo popular indica que muitas
apontavam para mudanças de referenciais teórico metodológicos, proposições e temáticas
voltadas à educação emancipatória, cujo pressuposto é a multiversidade de modos de vida e
existência, por isso, construída desde e com as bases, expressão do momento de abertura
política do país. Muitas delas ainda estão em vigência, contudo, outras acabaram sendo
boicotadas, substituídas, inviabilizadas e/ou esvaziadas em função das políticas de imposição
curricular nos anos 1990 dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e, atualmente, da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). É importante destacar que o governador do
estado do Paraná, Roberto Requião (2003-2010), se opôs aos PCNs estabelecendo as
Diretrizes Curriculares do Estado, contudo, isso gerou uma certa contradição nesta unidade da
federação na medida em que os livros adotados estavam de acordo com os PCNs. Atualmente,
a atual gestão do estado optou por adequar as diretrizes estaduais à BNCC, indicando seu
alinhamento às atuais políticas neoliberais. Muitos municípios que tinham trajetórias próprias
de elaboração curricular como é o caso de Cascavel/PR também se alinharam ao referido
documento nacional, a despeito do referencial teórico metodológico de seu currículo ser
distinto. Tais alinhamentos ocorrem sobretudo em função de temores de corte nos recursos
provenientes do Ministério da Educação (MEC) por parte dos governos de estado e das
administrações públicas municipais, o que faz com que muitas propostas expressem
contradições entre seus referenciais teórico metodológicos, os objetivos, conteúdos e
habilidades de ensino.

Quando do processo de elaboração e divulgação da BNCC a ANPED organizou e fez
uma campanha a partir de março de 2016 na qual reafirma sua tese de que o Brasil já tem
currículos. Estes, elaborados desde os de baixo no chão da sala de aula, que tem sido
interditados, sabotados ou ocultados em favor de propostas curriculares elaboradas com a
perspectiva tecnocrática, viabilizando a intensificação dos processos de mercantilização e
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financeirização da educação brasileira.
Entendemos que a produção do currículo deve ser coletivamente pensada, debatida e
sistematizada na medida em que tal ato político também se constitui como processo formativo
de coletivos voltados à educação emancipatória e participativa, fundamental para a construção
da gestão democrática da educação.
À guisa de conclusão: o Brasil já tem currículos – por ontologias e epistemologias
relacionais como contraposição ao apagão pedagógico global

Desde o processo de abertura política do Brasil, verificamos o surgimento e
constituição de movimentos críticos à educação historicamente imposta no país. Tais
movimentos resultaram em transformações curriculares e em propostas pedagógicas de
municípios e unidades da federação elaboradas desde o campo popular. É neste contexto que
emergem propostas pedagógicas e experiências curriculares que se contrapunham à educação
que estava estabelecida e que defendiam referências fundadas nas teorias críticas. A educação
alinhada à justiça social, democracia, igualdade de direitos, à qualidade da educação para os
trabalhadores e trabalhadoras sendo a bandeira de luta de muitos documentos e ações.

Contudo, com o fortalecimento das políticas neoliberais para a educação dos anos
1990 em diante, verificamos a interdição de currículos e propostas pedagógicas do campo
popular. A lógica das propostas tecnocráticas é a defesa de que um currículo comum a todo o
país auxiliaria no processo de melhoria da qualidade da educação, ocultando o fato de que o
documento sozinho não produz este efeito, dado que, para que isto se efetive, faz-se
necessário, para além do currículo, investimentos maciços na estrutura escolar, no salário das
educadoras e educadores, em concursos públicos, na formação continuada como política
pública e direito do trabalhador e trabalhadora da educação, entre outros elementos. Dessa
forma, como não houve mudança substancial nas políticas educacionais, afirmamos que, com
a BNCC se produziu mais do mesmo, porque este documento não rompeu com o modo como
os currículos e propostas curriculares tem sido produzidos desde os anos 1990 e tampouco
com a lógica de sua elaboração que é, sobretudo, subsidiar a produção de livros didáticos a
fim de facilitar o trabalho de editoração das grandes editoras que atuam no país e dos
processos de avaliação. Além disso, não se rompeu também com as epistemologias
essencialistas e universalistas que defendem a supremacia do conhecimento científico
moderno sobre aqueles produzidos por outras tradições e cosmologias, sobretudo de povos
originários e povos e comunidades tradicionais (PCTs). Neste sentido, produz-se mais do
mesmo que historicamente tem deslegitimado, ocultado e desconsiderado modos de existência
outros que se contrapõem à lógica e ao metabolismo do capital.

A despeito de tais processos, existem redes municipais e estaduais que seguem
resistindo ao apagão pedagógico global desde os anos 1990, na medida em que ainda
propõem processos de elaboração curricular desde as bases, alguns voltados a uma educação
emancipatória na perspectiva do campo popular. Em função do entrelaçamento das políticas
educacionais voltadas ao currículo, à avaliação e ao Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e, sobretudo, à questão do financiamento, a tendência tem sido forçar municípios e
unidades da federação ao alinhamento com a BNCC constituindo amplos mercados para as
editoras.

Concluímos o trabalho reafirmando a necessidade da assunção de ontologias e
epistemologias relacionais nos currículos do país em função da diversidade e pluralidade
sócio territorial que lhe é inerente. Somado a isso, entendemos que a produção do currículo
deve ser coletivamente pensada na medida em que tal ato político também se constitui como
processo formativo de coletivos voltados à educação emancipatória, além do que é
fundamental que o profissional da área tenha domínio da totalidade do processo de ensino e
aprendizagem pois é neste contexto também que se consegue negociar a materialização do
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currículo que depende de
investimentos em condições materiais de trabalho, em formação continuada e sobretudo em
salários dignos.

Para finalizar é importante destacar que as propostas desde o campo popular sempre
r-existiram, dado que expressão de mulheres e homens que lutam por uma vida digna para
todos. Avanços e recuos compõem as lutas pela educação desde os de baixo, ora o campo
popular emerge compondo a política educacional no sistema formal, como ocorreu na cidade
de São Paulo, ora é interditada, atacada, desmantelada por políticas conservadoras como no
momento atual. Contudo, pelo conjunto de documentos, movimentos e organizações
populares é fato que os processos educativos emancipatórios constituem uma constante neste
país eivado de desigualdades sócio territoriais que suas elites insistem em manter. Assim, o
momento atual é de luta e disputa por projetos educacionais emancipatórios fundados na
pluriversidade das r-existências.
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BREVE HISTÓRIA DO CURRÍCULO DE GEOGRAFIA NO BRASIL.

Silvia Cristina de Oliveira Rodrigues Gil
silviacristinagil@usp.br, silviacorgil@gmail.com

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

9 - Ensino de Geografia e Currículo

Resumo: Este relato é parte do primeiro capítulo de minha dissertação de mestrado
“Reflexões sobre ensino de geografia: Os oito anos do currículo único do estado de São
Paulo”, e procura construir uma breve historiografia da disciplina de geografia e como esta foi
inserida no currículo escolar brasileiro.

Realizamos um diálogo com a pesquisa de mestrado do professor Genylton Odilon
Rego da Rocha que consideramos como uma referência nos estudos curriculares da geografia
escolar e nos permite compreender através de uma análise documental que Rocha realizou em
currículos e legislações escolares do período compreendido entre o Brasil Colônia aos anos 40
do século XX.

Procuramos refletir como a política de elaborações curriculares são tentativas de se
sobrepor aos currículos construídos diariamente nas escolas tentando reduzir a riqueza escolar
simplesmente a um documento.

Palavras-Chave: Currículo; Ensino de Geografia; Geografia escolar;

Introdução

Para compreendermos como se deu a inserção da Geografia como uma disciplina
escolar no Currículo da educação básica, refletimos sobre a obra de Genylton Odilon Rego da
Rocha, na qual ele realizou uma pesquisa documental nos documentos do Imperial Collegio
de Pedro II relacionando com a construção da Geografia Escolar brasileira até meados dos
anos de 1940.

Rocha (1996) procurou demonstrar que a Geografia enquanto disciplina escolar não
se constituiu apenas em “vulgarização” do saber erudito produzido nas academias, mas que
ao contrário do que muitos pensam e do ocorrido na maioria das disciplinas escolares, a
Geografia Escolar foi responsável não só pela legitimação da nova ciência geográfica, como
também por sua institucionalização.

Para tanto, Rocha (1996) analisa a história da Geografia Escolar brasileira e
institucionalização no currículo prescrito oficialmente no ano de 1837 para o “Imperial
Collegio de Pedro II”, localizado na cidade do Rio de Janeiro.

Sua pesquisa situa a história da disciplina de Geografia e sua institucionalização
enquanto conteúdo curricular, relacionando o percurso da Geografia com o campo de estudos
denominado História das Disciplinas Escolares até os anos quarenta do século XX.

Segundo Rocha (1996), a trajetória da Geografia escolar brasileira através de sua
sócio-história no período estudado, sofreu duas orientações: a orientação clássica e a tradição
moderna.  Ambas se chocaram em um determinado período o que resultou um processo de
complementaridade.
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Rocha (1996) elabora uma
construção histórica do surgimento da disciplina de Geografia no ensino e destaca também
que a Geografia escolar possui uma dinâmica própria e uma autonomia, não podendo ser
considerada uma vulgarização do saber erudito.

Este estudo vem ao encontro desta necessidade de conhecermos como se deu este
processo de inserção da disciplina Geografia nos currículos prescritos brasileiros.

Para sua elaboração, o autor realizou uma análise documental das legislações
educacionais, dos Currículos e de suas sucessões desde o Brasil colônia e até o governo
Getúlio Vargas nos anos de 1940.

Apesar de muitos acreditarem que a Geografia Escolar é uma simplificação da
Geografia Científica, podemos compreender através da reflexão de Rocha (1996) que foi ao
contrário do que muitos acreditam. Portanto, não se conta uma história da Geografia no Brasil
sem antes passarmos pela Geografia escolar.

Apesar de estar presente nos currículos prescritos para o ensino primário e
secundário brasileiro, a existência desta disciplina se tornou tão “natural” que quase ninguém
– incluindo os próprios profissionais que com ela trabalham – questionam o porquê de sua
inserção e sua presença nos currículos, nem os motivos que justificam o seu ensino
obrigatório no Brasil.

Rocha (1996) analisou o desenvolvimento do sistema escolar público brasileiro, com
interesse principal no processo de surgimento da geografia como disciplina curricular.

Os primeiros responsáveis pela implantação da Educação Escolar no Brasil foram os
jesuítas, criando instituições voltadas para esta finalidade que se espalhavam pelas cidades da
colônia. Inicialmente os Jesuítas desenvolveram o trabalho da catequese, ou seja, visavam a
conversão da população indígena em cristãos. Na ausência de profissionais para cuidar da
educação dos colonos, ficaram responsáveis também pelo ensino destes.

Na medida em que as elites locais iam adotando o modo aristocrático europeu, o
objetivo inicial dos jesuítas foi sendo substituído pela educação da e para a elite, foram sendo
criados colégios para o ensino de uma minoria, composta pelos filhos homens das camadas
dominantes.

Para organizar o funcionamento de todos os seus colégios, os superiores da
Companhia de Jesus criaram o Ratio Ataque Institutio Studiorum Societatis Jesu, o Plano
de estudos da Companhia de Jesus.  Este plano impunha um currículo marcado por elementos
da cultura europeia. Implantava-se com ele o ensino das “humanidades” no Brasil.

Os conteúdos ensinados foram trazidos da Europa para o Brasil e eram inspirados por
uma ideologia religiosa católica.

A primeira Ratio Studiorum negou a Geografia no Currículo proposto para o ensino
médio. A aprendizagem de conhecimentos geográficos se dava em concomitância com a
aprendizagem da leitura em trechos para o estudo da gramática. Os professores se utilizavam
da geografia descritiva para fazer a descrição de um território e do povo que nele habitava
para elucidar os trechos analisados no estudo da gramática.

Somente em 1832, é que a Geografia passa a compor ao lado de outras disciplinas
secundárias o Currículo proposto pela Ratio Studiorum, com forte influência exercida pelas
ciências matemáticas para o estudo das considerações sobre a Terra, assim como a geometria,
a astronomia, a cartografia e a cosmografia.
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Este modelo de Geografia
estava alheio à realidade vivida na colônia, servia somente à ilustração dos filhos da elite
colonial, os ensinamentos geográficos serviram para dar cultura geral para os estudantes.
Ensinou-se na educação jesuíta a Geografia Clássica , seja na tradição descritiva (a Geografia
histórica ou política de Estrabão) ou na tradição matemática (de Cláudio Ptolomeu).

Os Jesuítas tinham um currículo internacionalista, não havia uma Geografia
brasileira com estudos sobre a colônia ou sobre uma cartografia local.

Em 1759, por ordem de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal,
de forte vinculação ao movimento iluminista, o então Primeiro Ministro português, mandou
expulsar a Companhia de Jesus dos domínios do Reino de Portugal, sob a acusação de deter
um poder econômico que devia ser devolvido ao governo Português.

Pombal inicia uma reforma educacional, altamente controladora, através da censura
de livros e controle dos professores. O ensino secundário que antes fora organizado em forma
de cursos, como o de Humanidades, foi substituído pelas aulas de latim, de grego, de filosofia
e de retórica, as “aulas régias” ministradas nas casas dos estudantes.

No ano de 1808, a Família Real e parte da Corte portuguesa se transferiu às pressas
para o Brasil, passando o Brasil a sede da Coroa Portuguesa. Mais de 15.000 indivíduos
passaram a residir no Rio de Janeiro. Preocupados em preparar pessoas para servir à Corte
aqui alojada, foram criados pela primeira vez no Brasil, os cursos superiores de caráter não-
teológico.

A educação secundária, mesmo através de aulas avulsa ministradas aos aristocratas,
objetivava preparar para o ingresso nos cursos superiores.

É deste período a publicação de uma das primeiras obras que influencia os
Professores de Geografia, no ano de 1817 era publicada pela Imprensa Régia a Corographia
Brasílica de autoria do Padre Manuel Aires de Casal.

A Corographia de Aires de Casal era uma compilação de dados históricos e
informativos sobre o descobrimento da América e do Brasil, as características dos animais e
vegetação do nosso país e uma descrição das províncias, eram apenas dados reunidos, sem
espírito crítico.

A Corographia se tornou um modelo metodológico consagrado e de fonte de
informação para a produção dos livros didáticos de geografia destinados ao ensino na ainda
colônia. A geografia produzida na obra era enumerativa, descritiva e acrítica.

No ano de 1822, o Brasil foi tornado independente politicamente. Os legisladores
brasileiros se inspiraram na legislação francesa para “transplantar” no país um modelo alheio
à realidade vivida. A França também foi escolhida como modelo para nossa cultura letrada.

Alguns autores remetem a origem da Geografia Escolar brasileira ao projeto da
construção de um nacionalismo patriótico, mas ao analisarmos os seus principais conceitos e
referências constatamos que seu lastro é com as vinculações teóricas européias e não
nacionais, uma vez que o Currículo brasileiro foi “transplantado” do modelo francês.

No ano de 1827 foram criadas no Brasil as Faculdades de Direito de São Paulo e
Olinda e, posteriormente, quatro anos mais tarde no ano de 1831 foram criados os cursos para
os exames de ingresso dos cursos jurídicos.  Os conhecimentos exigidos para os exames
preparatórios foram às habilitações nas disciplinas: Latim, Francês, Inglês, Retórica, Filosofia
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Racional e Moral, Aritmética e
Geometria, História e Geografia, criando os colégios das artes preparatórias dos cursos
jurídicos.

Através dos estudos preparatórios, a geografia passa a fazer parte do Currículo
Escolar brasileiro.

No ano de 1834, a primeira constituição brasileira sofreu uma reforma e a partir
desta, as unidades políticas adquiriram o direito de legislar sobre seu próprio sistema
educacional.

Por conta deste atributo constitucional, foi criado no ano de 1837, o Imperial Colégio
Pedro II, primeiro passo no sentido de dar unidade ao ensino médio que até então era
ministrado através de aulas avulsas, criando assim uma instituição que servisse de modelo,
verdadeiramente um padrão para que as demais escolas púbicas ou particulares pudessem
seguir.

Segundo Rocha (1996), o Currículo do Colégio Pedro II é uma tentativa de legitimar
os conhecimentos considerados pelas classes dominantes como sendo dignos de serem
assimilados pelas novas gerações, sendo, portanto, o modelo de geografia escolar presente no
Currículo do Colégio Pedro II um material mais que representativo para analisarmos a história
social da geografia brasileira.

Durante o século XIX, a geografia se tratava de uma disciplina quase enciclopédica e
procurava descrever e representar a Terra, assentada na Tradição Clássica e sempre teve
pouco espaço no Currículo Prescrito no Brasil.

Foi somente no final do século XIX que a Geografia Escolar praticada torna-se
objeto de questionamento em relação aos seus conteúdos e métodos.

De acordo com Rocha (1996), no ano de 1879, o Ministro da Educação Leôncio de
Carvalho baixou o Decreto de no 7247 com o fim de normalizar o ensino primário e
secundário no Município da Corte, os exames preparatórios e o ensino superior em todo país,
ficando o então deputado Ruy Barbosa responsável de elaborar um parecer, que abordasse
diretamente o ensino de Geografia.  O deputado propõe adoção de métodos modernos, e a
exemplo das Geografias Escolares, sobretudo de a francesa e alemã, o parecerista  opina que a
Geografia Escolar brasileira deveria partir da realidade mais próxima.

Ruy Barbosa estava propondo que a Geografia mnemônica, abstrata e distante da
realidade, rotineira, mecânica e inútil e embrutecedora, deveria ser execrada das salas de aula
brasileiras. A Geografia escolar proposta por ele avança também em propor inserir o homem
em suas discussões.

É perceptível na proposta do parecerista a institucionalização da orientação moderna
da Geografia nos Currículos Escolares. Diversos autores atribuem a Delgado de Carvalho a
inserção da orientação moderna da Geografia brasileira, mas de acordo com Rocha (1996), as
evidências apontam que esta concepção de Geografia se institucionalizou em nossas escolas
primárias e secundárias antes mesmo dos lançamentos dos primeiros livros de Delgado de
Carvalho no início do século XX.

Mas mesmo diante do esforço despendido, as elaborações não chegaram a ser
apreciadas pela Câmara, o Ministro Leôncio de Carvalho se manteve pouco tempo no cargo,
somadas a isso a emergência das ideias liberais e positivistas se fizeram presentes nas leis
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editadas desde período em diante,
portanto podemos observar que as determinações curriculares em diversos momentos
passaram por disputas teórico-metodológicas e políticas.

A orientação clássica perdurou nos Currículos de Geografia até aproximadamente a
segunda década do século XX, sendo assim praticada por quase cem anos desde sua
introdução nos Currículos Escolares.

Com a transição da economia do país para o modelo urbano-industrial que impôs
necessidades de mão-de-obra especializada, o sistema escolar foi pressionado a expandir-se, a
medida que camadas populares buscavam na escola sua possibilidade de ascensão social.

Rocha (1996) destaca a importância desse período para a Geografia Escolar
brasileira. Acentuou-se o conflito entre professores de tendência conservadora que defendiam
uma concepção de Ensino de Geografia tradicional, de outro lado, professores defendendo a
renovação do ensino da disciplina.

Foram extintos os exames parcelados obrigatórios e estabelecido que a escolarização
a partir de então somente seria concedida aos estabelecimentos oficialmente mantidos pelos
Estados, e dentre uma série de determinações deveriam cumprir o regimento interno do
Colégio Pedro II, no que diz respeito à organização didática e administrativa.

Tais determinações impõem a uniformização de um currículo para todos os
estabelecimentos oficiais de ensino secundário existentes no país e consequentemente, os
objetivos curriculares estabelecidos pelo Colégio Pedro II, tornaram-se obrigatórios em nível
nacional, com destaque para o professor Delgado de Carvalho, o mentor do novo Currículo
Prescrito de Geografia, considerado de ser digno e único de ser ensinado e aprendido nas
nossas escolas durante várias décadas.

Ao observarmos a história da educação no Brasil, percebemos que o ensino esteve
interligado aos objetivos de dominação e doutrinação hegemônicos, sem questionamentos,
com pouca resistência, ligado a uma cultura de reprodução de ensinamentos que sempre tem
em vista a determinação do papel de cada educando na sociedade.

Muitas mudanças curriculares ocorreram ao longo século XX, não foram suficientes
para causar grandes rompimentos na Geografia Escolar tradicional e este modelo de ensino de
Geografia com poucas alterações perdurou nas escolas durante praticamente todo o século,
sendo que somente no final deste século sofreu mudanças mais significativas por influência
do movimento denominado Geografia Crítica.

Esta relação com a reprodução dos ensinamentos na transmissão de uma tradição,
que muitos ainda resistem defender e reproduzir, o que reduz a cultura de uma sociedade a
considerações de natureza profissional e econômica, não oferecendo escolhas para grande
parte da população, esta pré-determinada e submissa a projetos de implantação de um modelo
de sociedade.

Atualmente os governos têm investido em elaborações curriculares documentais
reforçando através destas a padronização e a imposição de modelos e o controle e regulação
do trabalho do professor, desconsiderando os currículos produzidos diariamente nas escolas e
os professores como produtores do conhecimento.

Este diálogo não pretende esgotar a temática, afinal este breve histórico é uma
reflexão inicial e também um convite a outras reflexões necessárias para a construção
historiográfica da geografia como uma disciplina escolar.
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Olhares para a cidade: Relato de atividade sobre fotografia e problemas
urbanos

Carla Ramos Ogioni
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AGB- Seção Local Vitória

Ensino de Geografia e Currículo

Resumo: A partir da observação da paisagem urbana é possível entender os processos gerados da interação do
homem com a natureza. Muitas vezes se torna imperceptível, aos olhos as transformações geradas ao longo do
tempo. A paisagem, outrora natural ou pouco modificada, vai ganhando contornos, formas, concreto, armações,
edificações e assim se transformando numa paisagem urbana. O presente ensaio relata uma atividade
desenvolvida durante o ano de 2017 com os alunos da 2ª série do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Zumbi dos Palmares. Levando os alunos à observação, análise e registros das situações cotidianas
no entorno da escola, que refletem às consequências de um processo de urbanização desigual, tomado de
complexidades e transtornos espaciais locais. A apresentação das imagens ocorreu durante as aulas, e foram
provocativas às discussões sobre o tema trabalhado, as técnicas utilizadas e possíveis soluções para os problemas
que foram identificados.

Palavras-Chave: Problemas urbanos; fotografias; cidade

Introdução

A partir da observação da paisagem urbana é possível entender os processos gerados
da interação do homem com a natureza. Muitas vezes se torna imperceptível, aos olhos as
transformações geradas ao longo do tempo. A paisagem, outrora natural ou pouco modificada,
vai ganhando contornos, formas, concreto, armações, edificações e assim se transformando
numa paisagem urbana. A urbanização é parte do processo de evolução do espaço geográfico.
O desenvolvimento da indústria, das atividades econômicas, o crescimento das áreas
habitacionais, o aumento da população e a infraestrutura gerada para comportar tanta gente
nesse novo espaço são fatores fundamentais para a compreensão dos problemas urbanos que
emergem desse movimento. Assim, há a urgência análises críticas às consequências geradas
por esse processo.

Durante a prática docente vimos a necessidade em trabalhar os problemas urbanos
em sala de aula e fora dela. O presente ensaio relata uma atividade desenvolvida durante o ano
de 2017 com os alunos da 2ª série do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Zumbi dos Palmares. Levando os alunos à observação, análise e registros das
situações cotidianas no entorno da escola, que refletem às consequências de um processo de
urbanização desigual, tomado de complexidades e transtornos espaciais locais.

Além de trabalhar o conteúdo do currículo com os alunos, também é nosso papel
instigá-los, provocá-los e orientá-los rumo à capacidade de pensar criativa, original e
criticamente. Nesse sentido, os livros didáticos, trabalhos e demais métodos teóricos de
ensino são fundamentais, é claro, mas não podem aparecer sozinhos.

A aula prática é igualmente necessária para o ensino pleno dos estudantes. É por meio
dela que os professores poderão desenvolver as habilidades da turma e instigar-lhes ainda
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mais, ao deixá-los colocar a mão na massa e
mostrar as implicações reais que cada conteúdo adquirido possui. Dessa maneira, os alunos
terão acesso à educação muito mais completa, envolvente, marcante e duradoura.

Metodologia

A partir do conteúdo previsto ao segundo ano do ensino médio, a urbanização e seus
desdobramentos, traçamos novos questionamentos e novas abordagens. Nossa metodologia,
aqui exposta, traz o os passos que seguimos.

Iniciamos fazendo uma lista de problemas urbanos e, um por um, fomos traçando suas
causas e possíveis consequências. Utilizando aulas expositivas com uso de equipamento de
projeção de imagens.

A partir dos questionamentos levantados pelos alunos, sobre os problemas enfrentados
nas redondezas, ou seja, em seu próprio bairro, surge a proposta em aliar o conteúdo estudado
com ferramentas tecnológicas, levando os estudantes à prática.

Escolhemos assim, dada a realidade local, o aparelho celular como principal ferramenta na
captação de imagens das paisagens urbanas. Os alunos tiveram orientações a respeito de
técnicas simples de fotografia em perspectiva forçada. Técnicas estas, aprendidas e
desenvolvidas durante o curso online “Fotografia na aprendizagem - Novos olhares para
construir o conhecimento” oferecido pela plataforma da fundação telefônica, por intermédio
da Secretaria de Educação, aos professores.

No pátio da escola, os alunos em grupos, praticaram a técnica de perspectiva forçada
produzindo materiais que serviriam de base para aplicação da técnica mencionada acima em
suas fotos dos problemas urbanos encontrados.

Figura 1 Aula prática sobre a técnica de perspectiva forçada. Pátio externo da escola. 2017
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Após as aulas práticas descritas acima, os grupos iniciaram a identificação dos
problemas urbanos no seu entorno e foram, aos poucos, relatando em sala de aula o que
encontraram. Toda a classe trabalhou junto dando ideias de como cada grupo poderia captar a
imagem estimulando o máximo da criatividade.

Resultados e Discussões

Após os primeiros passos, que passou pela discussão do tema em sala de aula, as aulas
práticas sobre técnicas de perspectiva forçada, os alunos foram orientados então a fazerem os
registros dos problemas urbanos que fossem encontrados em seu bairro, bem como o entorno.
Para a apresentação das imagens registradas, fora disponibilizado um projetor de imagens e
foi incentivado a apresentação, para que os demais colegas fossem contemplados e
apreciassem a atividade.

Não é de nosso interesse prolongarmos nas palavras, mas sim que as imagens possam
levantar maiores questionamentos. Desta maneira trazemos algumas imagens registradas, que
se constituiu no resultado final do trabalho.

Figura 2 Aula prática sobre a técnica de perspectiva
forçada. Pátio externo da escola. 2017
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A apresentação das imagens ocorreu durante as aulas, e foram provocativas às
discussões sobre o tema trabalhado, as técnicas utilizadas e possíveis soluções para os
problemas que foram identificados.

Considerações finais

A educação é potente. A articulação do currículo com o cotidiano foi fundamental
para a realização desta atividade. Ao trabalharmos os problemas urbanos em sala de aula após
a produção dos materiais aqui expostos, percebemos maior envolvimento pelas turmas, bem
como o interesse na continuidade dos estudos.

Assim, acreditamos que o relato aqui exposto pode contribuir para o
desenvolvimento do fazer/saber geográfico, e estão em consonância com o tema do evento
que estamos realizando “a prática da professora à margem”.  Diante da centralidade da
educação, acreditamos que há muito sendo feito e que a permanência da geografia enquanto
disciplina poderá contribuir para resistência de nossa juventude diante dos ataques à educação
e a toda sociedade.
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Ensino de Geografia e Currículo

Resumo: O estágio e a prática de ensino são fundamentais para a formação plena do graduando, uma vez que
possibilita a construção de uma visão que extrapola o âmbito das aulas teóricas. Ademais, são momentos que
abrem um leque de possibilidades ao graduando ao possibilitar tanto a superação do distanciamento entre a
Academia e a Escola, o contato com a diversidade sociocultural e, por consequência, mostra-se como uma forma
de aprendizado acerca da gestão de conflitos. O estágio e a prática de ensino enquanto momento no qual os
docentes em formação estabelecem vínculos com o contexto escolar e se veem inseridos no cotidiano da escola,
se apresentam também como um tempo importante para que aprendamos qual é, de fato, o nosso papel na
educação, nas escolas, nas salas de aula. O presente relato consiste na experiência adquirida por duas professoras
de Geografia nos períodos de estágio curricular e prática de ensino e tem por objetivo demonstrar as
possibilidades abertas por essas atividades práticas durante a formação docente e a importância dessas para uma
formação consciente e atenta aos desafios atuais impostos pela educação básica.

Palavras-Chave: Estágio; Prática de Ensino; Formação docente.

Introdução

O currículo acadêmico, de qualquer área de formação do conhecimento, engloba
disciplinas teóricas e práticas ao longo da graduação. Essa diferença de conhecimentos
teóricos e práticos explicitados por Pimenta e Lima (2011) se mostra de forma mais acentuada
nas licenciaturas. Ao ingressar na licenciatura em Geografia, as/os estudantes se deparam com
disciplinas do campo teórico, que dizem respeito ao saber geográfico, e disciplinas que irão
lhes formarem no campo prático, da sala de aula.

Por não conseguirmos fazer uma leitura da práxis desde os períodos iniciais da
graduação, muitas vezes renegamos a importância do estar em sala de aula apenas observando
a prática docente que acompanhamos. Passamos tantos anos em formação escolar (no
mínimo, 12 anos) que calibrar o olhar geográfico para a sala de aula torna-se um desafio a ser
superado.

Desta forma, é necessário um esforço das/os professores formadores de professores
no âmbito da academia e um esforço maior ainda da/do licenciando, que agora volta para o
ambiente escolar, mas com a necessidade de desenvolver o olhar da professora/or. Porém, por
haver certo distanciamento entre a teoria e prática nos cursos de licenciatura (engendrados

1 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Geografia (mestrado) pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
2 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Geografia (mestrado) pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
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pelos currículos de formação de
professoras/es) torna-se mais difícil que enxerguemos a necessidade de estarmos em sala de
aula. Assim sendo, no processo de formação de professores o estágio curricular e as práticas
de ensino – ou práticas escolares – ganha um papel central, visto sua relevância para o
desenvolvimento crítico e autocrítico dos docentes em formação. É no dia-a-dia escolar onde
os estagiários encontram formas e constroem opiniões acerca do ensinar e do agir enquanto
professores. É da inserção na rotina das escolas que nasce a maneira de enxergar o ensino e os
anseios de uma atuação profissional.

O estágio e as práticas de ensino são fundamentais para a formação plena do
graduando, uma vez que possibilita a construção de uma visão que extrapola o âmbito das
aulas teóricas, e uma imersão total no ambiente escolar, colaborando para a compreensão dos
múltiplos fatores, histórico, políticos e sociais, que atuam sobre as atividades e processos
escolares. Além disso, o estágio e a prática escolar são importantes momentos de
possibilidade tanto de superação de alguns obstáculos, como o distanciamento entre Escola e
Academia quanto de subversão da lógica estruturante da escola, ao permitir o
desenvolvimento de atividades distintas daquelas diariamente realizadas. O presente relato
consiste na experiência adquirida por duas professoras de Geografia nos períodos de estágio
curricular e prática de ensino e tem por objetivo demonstrar o leque de possibilidades aberto
por essas atividades práticas durante a formação docente.

O estágio como componente curricular

A formação de profissionais de Geografia no Brasil é recente. A criação do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1934 e a institucionalização da Geografia
como disciplina escolar tiveram como consequência em 1936 a formação dos primeiros
professores de Geografia no Brasil para atuarem no ensino secundário (ROCHA, 2015).
Pontuschka; Paganelli e Cacete (2009) sinalizam que desde os anos 30 do século XX, a
formação de professores se caracterizava nos currículos de graduação como cursos “3+1”. Ou
seja, as licenciaturas tinham um currículo de três anos voltados para as disciplinas teóricas
(técnico-científicas) do que seria o bacharelado e mais um ano acrescido das disciplinas que
envolviam as práticas escolares (disciplinas didático-psico-pedagógicas).

Já na década de 1970, a formação de professores de Geografia passou a congregar o
curso de licenciatura em Estudos Sociais. Esta medida que foi prolongada até a década de
1990 formava pessoas aptas a lecionarem o ensino de Geografia sem ter devida formação
teórica e prática para a profissão (ROCHA, 2015).

Só em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 9.394/96), é
que a formação de professores em nível superior volta a ser prioritário para a atuação na
educação básica. Contemporânea à criação da LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) passaram a orientar os cursos superiores, sendo que este novo modelo “orienta para o
estabelecimento de linhas gerais capazes de definir um conjunto de competências e
habilidades que deverão compor o perfil do profissional a ser formado” (PONTUSCHKA;
PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 93).

Dessa forma pode-se inferir que desde o surgimento no Brasil do curso de graduação
em Geografia, a formação para a docência é limitada em relação à formação “teórica”. Os
esforços e alterações curriculares na formação de professores, desde os anos de 1990, vem aos
poucos alterando a formação de professores e acrescendo mais horas de estágios e práticas de
ensino/escolares. Esse “tempo a mais” que as/os licenciandas/os passam na escola,
impulsionados pelo currículo, é fundamental para a formação docente.

Cacete (2015) afirma que como as ciências, e então, a formação de professores segue
o paradigma positivista cartesiano, o nosso pensamento é de certa forma um “eu aprendo e
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depois eu aplico” (CACETE, 2015, p. 5).
Assim, o paradigma instrumental de “dar aula” acaba sendo limitado ao saber de técnicas,
procedimentos e métodos, e, não dá devida importância para o estar na escola e encarar o
estágio e as práticas escolares também como campo teórico, pois é assim que temos a práxis
docente (CACETE, 2015). Sobre a práxis a autora diz

As teorias são importantes, mas é na ação que você muda. E tem outra questão que
vem sendo discutida do ponto de vista dessa relação com o estágio e as práticas de
ação docente, que é a da epistemologia da prática. Essa diz respeito a conferir o
estatuto de conhecimento ao desenvolvimento dos saberes docentes e escolares, ou
seja, os professores têm uma base de conhecimentos valiosa, traduzidos em suas
experiências profissionais, fruto de suas práticas cotidianas no seio da escola
(CACETE, 2015, p.6).

Portanto, fica evidenciada a importância do estágio e práticas docentes para que
tenhamos uma aproximação com o espaço escolar e aprendemos com a experiência escolar
dos professores e professoras que acompanham. Não é apenas com disciplinas de metodologia
escolar e fundamentos teóricos da prática escolar que aprendemos, mas é fundamental ver na
prática acontecendo para nos enxergarmos enquanto professores em formação.

O estágio como forma de superar o distanciamento entre a Academia e a Escola

É comum a discussão em torno do distanciamento entre a Geografia Acadêmica e a
Geografia Escolar. Como bem destacado por Kaercher (2007) ao trabalhar a metáfora da
Geografia enquanto um “gigante de pés de barro comendo um pastel de vento num fastfood”,
a Geografia Escolar mostra-se epistemologicamente frágil e tal fragilidade acaba por ser
reproduzida pelos professores. O que se observa é a falta de debate teórico no âmbito escolar.
Dessa forma, tudo aquilo que é definido como sendo Geografia é apresentado em sala de aula
distante dos conceitos-base da própria ciência geográfica. Além disso, o grande leque aberto
através do conceito de espaço, destinando à Geografia as mais variadas questões relacionadas
a ele, faz com que grande seja o número de assuntos a serem trabalhos, e inversamente
proporcional seja a reflexão realizada pelos professores e estimulada nos estudantes.

Kropotkin (1986) apresenta reflexões alinhadas a Kaercher (2007) ao destacar que ao
pegar para si todos os temas relacionados ao planeta, a Geografia por vezes deixa de explorar
os seus principais conceitos, como espaço, território e paisagem, que podem ser trabalhados
facilmente no entorno da escola, no bairro, na cidade.

Por outro lado, a Geografia Acadêmica recebe duras críticas no que se refere à
fragmentação dos cursos superiores, seja entre as licenciaturas e bacharelados tal como
abordado por Cavalcanti (2002), seja entre a vertente física e a vertente humana, e as relações
estabelecidas entre tal fragmentação e o ensino. Embora muito se fale na necessidade de
aproximação entre o saber acadêmico e a prática escolar, é importante que haja a preocupação
com uma articulação entre ambos que não simplifique demasiadamente os conceitos
científicos geográficos e por outro lado, não complexifique o ensino de Geografia de forma
que as etapas do desenvolvimento cognitivo sejam menosprezadas, respeitando os tempos e as
subjetividades específicas de cada turma e cada educando.

Assim sendo, a etapa dos estágios e das disciplinas de prática de ensino na formação
docente mostra uma rica possibilidade de reflexão acadêmica conjugada à prática diária do
professor, estando esse subordinado às normas e diretrizes definidas pelas entidades
responsáveis pela educação básica bem como dependente do cumprimento do conteúdo
destinado à Geografia na Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Ao vivenciar o espaço
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escolar e as salas de aula, os estagiários tem a
possibilidade de desempenhar um papel questionador e reflexivo tanto no que se refere à
Geografia Escolar quanto à transposição conceitual da Geografia Acadêmica para essa
Geografia Escolar.

O estágio como forma de contato com a diversidade sociocultural

Pensar a escola como um espaço sociocultural, tal como Dayrell (1996) aborda,
representa uma análise do ambiente escolar que dê visibilidade à dimensão humana e cultural
que a constrói, a dimensão cotidiana. Nessa perspectiva, a escola é considerada uma
construção social, na qual os sujeitos – estudantes, professores, funcionários – não são
passivos diante da macroestrutura que busca coordená-la. O ambiente escolar é ordenado,
portanto, por duas dimensões conflitantes: a institucional, que se materializa no conjunto de
regras e normas a serem seguidas, e a dimensão cotidiana, ou seja, a complexa trama de
relações sociais entre os atores, que se apropriam constantemente dos espaços escolares e dão
vida à escola, de acordo com alianças ou conflitos respondendo às imposições institucionais.

Ao tratar da ação dos sujeitos socioculturais no interior da escola, Gomes (1996)
destaca que compreender os sujeitos como sujeitos socioculturais consiste em considerar que
todos aqueles envolvidos no processo educativo possuem vivências diferenciadas devido à
sua relação com o mundo, relações sociais e relações de trabalho. Tais sujeitos, além de serem
diferenciados através das suas próprias experiências, pertencem a um grupo étnico-racial e
carregam as características e costumes legitimados por esse grupo, bem como sua visão de
mundo e valores para os espaços sociais, dentre eles, para o ambiente escolar. A ação desses
sujeitos reflete a construção de diferentes identidades ao longo da vida, assim como os
professores e pais, os alunos são produtores e portadores de cultura.

Além disso, a heterogeneidade cultural pode ser explicada historicamente, podendo ser
fruto da diferença de classes sociais, de tradições, acesso diferenciado às informações e
recursos materiais, políticos e culturais. Todos esses fatores fazem com que a diversidade
cultural seja mais que um fato estritamente cultural, mas sim político-ideológico. Por isso, a
noção de projeto é essencial para que sejam compreendidas as múltiplas identidades culturais
encontradas no ambiente escolar. Essa noção gira em torno dos motivos pelos quais os alunos
estão na escola, qual o projeto que o levou até lá. Assim, a escola torna um ambiente
polissêmico, podendo adquirir diferentes significados de acordo com o projeto e cultura dos
grupos sociais que nela estão presentes.

O contato, ainda na graduação, com essa realidade e multiplicidade sociocultural é
essencial para que os docentes em formação tornem-se conscientes da complexidade da
prática docente e desenvolva o exercício de refletir sobre o espaço escolar e a atuação
profissional de forma a valorizar a totalidade dos indivíduos e suas potencialidades.

O estágio como forma de aprender a gerir conflitos

A escola, enquanto reflexo da sociedade, é espaço de conflitos complexos tanto entre
os diferentes grupos sociais e quanto de conflitos identitários. Por isso, “educar as classes
populares ultrapassa o ensino de número e letras. Exige um compromisso político com as
etnias que a compõem e o respeito a sua identidade cultural” (ROSEMBERG; PINTO, 1987,
p. 10). Para Gadotti (1992, p. 23)

[...] a diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir sua tarefa
humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras culturas além da
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sua. Por isso, a escola tem que ser local como
ponto de partida, mas tem que ser internacional e intercultural como ponto de
chegada. [...] Escola autônoma significa escola curiosa, ousada, buscando dialogar
com todas as culturas e concepções de mundo. Pluralismo não significa ecletismo,
um conjunto amorfo de retalhos culturais.

Gomes (1996), ao tratar da inclusão da temática étnico-racial nas escolas, aponta dois
caminhos a serem percorridos de acordo com duas análises, uma do campo de formação
profissional e outra do campo da prática escolar. A primeira delas, tratando do campo da
formação profissional, mostra que há um déficit nos cursos de formação dos professores no
que se refere a abordagem da questão racial, que não aparece muitas vezes como tema a ser
estudado e discutido de forma mais efetiva. Esse fato reflete, então, na aplicação de conteúdos
referentes a temáticas e à produção teórica educacional. Acrescentado a isso, a presença em
livros didáticos de imagens que disseminam a discriminação racial e estereótipos ainda são
encontrados e a inclusão da questão racial nos currículos escolares e na elaboração de material
didático que combata os preconceitos são demandas apresentadas pelo Movimento Negro.

Esse problema pode ser extrapolado das questões raciais para aquelas que envolvem a
questão de gênero, por exemplo.

Segundo Costa (2011, p. 4)

A Geografia, enquanto disciplina, tem, então, um papel importante na formação do
cidadão consciente do seu papel na produção do espaço, dos seus direitos, nas suas
práticas espaciais e sobre as relações entre homens e mulheres.

Por isso, estar atento e preparado para lidar com as diferenças e conflitos gerados por
elas é uma das muitas funções do professor e, o estágio e a prática de ensino são momentos
importantes no que se refere a essa reflexão na formação docente. Por proporcionar uma
observação participante do ambiente escolar, são importantes para a percepção de
contradições e conflitos que ocorrem tanto em sala de aula quanto nos espaços extraclasses
que fogem da vista dos professores. A aproximação dos estudantes e dos estagiários durante
as aulas permite com que diálogos e ações entre os estudantes sejam observadas de perto e, a
partir dela, a reflexão.

O estágio como forma de subversão da lógica estruturante

De acordo com Dayrell (1996), embora os estudantes sejam indivíduos múltiplos no
que tange suas próprias experiências, sexo, idade, formação da sua personalidade, etc,
costumam ser considerados pelos professores dentro de uma perspectiva homogênea, onde
todos são considerados alunos e sujeitos passivos. Nesse contexto, o conhecimento escolar
não passa de um objeto a ser transferido para tais sujeitos e, com isso os exames de
conhecimentos, provas e notas ganham cada vez mais importância, uma vez que analisam de
forma crua os resultados de assimilação dos conteúdos pelos estudantes, e o resultado torna-se
primordial no processo como um todo.

O processo de ensino-aprendizagem não possibilita a valorização do diferente,
consiste basicamente na homogeinização de ritmos e propostas, desconsiderando a totalidade
dos indivíduos. Contrariamente a esse pensamento, o autor propõe a compreensão dos alunos
como sujeitos socioculturais, ou seja, sujeitos que, anterior e paralelamente à chegada na
escola, são dotados de vivências, experiências, escalas de valores, visão de mundo, emoções,
comportamentos, hábitos e expressões simbólicas, que não podem ser reduzidos à uma noção
homogeneizante e estereotipada. São esses aspectos e o processo dinâmico de interações
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cotidianas que vão constituir os
estudantes como indivíduos concretos e seres humanos ímpares.

A escola se mostra como um espaço coletivo, de relações interpessoais e local de
encontros grupais, ainda de acordo com Dayrell (1996). A hora da entrada, o recreio, e a hora
da saída são os principais momentos de fruição da afetividade, momentos nos quais os alunos
estão livres para conversar, discutir, namorar. No entanto, esses momentos são geralmente
curtos, impossibilitando a intensificação das relações, desincentivando o encontro. A sala de
aula não deixa de ser um espaço de encontro, ao passo que nela se estabelecem relações
cotidianas e diárias entre um grupo de estudantes que convivem durante determinado tempo e
ocupam o território da sala de forma diferenciada, de acordo com a formação de sub-grupos e
seus respectivos comportamentos, por exemplo, a “turma dos nerds” e a “turma do fundão”. É
importante ressaltar, ainda, que as ações pedagógicas interferem direta ou indiretamente nos
agrupamentos e no aprofundamento dos contatos e o tempo destinado às atividades de
socialização influencia no processo de formação e educação dos estudantes.

Ademais, é preciso observar a forma como os agentes da escola se apropriam do
espaço que lhes é oferecido e entender que o cenário onde se desenvolve o processo de
ensino-aprendizagem e relações pedagógicas influencia de forma direta as suas possibilidades
e potencialidades. A arquitetura e a disposição dos espaços na escola expressam uma
concepção educativa e demonstram uma tendência para a valorização da rápida locomoção e
disciplinação. Em contrapartida, os educandos se apropriam do espaço e lhes oferece uma re-
significação, sendo os espaços escolares repletos de sentidos atribuídos pelos próprios alunos,
coincidindo ou não com aquele significado estabelecido pelas regras e normas. A estrutura e
organização escolar, perpassando às questões físicas, não possuem a sensibilidade de adequar-
se à realidade dos estudantes, organizando-se mais para si mesma, como se ela própria tivesse
razão de ser, quando na verdade essa razão é personificada na figura dos estudantes
(DAYRELL, 1996). O estágio e as práticas de ensino em conjunto com as discussões
levantadas no cotidiano das aulas da graduação colaboram para a compreensão do processo
educativo como um processo amplo, no qual o ambiente escolar é extrapolado e outros
espaços sociais se mostram de suma importância para a educação de fato. Essa consciência
apenas é criada por meio do encontro entre teoria e prática, teoria essa debatida nos espaços
acadêmicos e prática oferecida pela experiência dos estágios e práticas de ensino.

No mais, as atividades desenvolvidas pelos estagiários no decorrer do período da
prática, como as intervenções e regências, mostram-se como ricas possibilidades de subverter
essa lógica de disciplinação e configuração escolar. Isso pois, ao oferecer maior flexibilidade
às ações dos estagiários, a escola abre espaço para atividades que fogem da rotina enfadonha
das salas de aula. É possível realizar atividades em outros espaços e horários, atividades que
despertem a criatividade e reflexão e atividades mais elaboradas, visto que em muitos casos, a
carga de trabalho do professor dificulta a execução das mesmas no cotidiano escolar.

Relatando algumas experiências

O estágio e a prática de ensino enquanto momento no qual os docentes em formação
estabelecem vínculos com o contexto escolar e se veem inseridos no cotidiano da escola, se
apresentam também como um tempo importante para que saibamos qual é, de fato, o nosso
papel na educação, nas escolas, nas salas de aula. As atividades desenvolvidas possibilitam
que teoria e prática sejam confrontadas e (re)pensadas. A reflexão crítica sobre o ser
professor, as observações empíricas e a realização de intervenções e regências foram
fundamentais para o nosso processo de formação docente cientes e convictas de nosso papel e
função social e, além disso, nos enxergando enquanto sujeitos também em construção no
processo de ensino-aprendizagem.
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É importante que nos currículos das licenciaturas esse movimento de irmos para a
escola seja presente desde o início da graduação. Estar no currículo, de certa forma, nos
obriga a voltarmos para a escola para iniciarmos nosso olhar enquanto professores. A nossa
experiência de estarmos na escola desde o terceiro período possibilitou que ao chegarmos no
final da licenciatura, nós pudemos ver a nossa evolução como professoras.

Os períodos de estágio e práticas de ensino possibilitaram o contato com realidades
discrepantes e contraditórias, com um ambiente escolar vivo, ativo. Adentrar o espaço escolar,
enquanto graduandas do curso de Geografia, trouxe um conhecimento prático e uma nova
forma de pensar esse espaço escolar e as relações que nele se estabelecem. Assim, permitiu
também construir ideias e proposições sobre a futura ação enquanto professoras e educadoras
frente às questões aqui abordadas.

Além disso, o contato com os estudantes, as conversas informais e aquelas ouvidas
durante as aulas observadas foram importantes para a compreensão da multiplicidade de
personalidades e subjetividades inseridas no mesmo espaço e territorialidades, ora
conflituosas, ora consonantes. O contato direto com os conflitos possibilitou a ação e reflexão
e uma, posterior, prática docente consciente e atenta a melhores formas de lidar com as
diferenças em sala de aula e no espaço escolar como um todo.

Registros do estágio
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Figuras 1 a 4 – Fotografias tiradas nas escolas.
Fonte: Arquivos pessoais.
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PAISAGEM E LUGAR: O ENTENDIMENTO
PARA ALÉM DA SALA DE AULA

Derly Fontes da Silva
derlyfontes@yahoo.com.br

Escola Municipal Belo Horizonte (EMBH)1

Eixo 9: Ensino de Geografia e Currículo

Resumo: O presente relato de experiência faz parte das aulas de geografia ministradas durante
o primeiro trimestre de 2019, na Escola Municipal Belo Horizonte (EMBH), para o 6º ano do
2º ciclo da rede municipal de ensino de Belo Horizonte. As atividades teóricas, práticas e o
trabalho de campo tiveram como base as categorias geográficas: paisagem e lugar. No
trabalho de campo foram feitos registros fotográficos da Pedreira Prado Lopes2 e dos bairros
Lagoinha3 e São Cristóvão, onde se localiza a EMBH. Estes registros foram de suma
importância para finalizar os conteúdos vistos em sala de aula e iniciar diálogos com os
alunos acerca do lugar de vivência e as transformações espaciais no entorno da escola.
Importante mencionar a participação de praticamente todos os alunos e alunas no trabalho de
campo.

Palavras-Chave: paisagem; lugar; espaço; geografia; bairro

1 A EMBH foi inaugurada em 1948 como Ginásio Municipal de Belo Horizonte, sendo a primeira escola pública
da capital. As primeiras salas de aula foram improvisadas num casarão no Parque Municipal e na década de 1950
foi transferido para o bairro São Cristóvão, na região noroeste de Belo Horizonte.

2 A Pedreira Prado Lopes é uma das mais antigas favelas de Belo Horizonte. A origem do nome deve-se a área
ser uma pedreira do Sr. Antônio Prado Lopes Pereira, onde se extraíam rochas para a construção da nova capital
mineira. “Na década de 1910, depois do esgotamento da pedreira, sua área foi ocupada por trabalhadores pobres,
atraídos pela proximidade do Centro e pela presença de serviços na região da Lagoinha.”
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/cultura/NoroesteCompleto.pdf

3 “O nome Lagoinha deve a uma Lagoa que existia ali. Desde a construção da cidade, muita gente já morava na
Lagoinha (...). A região da Lagoinha fica muito próxima ao centro da cidade e à chamada zona urbana. Por isso,
atraiu funcionários públicos, comerciantes, artistas, industriais e operários que exerciam suas atividades no
Centro. Também naquele bairro havia grande número de operários italianos”.
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/cultura/NoroesteCompleto.pdf
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Introdução

As categorias paisagem, lugar, região, território e espaço geográfico, são conteúdos
iniciais do currículo do 6º ano, constando nos primeiros capítulos dos livros didáticos.
Desenvolver tais conceitos no início do ano letivo é uma tarefa difícil para os professores de
geografia, primeiro porque os alunos estão se adaptando ao último ano do 2º ciclo da rede
municipal de Belo Horizonte e segundo, pela subjetividade de tais termos. Nesse sentido, ter
clareza dos assuntos a serem trabalhados nas primeiras aulas é de extrema importância.

Repensando as aulas ministradas nos anos anteriores e as dificuldades em tratar, no
mesmo período, os temas geográficos citados acima, resolvemos priorizar o estudo apenas de
“paisagem” e “lugar”. A ênfase a esses dois conceitos da Geografia facilitaria a compreensão
dos alunos, além de prepará-los para trabalhar as outras categorias ao longo do ano.

Planejar as atividades pedagógicas e pensar quais os materiais a serem utilizados nas
aulas durante o trimestre permite ao professor fazer alterações ao longo da etapa, pois o dia a
dia da escola com as reuniões, mudanças nos horários e as saídas de campo podem prejudicar
o planejamento.

Por que Paisagem e Lugar?

O estudo da “paisagem” e “lugar” é, em muitos casos, desprezado na educação básica
por não serem “atrativos” para alunos do 6º ano, levando os professores a privilegiar assuntos
sem dar a real importância à geografia ao trabalharem em sala aula vulcanismo, terremoto,
furacão, tornado e formação de nuvens, simplesmente por serem curiosos, sem fazer as
“costuras” dos fenômenos geológicos e atmosféricos com as alterações das paisagens, assim
como saber se as características climáticas que podem interferir no cotidiano dos lugares.

De acordo com Diamantino Pereira,

(...) temos estudos de Geografia da população, da indústria, do comércio, do
clima, da Biogeografia etc. O que se ensina sob esses rótulos? Em que medida
existe mesmo uma Geografia? Na medida em que, grande parte das vezes, professores
e alunos esquecem a primeira palavra, a “Geografia”, e só ficam com a segunda, com
o qualificativo. Assim, Geografia da população se transforma em “Estudos sobre a
população”, Geografia da Indústria em “Estudos sobre a indústria” etc.

Devemos nos preocupar como vamos abordar os temas em sala de aula, para não
transmitir conteúdos desconexos com a geografia. E o “norte” para uma boa prática está no
planejamento do que se pretende com as aulas, como a geografia será aplicada e como serão
realizadas as avaliações. Trabalhar vulcanismo e terremotos pode ser enriquecedor desde que
se faça o estudo das causas e das consequências, onde se localizam tais fenômenos, como
interferem no cotidiano das pessoas e não apenas fazer maquetes.

A escolha da categoria “paisagem” aconteceu pelas possibilidades de trabalhar com os
alunos o tema fora da sala de aula, ou seja, fazer trabalhos de campo nas ruas próximas à
escola. A EMBH está localizada no bairro São Cristóvão, entre a Pedreira Prado Lopes e a
Lagoinha, próximo ao também tradicional Bonfim4. Andar pelas ruas desses bairros é se

4 O Bonfim é o primeiro cemitério da capital mineira. A ocupação das áreas no seu entorno ocorreram por estar
próximo centro tradicional da cidade, surgindo assim o Bairro Bonfim.
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deparar com casas, prédios e palacetes de
várias fases do século XX. Por isso, o estudo da “paisagem” nos possibilitou fazer resgates
históricos para os alunos conhecerem como eram

os bairros em décadas passadas, fazer entrevistas com moradores mais antigos e entender a
dinâmica das transformações espaciais, como o alargamento da Avenida Antônio Carlos e
construção de viadutos, as quais quase sempre privilegiam a maior fluidez do transporte,
negando a população local áreas de lazer.

A categoria “lugar” foi escolhida por fazer parte do Projeto “Papo Cabeça”
desenvolvida pela Escola Integrada5 na EMBH. Tal projeto tem objetivos: a valorização
pessoal e do lugar onde moram os estudantes, discutir temas como a criminalidade, cultura,
lazer e literatura de cordel. Assim, pensamos em trabalhar no ensino regular o tema “lugar”
em conjunto com a educação integrada. Essa possibilidade de inserção nos projetos da escola
permite maior envolvimento de nós professores, alunos e os funcionários da instituição.

Planejamento das aulas

Trabalhar com 6º ano, estudantes do último ano do 2º ciclo da rede municipal, é ter
que lidar com inúmeras dificuldades que complicam a prática na sala de aula, pois muitos
alunos possuem histórias de vida difícil e por isso, apresentam muitas vezes, um
comportamento agitado ou até mesmo, agressivo. Portanto, dosar as atividades teóricas com
as práticas é de fundamental importância, assim como pensar uma sequência de aulas para
alcançar os objetivos.

Tais fatos explanados foram considerados para construir o planejamento de aulas,
possuindo oito etapas para desenvolver os temas, “paisagem” e “lugar”:

a) Organizar os cadernos dos alunos;
b) Selecionar materiais (revistas e jornais) com conteúdos propostos;
c) Selecionar os capítulos do livro didático;
d) Pensar como tratar cada assunto no quadro;
e) Preparar exercícios e trabalhos de pesquisa;
f) Analisar o melhor percurso para o trabalho de campo próximo à escola;
g) Explicar o uso das máquinas fotográficas;
h) Avaliar as atividades realizadas.

O trabalho de campo

O entendimento do que é “paisagem” e “lugar” ficou mais claro nos trabalhos de
campo. Andar pelas ruas próximas a escola e fotografar livremente o que chamava a atenção
dos discentes foi enriquecedor.  Os registros fotográficos das ruas, becos, muros, prédios,
pessoas, carros, mostrou aos alunos uma cidade na qual não conheciam, além de ajudar a
discutir sobre o que é o espaço geográfico. Quatro turmas de 6º ano participaram dos
trabalhos de campo, cada uma com um percurso diferente para não repetir as fotografias. O
percurso incluiu o conjunto I.A.P.I6, ruas e becos da Pedreira Prado Lopes, da Lagoinha, São

5 O Programa Escola Integrada está presente na totalidade das escolas da Rede Municipal de Educação de Belo
Horizonte. Durante o tempo que passam no contraturno escolar, os estudantes realizam atividades diversas que
contribuem efetivamente no seu desenvolvimento pessoal, social, moral e cultural.

6 O conjunto habitacional I.A.P.I (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários) foi construído no
início da década de 1940 no bairro São Cristóvão, durante o governo municipal de Juscelino Kubitscheck.
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Cristovão e a avenida Antônio Carlos.
Nas fotos tiradas podemos observar registros de paisagens do Centro-Sul da cidade e do lugar
de vivência dos alunos, contemplando o que se esperava. As fotos seguem a seguir.

Os registros fotográficos

Foto 1 – Pedreira e Centro-Sul de Belo Horizonte

Alunos 6º EMBH

Foto 2 – Avenida José de Bonifácio (Bairro São Cristóvão)
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Alunos 6º EMBH

Foto 3 – Conjunto I.A.P.I

Alunos 6º EMBH

Foto 4 – Grafites
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Alunos 6º EMBH

Foto 5 – Caminhando pela Pedreira

Alunos 6º EMBH

Foto 6 – Jardim na Pedreira

Alunos 6º EMBH
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Foto 7 – Praça do Odilon Behrens (Lagoinha)

Alunos 6º EMBH

Referência bibliográfica
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p.41.
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Eixo do Trabalho: Ensino de Geografia e Currículo

Resumo: O presente texto presenta os relatos de experiência da Universidade Estadual de
Montes Claros-UNIMONTES, com o Programa de Residência Pedagógica (RP) do Governo
Federal. É sabido que na profissão docente, ainda persistem os desafios que marcam a
trajetória e a prática pedagógica dos professores no cotidiano escolar tais as condições de
trabalho na escola, as práticas construídas e viabilizadas em sala de aula e a própria formação
docente. Os meios apropriados para exercer esta profissão carecem de maior integração das
políticas públicas com as reais necessidades das escolas e dos profissionais e da formação
inicial e continuada de professores. Os Programas de governo ora apresentados devem de fato
auxiliar para a efetivação da qualidade do ensino. Neste sentido, o objetivo geral deste
trabalho é relatar as experiências do RP na formação inicial dos acadêmicos do curso de
Geografia da referida Universidade. O projeto que está sendo desenvolvido comtempla
alunos, professores e gestores da Escola Estadual Maria da Conceição Rodrigues Avelar,
escola-campo da realização das atividades do programa em questão. Dentre as principais
metodologias utilizadas, têm-se pesquisas bibliográficas, coletas de dados e diagnóstico
acerca do ensino e aprendizagem, sob supervisão dos professores preceptores (regentes), do
docente orientador da Instituição de Ensino Superior (IES), participantes do Programa.
Conclui-se que o Programa Residência Pedagógica desenvolvido na Escola-campo até o
presente momento tem contribuído para a formação inicial dos residentes, para a formação
continuada dos professores envolvidos e tem facilitado a tão necessária ponte entre a
universidade e a escola de Educação Básica.

Palavras-Chave: Residência Pedagógica; Formação Docente; Ensino.

Introdução

Entende-se que para uma boa formação profissional, é necessária uma série de processos, que
trabalhados de forma integrada pode-se alcançar bons resultados. No caso da formação de
professores não é diferente. Na profissão docente, ainda persistem os desafios que marcam a
trajetória e a prática pedagógica dos professores no cotidiano escolar tais as condições de
trabalho na escola, as práticas construídas e viabilizadas em sala de aula e a própria formação
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docente. Os meios apropriados para
exercer esta profissão dependem de maior integração das políticas públicas com as reais
necessidades das escolas e dos profissionais e da formação inicial e continuada de
professores. Os Programas de governo ora apresentados devem de fato auxiliar para a
efetivação da qualidade do ensino. Também se faz necessária a dedicação, determinação e
proatividade por parte do docente. É importante a existência de algumas determinadas
características pessoais e profissionais por parte do professor, tais como dedicação,
determinação e proatividade que possam proporcionar o favorecimento de sua
profissionalização. Os ambientes, os meios, os tempos e a formação por meio de projetos e
programas devem auxiliar para que haja a efetuação de uma boa formação tanto inicial quanto
continuada. O professor deve estar sempre atento às atualidades de modo a complementar o
conhecimento. Papi e Martins dizem que,

Por tais considerações, entende-se que as pesquisas voltadas à
formação de professores, devido à amplitude da área e às
possibilidades de definição desse termo, podem estar
relacionadas a aspectos diferenciados, como: formação inicial e
continuada, formação do professor em início de carreira,
aprendizagem dos alunos, capacidade de ensinar do professor,
desenvolvimento profissional docente, trabalho colegiado,
condições de trabalho na escola, entre outros aspectos que
caracterizam a complexidade da profissão docente e da
formação de seu profissional (PAPI e MARTINS, 2010, p. 40-
41).

No caso da formação inicial, a relação teoria/prática possibilita a inserção dos acadêmicos no
espaço escolar da Educação Básica. Muitas das vezes, os futuros docentes ainda nos períodos
iniciais da licenciatura, participam de programas e/ou projetos de práticas docentes existentes
dentro da universidade em parceria com as escolas. Isso facilita o contato inicial entre o futuro
professor e o ambiente de trabalho. Nessa direção, o objetivo geral deste trabalho é relatar o
desenvolvimento do Programa Residência Pedagógica (RP) na formação dos docentes do
curso de Geografia da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES e a sua
importância para a comunidade escolar e universitária. O Programa em questão envolve a
comunidade da Escola Estadual Maria da Conceição Rodrigues Avelar, escola-campo da
realização das atividades, localizada na cidade de Montes Claros/norte de Minas Gerais.
Dentre as metodologias utilizadas pelos acadêmicos residentes, têm-se pesquisas
bibliográficas, coletas de dados e diagnóstico acerca do ensino e aprendizagem, sob
supervisão dos professores preceptores (regentes), do docente orientador da Instituição de
Ensino Superior (IES), participantes do Programa.

Programa Residência Pedagógica: algumas considerações
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A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, tornou pública por
meio do EDITAL Nº 06/2018 a seleção de Instituições de Ensino Superior (IES) interessadas
em implementar Projetos Institucionais de Residência Pedagógica (RP). O Programa visa
aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura do Brasil, por meio do
desenvolvimento de projetos que possam fortalecer o campo da prática profissional. É uma
atividade de formação realizado por um licenciando regularmente matriculado e desenvolvida
numa escola pública de educação básica que tem por denominação escola-campo. Tais
atividades deverão ser desenvolvidas por discentes que tenham cursado o mínimo de 50% da
licenciatura ou que estejam cursando a partir do 5º período. Durante a participação no
Programa, os atores contam com o recebimento de bolsas da CAPES.

As atividades do RP a serem desenvolvidas conforme Edital CAPES 06/2018, terão o total de
440 horas distribuídas, sendo 60 horas destinadas à ambientação na escola; 320 horas de
imersão, sendo 100 de regência, que incluirá o planejamento e execução de pelo menos uma
intervenção pedagógica; e 60 horas destinadas à elaboração de relatório final, avaliação e
socialização de atividades. Na escola-campo, o residente será acompanhado por um professor
denominado preceptor e orientado por um docente da IES, denominado docente orientador.

Aqui, entende-se que a formação do professor deve extrapolar as experiências vivenciadas na
universidade para além do estágio curricular supervisionado. Nessa perspectiva, o RP deverá
contribuir para uma formação crítica do docente, possibilitando o desenvolvimento de
projetos que possam fortalecer o exercício da relação entre teoria e prática profissional
docente. Ainda de acordo com o Edital CAPES Nº 06/2018,

[...] A residência pedagógica consiste na imersão planejada e
sistemática do aluno de licenciatura em ambiente escolar
visando à vivência e experimentação de situações concretas do
cotidiano escolar e da sala de aula que depois servirão de objeto
de reflexão sobre a articulação entre teoria e prática. Durante e
após a imersão o residente deve ser estimulado a refletir e
avaliar sobre sua prática e relação com a profissionalização do
docente escolar, para registro em relatório e contribuir para a
avaliação de socialização de sua experiência como residente.
(Edital CAPES, 06/2018)

Ressalta-se que as atividades são direcionadas também para o estudo dos documentos oficiais
como a Base Nacional Comum Curricular, Currículo Referência (Minas Gerais) e o Projeto
Político Pedagógico da escola-campo, bem como o Plano de ensino e materiais didáticos
utilizados pelos professores. Na escola-campo, principalmente na parte de imersão, vivencia-
se a experiência de ministrar aulas, pois, “[...] é com a prática que os acadêmicos de
licenciatura poderão ter a oportunidade de conhecer a sua área de atuação futura, e somente
colocando-se em contato com o fenômeno e vivenciando-a, é que se poderá conhecê-la [...]"
(SILVA e CRUZ, 2018, p. 238). Pretende-se que, desta forma, o contato prévio com a sala de
aula, possibilite aos residentes conhecerem o espaço no qual trabalharão.
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Caracterização de uma escola-campo na Cidade de Montes Claros/MG

A Escola Estadual Maria da Conceição Rodrigues Avelar, localiza-se na rua Antônio Moreno,
n° 285, bairro Santa Eugênia, especificamente ao Norte da cidade de Montes Claros, Minas
Gerais (figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da E.E. Maria da Conceição Rodrigues Avelar.

Instalada em 02 de maio de 1962, atende ao público de vários bairros vizinhos como Vila
Áurea, Eldorado, Castelo Branco, Cidade Industrial, Vila Atlântida, que situam próximo à
área industrial da cidade. A escola atende estudantes das modalidades de ensinos
Fundamental II e regulares e Educação de Jovens e Adultos – EJA, somando um total de 785
alunos. Conta com professores graduados nas áreas específicas e pós-graduados em áreas
específicas ou afins. Tem uma boa infraestrutura com biblioteca, refeitório, sala de
multimídias entre outras. Contam com o auxílio da comunidade do bairro. Desenvolve
projetos direcionados para a formação cidadã.

A Inserção do Programa Residência Pedagógica na Escola Estadual Maria da Conceição
Rodrigues Avelar, aconteceu em agosto de 2018. Conta com uma preceptora, professora de
Geografia do Ensino Fundamental II e Ensino Médio e com seis (06) residentes da
licenciatura em Geografia da UNIMONTES.
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O Projeto de Geografia do RP na
Unimontes e a relação com a Educação Básica: experiências iniciais

Iniciaram-se na Unimontes, as atividades do RP em agosto de 2018 com a recepção dos atores
envolvidos seguida de palestra e discussão critica sobre os objetivos do Programa e as reais
possibilidades de trabalhar com o Projeto de Geografia sem perder de vista as realidades e
necessidades das escolas públicas do Norte de Minas Gerais. A partir desta fase, residentes,
professores preceptores e orientadores passaram por diversos momentos de formação no
âmbito da IES, tais como diversas reuniões com esclarecimentos e orientações, divisão dos
residentes para inserção nas escolas contempladas. Nessa fase aconteceu o estudo dos
documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Referência de
Minas Gerais.

Os primeiros contatos com a escola-campo para a ambientação se deu por meio da utilização
do Módulo II (cedida gentilmente pela direção), dia em que os gestores e professores se
reúnem para discussão de pautas organizadas semestralmente. O Professor orientador da
Unimontes juntamente com os residentes, apresentaram as propostas do programa que tiveram
vários questionamentos por parte dos professores, mas com grande receptividade.

A partir deste primeiro contato, as atividades de imersão foram iniciadas conforme orientação
dos preceptores e orientador. É importante ressaltar que estas atividades comtemplaram o
diagnóstico do contexto da escola-campo, partindo de uma leitura da realidade escolar,
identificando as necessidades e o potencial da escola. A gestão escolar bem como o plano de
ações anual, o estudo do Projeto Político Pedagógico e a prática pedagógica, recursos
didáticos utilizados pelos professores. Tudo isso pode propiciar ao residente o entendimento
de como se dá a organização escolar desde a gestão ao processo ensino e aprendizagem. Outra
importante contribuição que pode ser apontada no PR é a clareza que os residentes poderão ter
para prosseguirem ou não nesta profissão. Entende-se aqui por meio da proposta que a maior
preocupação do Programa deve ser com a profissionalização docente, por meio da formação
inicial e continuada, além da ponte entre as IES e Escolas de Educação Básica.

Já é possível apontar as primeiras experiências do Programa na escola. Por meio de um
projeto, foi aberta uma turma no contra turno de alunos do 1º ano do Ensino Médio, com o
objetivo de prepara-los para prosseguimento nos estudos, ou seja, para aqueles que querem
seguir para a universidade. Dessa forma, as atividades foram direcionadas para o Programa de
Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior - PAES da Universidade Estadual de
Montes Claros.

Outras atividades realizadas propostas de forma interdisciplinar foram as culturais, quais
sejam: apresentações teatrais em que os alunos do Ensino Fundamental II, caracterizaram as
regiões brasileiras (norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul) por meio de músicas, poemas,
desfiles e encenações. É importante a criação de um espaço de incentivo e valorização de
práticas pedagógicas diferenciadas, de maneira a tornar o ambiente culturalmente
diversificado, aproveitando potencialidades tanto por parte dos alunos quanto dos professores
e residentes.

Figura 02: Alunos caracterizados dos aspectos culturais das regiões brasileiras.
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Fonte: LIMA, 2018

Destacam-se outras atividades significativas desenvolvidas: apresentações artístico-cultural e
exposições no dia do meio ambiente (05 de julho), ressaltando a importância da
conscientização e, por conseguinte, os cuidados com o mesmo. Os alunos dançaram, fizeram
poemas e criaram objetos de materiais recicláveis. O espaço escolar deve ser de incentivo e
valorização de atividades pedagógicas que levem o educando ao uso funcional dos conteúdos,
com ênfase nas interações, no diálogo, na exposição, na manifestação do que se aprende, e do
que está sendo debatido e/ou criado. A escola dispõe de grande potencial humano e dessa
forma, cabe a ela aproveitar estas potencialidades e (re) significar seu papel, tornando-o mais
rico culturalmente, mais diversificado e significativo para a comunidade, mais expressivo e
acima de tudo, muito mais humano.
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Figura 03: Apresentação dos alunos de músicas Xote Ecológico e Planeta Água.

Autor: LIMA, 2019.

A exposição foi composta por uma mostra de obras artísticas e culturais produzidos pelos
próprios alunos com materiais recicláveis sob a supervisão da professora preceptora da escola.

Figura 04: Exposição de materiais recicláveis confeccionados pelos alunos.

Autor: LIMA, 2019

Assim, observa-se que o RP pode ser um grande aliado para o processo de ensino e
aprendizagem da comunidade escolar. Aqui, se relata as experiências do ensino de Geografia
de forma multi e interdisciplinar para o exercício da formação cidadã mais crítica e
participativa no momento atual do país.

Considerações Finais

Na formação inicial docente, esse processo de implementação de projetos inovadores que
estimulem a articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em
parceria com as redes públicas de educação básica é de suma importância, pois, pode
contribuir para o amadurecimento de ideias para a profissionalização docente.
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Por meio de observações feitas e coleta de
dados com os residentes da Escola Estadual Maria da Conceição Rodrigues Avelar, verifica-
se que os mesmos se sentem atraídos pelo projeto, gostam de participar e se sentem
respeitados e apoiados pelos educandos e por toda a comunidade escolar. Isso contribui
significativamente para que os mesmos sintam-se motivados para desenvolverem novas
atividades e projetos.

Sobre a relação da IES com a escola-campo, percebe-se um avanço. De modo particular,
destaca-se a atenção o profissionalismo da professora preceptora que é de engajamento,
responsabilidade e preocupação com a formação profissional e pessoal de cada aluno.

Os residentes são orientados de forma dinâmica a colaborar para os bons resultados da escola.
Os educandos os receberam muito bem e demonstram gostar da presença do Projeto na
escola, apresentam boa convivência com os residentes. Apoiam e participam sempre que
solicitados para desenvolverem atividades e projetos interdisciplinares. De forma geral, toda a
comunidade escolar demonstra satisfação em ter o RP na escola e sempre se colocam à
disposição para o desenvolvimento das atividades. Os eventos organizados pelo Projeto do RP
são abertos para toda a comunidade escolar em geral, pois, todos os envolvidos se sentem
privilegiados em participarem.

A formação continuada para os professores estão contemplados pelos projetos que serão
desenvolvidos pelos professores do Núcleo de Estágio Curricular (NECS) da Unimontes a
partir do segundo semestre de 2019 com as temáticas demandadas pela escola.
Desta forma, conclui-se que o Programa Residência Pedagógica desenvolvido na Escola-
campo até o presente momento tem contribuído de forma satisfatória para formação docente
dos residentes.
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9 - Ensino de Geografia e Currículo 
  

Resumo: 
Para a Geografia, a linguagem visual, que está cada vez mais presente dentro da escola, propicia instrumentos 

para efetivar o ensino-aprendizagem dessa área de conhecimento aos alunos da escola básica, onde inúmeras 

grafias podem ser exploradas. A pesquisa tem como referencial teórico a Geografia da Infância no ambiente 

escolar, uma área que tem ampliado sua produção dentro da área de Geografia Escolar e as pesquisas histórico-

culturais. O objetivo principal da pesquisa é analisar e refletir as (geo)grafias produzidas sobre o lugar por 

professores e alunos da educação básica na Baixada Fluminense. A metodologia prende-se aos estudos 

educacionais qualitativos, envolvendo a produção de desenhos e entrevista com alunos do ensino fundamental. O 

projeto tem dois subprojetos denominados: a) O Desenho do Lugar no Ensino de Nova Iguaçu/RJ e b) O Ensino 

de Geografia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Município de Belford Roxo/RJ. O desenho é uma 

linguagem gráfica própria que tem seus próprios códigos e os alunos os organizam e o reorganizam 

constantemente em suas produções escolares. Os estudos da Geografia da Infância encontram no Brasil um 

quadro bastante vertiginoso, aglomerando cada vez mais um número maior de pesquisadores preocupados com a 

temática. A temática que apresentamos é fruto da permanência do ensino de geografia nos cursos de licenciatura 

em Geografia e em Pedagogia, envolvendo preocupações e questões presentes na formação desses educadores 

que estarão diretamente envolvidos com a infância na instituição escolar. Outra questão relevante da pesquisa, 

ela se desenvolve numa região periférica da Região Metropolitana do Rio de Janeiro denominada Baixada 

Fluminense. Um território de inúmeros conflitos sociais e culturais que marcam indiscutivelmente a apropriação 

de espaços, lugares e paisagens distintas pelos educandos da escola básica. A (geo)grafia dos desenhos dos 

alunos da Baixada Fluminense expressam sua espacialidade e acima de tudo o conflito existente neste lugar, 

tendo como base o enfoque histórico-cultural e o cotidiano dos alunos. O projeto conta com apoio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio de bolsas de Iniciação científica 

PIBIC/CNPq/UFRRJ e do Edital CNPq Universal e vem sendo desenvolvido desde 2017. 
 

Palavras-Chave: Ensino de Geografia; Baixada Fluminense; Desenho. 

 

Introdução 
 

O desenho é a primeira linguagem utilizada pela criança na tentativa de expressar seus 

sentimentos, porém o mesmo ao longo dos anos escolares entra em descontinuidade com o 

aprendizado de uma nova forma de expressão a linguagem escrita, entretanto o desenho não 

perde a sua importância como linguagem, o desenho só precisa ter sua função modificada de 

toda a forma de se comunicar e expressar, e com o aprendizado da linguagem escrita para o 

complemento do que o aluno escreve. 

A partir de desenhos produzidos por alunos inseridos na escola básica da Baixada Fluminense 

do Rio de Janeiro, que é um local carregado de uma série de estigmas e com discursos 

massificantes de um local em que não se encontra nada de bom, pretendemos compreender 

qual é a relação que o  aluno da escola básica exerce com o local e ainda seu nível de 

pertencimento do local. A Geografia Humanista busca compreender a percepção e 

representação do espaço por indivíduos, entendendo seu caráter único, singular, ao mesmo 
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tempo em que reconhece o seu pertencimento 

e compartilhamento a um determinado grupo cultural. 

A pesquisa, busca trabalhar a geografia na perspectiva dos educandos, analisa os 

desenhos de alunos seguindo a abordagem geográfica denominada de Geografia Humanista, 

por sua vez, a abordagem busca compreender a percepção e representação do espaço por 

indivíduos, entendendo seu caráter único, singular, ao mesmo tempo em que reconhece o seu 

pertencimento e compartilhamento a um determinado grupo cultural. Buscando acima de 

tudo, desvelar o ser e estar das crianças no espaço. 

Dentro da perspectiva sócio-histórica, o desenvolvimento humano não é tratado 

como linearidade, mas como processo em constante transformação, enraizado na sociedade e 

na cultura. Tal reflexão não nos permite pensar a infância ou as crianças como um estágio da 

vida do sujeito, que evoluirá para estágios mais avançados de desenvolvimento com o passar 

do tempo. Simplesmente porque a experiência humana no mundo não deve ser demarcada 

cronologicamente. Quando se estuda somente a história cronológica, negam-se os outros tipos 

de história. Isso não nos garante a compreensão das intensidades e significações que tal 

movimento traz para os sujeitos. 

O ensino de Geografia está presente na vida dos alunos desde o primeiro ano da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, como área de conhecimento voltado 

para a construção de noções espaciais , de forma que não se separa o conhecimento 

geográfico dos demais. O ensino de Geografia também está presente nos anos finais do ensino 

fundamental II, como disciplina escolar. Em ambos os casos seja como área de conhecimento 

ou como disciplina escolar a Geografia propicia uma leitura de mundo única e deve ser 

vivenciada por todos os educandos.  

Propor formas diferenciadas para a aplicação de conteúdos em sala de aula com a 

utilização de desenhos confeccionados pelos alunos também é um dos objetivos que a 

pesquisa traz, indo contra a ideia de que Geografia na escola é apenas uma matéria para 

decorar conteúdos a serem reproduzidos nas avaliações, mas sim de atividades que auxiliem 

na compreensão do aluno de forma que o faça desenvolver o pensamento crítico e que faça o 

aluno se questionar e ser ativo em sala de aula, compreendendo assim o local em que ele está 

inserido. 

Nossa pesquisa se divide em Aplicação e análises de desenhos de alunos e alunas em 

uma escola básica no município de Belford Roxo nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

para desenhos feito por professores em formação no Curso de Pedagogia, da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro - Campus Nova Iguaçu. Em cada momento, realizamos 

atividades que resultam na representação gráfica por meio de desenhos do Lugar.  

O presente relato traz resultados em andamento de uma pesquisa que conta com o 

apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio 

de bolsas de Iniciação científica PIBIC/CNPq/UFRRJ e do Edital CNPq Universal e vem 

sendo desenvolvido desde 2017 e orientado pelo Prof. Dr. Clézio dos Santos no Instituto 

Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Campus Nova Iguaçu.  

 

Ensino de Geografia na Baixada Fluminense  
 

É importante ressaltar que nossa pesquisa é desenvolvida na Baixada Fluminense, 

um lugar considerado periférico dentro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), 

um local que carrega estigmas históricos até os dias de hoje, como algo que não se produz 

nada de bom, um local onde serviu e serve de “depósito” para pessoas de renda mais baixa, 

que em sua maioria trabalham nos grandes centros, por isso entender a Baixada Fluminense 

como lugar onde se desenvolve a pesquisa é fundamental. 
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A ocupação inicial das terras 

da Baixada Fluminense está relacionada com a fundação da cidade do Rio de Janeiro em 

1585, assim como a distribuição de sesmarias na Baía de Guanabara aos nobres e militares 

portugueses (SIMÕES, 2007). A região é conhecida, a partir de suas características físicas, 

como uma planície flúvio-marinha rasa, que se desenvolve entre o sopé da Serra do Mar e o 

Oceano, interrompida por colinas e maciços costeiros. Segundo os estudos de Renato Mendes 

(1948), a Baixada Fluminense poderia ser compreendida como toda a área de baixadas do 

estado do Rio de Janeiro, desde as terras baixas que se estendem da escarpa da Serra do Mar 

até o Oceano Atlântico.  

Renato Mendes define como “Recôncavo da Guanabara”, a região que se constitui 

pelos municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Itaboraí, São Gonçalo e 

Niterói, em sua dissertação “Paisagens Culturais da Baixada Fluminense”, de 1948, 

antes da emancipação e surgimento de outros municípios a partir do território de 

Nova Iguaçu e Duque de Caxias. A Baixada Fluminense que consideramos neste 

trabalho corresponde à parte do Recôncavo da Guanabara – Nova Iguaçu e Duque 

de Caxias – e os municípios emancipados a partir do desmembramento desses 

territórios: Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Queimados e São João de 

Meriti, que correspondem à regionalização com enfoque histórico-cultural, visão 

semelhante à de Magalhães, et. Al. (2013): A porção territorial da Baixada da 

Guanabara, localizada a oeste da Baía de Guanabara – também denominada 

“Recôncavo da Guanabara” por Maria Teresinha de Segada Soares (1962) e 

“Tabuleiro da Guanabara” por Genesis Torres (2005), corresponde aos atuais 

municípios oriundos da antiga Vila de Iguassu e do extinto município de Estrela 

como afirma Manoel Ricardo Simões (2007). Verifica-se, portanto, ser essa porção 

territorial a região hoje conhecida popularmente como “Baixada Fluminense” 

(MAGALHÃES, et. Al. 2013, p. 14-15).  

 
Autor: SANT’ANNA, Igor Tostes de. Graduando de Geografia na UFF. 

Portanto, as terras do Recôncavo da Guanabara que aqui consideramos, ocupavam-se 

de atividades rurais: a cultura da cana-de-açúcar em 1750, o café nas primeiras décadas do 

século XIX, e a citricultura no final do século XIX e início do século XX. Essas eram as 

principais atividades que relegavam para um plano inferior outras atividades que coexistiram, 

nos mesmos períodos, como as olarias e a plantação de bananas. Muitas dessas terras sofriam 

com o abandono, que ocorria devido a diversos fatores. As vias e os meios de transporte eram 
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essenciais para a sobrevivência 

econômica da região, cuja população era relativamente adensada devido à conexão que os 

transportes viabilizavam, inicialmente com o transporte fluvial e os caminhos de tropeiros e 

posteriormente com as estradas de ferros e rodovias.  

Figura 1: Estado do Rio de Janeiro e Municípios da Baixada Fluminense  
Com o breve histórico da Baixada podemos começar a relatar as áreas da pesquisa. 

Podemos compreender como o educando precisa estabelecer com que o Ensino de Geografia 

tenha sentido para vida do Aluno que é, como afirma Callai (2013, p. 40), caracterizado “pela 

possibilidade de que os estudantes percebam a singularidade de sua vida e reconheçam a sua 

identidade e o seu pertencimento em um mundo que a homogeneidade apresentada pelos 

processos de globalização trata de tornar tudo igual.”. Porém, a geografia, na realidade escolar 

brasileira, é passada muito formalmente, com o uso excessivo do livro didático e o 

afastamento dos exemplos próximos do cotidiano do aluno, fazendo com que “os alunos não 

compreendam a importância dos conteúdos geográficos para suas vidas (…).” (BOMFIM, 

2008, p. 314). 

Paulo (2016, p. 53) mostra que pesquisas vêm sendo desenvolvidas na tentativa de 

encontrar procedimentos que abordem os conceitos geográficos considerando os 

conhecimentos prévios dos alunos, já que, como ele afirma (p. 54), durante muito tempo a 

educação geográfica ficou presa em métodos tradicionais, como memorização e descrição, 

fazendo com que o aluno não consiga relacionar o conteúdo visto em sala de aula com a 

realidade vivida em seu lugar de pertencimento, seu bairro, ao entorno que a escola está 

inserida etc. 

O conceito lugar, seu uso e apropriação por parte das crianças ganha destaque tanto 

nessa corrente de pensamento, como na própria Geografia da Infância. 

O lugar, entendido como as relações afetivas que as pessoas estabelecem com o 

espaço, passa a ter um valor central nas pesquisas em geografia humanista.  A Geografia 

escolar encontra como desafio a prática da leitura do lugar e como realizar a compreensão que 

da realidade que a escola está inserida, já que como mostra Callai (2013, p. 35) “A cultura do 

lugar, assim como a cultura escolar, não é homogênea. Ela é um conjunto de todos os 

conhecimentos que se entrecruzam e se expressam no contexto escolar. Esse cruzamento de 

culturas é complexo, é vivo e dinâmico, constituindo-se como marca característica do lugar.”. 

“A grande contribuição da Geografia da infância, a partir dessa concepção, é buscar 

compreender as crianças nos espaços vividos, buscando suas lógicas, ouvindo-as, 

aprendendo com elas, sentindo suas presenças no mundo, levando em conta suas 

contribuições, respeitando suas formas de ser e estar...” ( LOPES, P. 67). 

E é com isso que usamos os desenhos para dar voz à criança, e desde cedo criar o 

pertencimento do local em que ela vive, fazendo com que ela se veja no local e o entenda em 

todas as áreas, além de auxiliar a criança na assimilação dos conteúdos da geografia escolar. 

Consideramos os desenhos confeccionados pelas crianças de suma importância para 

entendermos todo o local pelos detalhes que elas trazem e relatam em seus desenhos. 

A seguir apresentamos as análises dos desenhos realizados nos dois municípios da 

Baixada Fluminense, Belford Roxo e Nova Iguaçu. Em Belford Roxo na Escola Municipal 

Professor Paris localizada na área do centro do município, funcionando em 3 turnos, 2 turnos 

com ensino fundamental e 1 com EJA, e em Nova Iguaçu na Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro - Campus Nova Iguaçu, com professores em formação na disciplina de Ensino 

de Geografia. 
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Análise dos desenhos feitos sobre a Baixada Fluminense  
 

Na Escola Municipal Professor Paris a atividade aplicada foi em uma turma do 3° 

ano do Fundamental, no intuito de que os alunos fizessem um desenho do entorno da escola. 

A atividade foi realizada no final do ano letivo de 2018, e a partir dos mesmos podemos fazer 

algumas análises.  

Os alunos da turma moram todos próximos a escola, no centro do município. A 

maioria dos alunos desenharam apenas a Casa onde moravam e a escola que estudam, 

ignorando completamente todo o caminho e tudo o que se encontra no entorno da escola, 

ignorando completamente uma igreja católica histórica do município que está logo ao lado da 

escola, os comércios e lojas de departamento. 

A partir dos desenhos fomos capazes de fazer análises como o que aparece do 

desenho da criança são seus lugares de afeto, são locais e coisas que elas tem apego além de 

ideias colonialistas que a criança acaba reproduzindo como uma forma “certa” de desenhar 

pois a professora diz que é assim, como os formatos das casa em telhado v invertido que é um 

telhado para locais que nevam, para a neve não ficar em cima da casa, ou desenhos de 

macieiras, não temos macieiras, nosso clima é tropical, não é propício para uma árvore típica 

de locais mais frescos, e assim por diante. Escolhemos 3 desenhos desta atividade e em cada 

um faremos uma breve análise.  

 

  
Imagem 1 - Desenho aluno 1.  

 

Podemos observar a partir de uma análise que o aluno 1 desenhou seus lugares, 

representando os locais que ele tem afeto, porém utilizando telhados de em V invertido que 

são para melhor queda da neve, e o clima do município de Belford Roxo é Tropical, assim 

como a maior parte do Brasil, e isso faz com que não neve, casas com esse tipo de telhado são 

pouco comuns nessa área, podem a quadra da escola tem o modelo de galpão e tem esse 

formato do telhado, o aluno pode ter representado o telhado dessa escola pelo telhado da 

quadra. Podemos também observar as antenas em cima da casa, que sinaliza que essa família 

tem uma ou mais televisões, essa família tem acesso às mídias televisivas. Além disso vemos 

o balanço ao lado da casa que é o lugar de brincar da criança, que é um território de muita 

importância, porém a árvore que se encontra ao lado do balanço é uma macieira. Raramente 

temos pés de maças em um local extremamente quente, como o nosso, dessa forma prevalece 

na representação lugares muito diferentes do que realmente são, mas a representação de 

lugares que reproduzem ideias colonialistas, que são repetidas e colocadas como a “certa”. 
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Imagem 2 - Desenho aluno 2. 

Assim como o primeiro o aluno 2 representou seus lugares de afeto, com as mesmas 

características da imagem 1, acrescentando o parquinho da escola que é minúsculo e as 

crianças não podem utilizar durante o intervalo, no intervalo os alunos são direcionados ao 

refeitório e ali passam o horário de intervalo, então esse parquinho é apenas para constar, 

além da árvore que aparece no desenho que é um pouco mais próximo de alguma árvore que 

forneça sombra.  

 

Imagem 3 - Desenho aluno 3. 

O desenho segue a análise dos outros dois aqui apresentados, com a observação do 

entorno pois representou a praça e os dois cachorros em casa, mas mais uma vez os alunos 

entraram no conceito de lugar e desenharam locais que têm afeto.  

Se tratando de uma escola municipal, os recursos para feitura de desenhos são quase 

nulos, para a feitura desses desenhos levamos giz de cera e folhas próprias, pois os alunos 

vivem em uma realidade de classe baixa e muitas vezes não tem o lápis preto para a feitura 

das atividades cotidianas. Mas reforçamos a importância de se utilizar do desenho na sala de 

aula mesmo com todas as dificuldades e faltas de materiais, a importância de transformar o 

Ensino de Geografia em uma disciplina que o aluno construa as atividades facilita a 

assimilação dos conteúdos.  

Com a análise dos desenhos percebemos que esse projeto precisa ser levado a frente, 

e a próxima ação será, uma aula de campo pelo entorno imediato da escola, observando a área 

central de Belford Roxo, ao voltarmos para a escola os alunos sentaram em roda e irão 

desenhar em um mapa onde só estão representados as ruas o que conseguiram observar. Com 
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essas atividades esperamos fazer com que o 

aluno comece a entender o seu lugar e tudo o que existe nele, e também se sentir parte do 

mesmo.  

No Município de Nova Iguaçu as atividades de desenho foram aplicadas com 

professores de Fundamental em formação, na disciplina de Ensino de Geografia que é 

ofertada para o 7° período do curso. As propostas de desenhos foram de feitura de um 

desenho de um local urbano e de um Rural, foi feita uma roda de conversa com esses temas e 

levantamos alguns locais próximos ao campus que tinham características de locais urbanos e 

locais rurais, e como as áreas rurais tem pastos verdes, árvores, enquanto as áreas urbanas da 

atualidade nós encontramos cada vez menos árvores e locais abertos, apenas prédios mudando 

a paisagem. após essa roda os alunos confeccionaram os desenhos.  

Os desenhos confeccionados nos deram a oportunidade de fazer uma análise bem 

importante, e ainda fazer com que essa atividade fique de exemplo para os professores em 

formação de como usar o desenho em sala de aula como auxílio no Ensino de Geografia. 

Como na outra aplicação de desenhos, nessa também foram escolhidos 3 desenhos dentre os 

que a turma produziu para serem analisados no presente relato. 

 
Imagem 4 - Desenho da professora em formação 1. 

Na roda de conversa foi tratado superficialmente sobre o conceito de Rugosidade de 

Milton Santos, que é sobre:  

As rugosidades são o espaço construído, o tempo histórico que se transformou em 

paisagem, incorporado ao espaço. [...] nos oferecem [...] restos de uma divisão de 

trabalho internacional, manifestada localmente por combinações particulares do 

capital, das técnicas e do trabalho utilizados. [...] O modo de produção que, [...] cria 

formas espaciais fixas, pode desaparecer – e isto é freqüente – sem que tais formas 

fixas desapareçam. (SANTOS, 1978, p. 138). 

No desenho da professora em formação 1, ela se apropriou desse conceito e trouxe 

para a realidade do município de Nova Iguaçu, representando o urbano pela Catedral Santo 

Antônio, localizada no centro de Nova Iguaçu e na Área Rural representou a antiga Fazenda 

de São Bernardino, que fica na área Rural do Município de Nova Iguaçu, afastado da área do 

Centro. Além de perceber a assimilação dos conceitos passados durante a aula temos a noção 

de estarmos formando professores que farão o uso do desenho na sala de aula com seus 

futuros alunos. 
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Imagem 5 - Desenho da professora em formação 2.  

Neste desenho feito pela professora em formação 2, podemos observar a parte do 

rural com um desenho com casas com telhados em V invertido que é um formato de telhado 

usado em países onde neva como já dito anteriormente. Representou os campos abertos, 

estradas pequenas e animais do rural como a vaca representada e um rio. No desenho do 

urbano encontramos os vários prédios que formam a paisagem e as vias com carros e ônibus. 

Podemos observar os detalhes relatados como o letreiro do Shopping, a Empresa do Ônibus, 

os sinais de trânsito e faixas de pedestre. 

Imagem 6 - Professora em formação 3.  

O desenho da professora em formação 3, expressa a mesma ideia do último desenho 

analisado, com o urbano com a presença de grandes prédios, via com carros, já no rural 
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relatou a parte da agricultura com criação de 

vacas a plantações, relatando os pequenos produtores familiares, de suma importância e muito 

numerosos nas áreas rurais do município. 

Os desenhos foram confeccionados com materiais dos alunos e foi fornecido a eles a 

folha em que desenharam. a experiência de estar passando para futuros professores como eles 

poderiam utilizar o desenho ao ensinar a Geografia escolar foi de suma importância, na ideia 

que estão sendo formados professores capazes de aplicar a geografia de uma forma diferente a 

cópia e decoros. 

 

Considerações finais  
 

Ao longo da pesquisa e das análises dos desenhos tanto na escola básica quando na 

Universidade com professores em formação, só nos confirmou, o quando o desenho é 

importante para a assimilação de vários conteúdos dentro da Geografia, além de ser um 

instrumento muito importante para a criação do pertencimento de lugar do aluno, fazendo 

com que ele entenda que faz parte do meio e compreenda o lugar em que vive em todos os 

seus aspectos, geográficos, históricos, culturais e ambientais.  

A pesquisa está em andamento, com previsão de término e produção de resultados 

finais no início do segundo semestre de 2019. A pesquisa ganha em relevância por trabalhar o 

ensino da geografia na escola básica por meio da utilização de desenho na mesma, com a 

possibilidade de uma assimilação facilitada do aluno do conceito de lugar indo além da fala 

do professor e da memorização dos conteúdos e sim em seu aprendizado.  
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Ensino de Geografia e Currículo

Resumo: O presente trabalho é resultado de um seminário desenvolvido na disciplina Geografia e Educação,
optativa da graduação em Geografia da UFMG. Este objetivou através de análises dos textos “Entre o
abstracionismo pedagógico e os territórios de luta: a Base Nacional Comum Curricular e a defesa da escola
pública.” do autor Eduardo Girotto (2018); “Pressupostos teórico metodológicos sobre o ensino de Geografia:
elementos para a prática educativa” de Jeani Moura e José Alves (2002); “Por que é tão difícil definir o
conhecimento a ser ensinado na escola? Um olhar para a Geografia” de Cláudia Galian e Daniel Stefenon
(2018); do filme “A Onda”, dirigido por Dennis Gansel, lançado em 2009, e a realização de uma entrevista, com
o objetivo de entender a Base Nacional Comum Curricular, focando-se no ensino de Geografia. A análise dos
textos, do filme e a nossa leitura da BNCC referente ao Ensino Fundamental nos permitiu compreender a
articulação entre o neoliberalismo, pautado em valores referentes ao individualismo presentes no documento,
com a redução discursiva do ideal de cidadania. Observamos que há movimentos divergentes e convergentes
sobre aspectos propostos para o ensino de Geografia e que as modificações nos conteúdos geográficos não foram
significativas. Entendemos que poderá ocorrer aumento do controle do trabalho docente através das avaliações
discentes padronizadas bem como um aprofundamento da responsabilização docente e discente sobre o “sucesso
individual”.

Palavras-Chave: BNCC; currículo; conhecimento escolar; trabalho docente; ensino de Geografia.

Introdução

O presente trabalho foi concebido a partir da realização de um seminário da

disciplina optativa de Geografia e Educação, ofertada pelo departamento de Geografia do

curso de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais e cursada por nós no 1º semestre

de 2019. Esse seminário objetivou debater a implementação da Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) em substituição aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), através de

recursos textuais, audiovisuais e também pela realização de uma entrevista.
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Procedimentos metodológicos

Para  efetivação do objetivo proposto buscamos primeiramente estabelecer uma

relação entre o filme “A Onda” (2009), do diretor Dennis Gansel e os textos: “Entre o

abstracionismo pedagógico e os territórios de luta: a Base Nacional Comum Curricular e a

defesa da escola pública” do autor Eduardo Girotto (2018); “Por que é tão difícil definir o

conhecimento a ser ensinado na escola?” dos autores  Cláudia Galian e Daniel Stefenon

(2018); e “Pressupostos teórico metodológicos sobre o ensino de Geografia: elementos para a

prática educativa” de Jeani Moura e José Alves (2002), bem como uma leitura da Base

Nacional Comum Curricular (BNCC Ensino Fundamental, 2017).  Além disso, realizamos

uma entrevista com um docente de Geografia do Ensino Fundamental II para verificar como a

Base vem sendo implantada no contexto escolar.

Desenvolvimento

Por que é tão difícil definir o conhecimento a ser ensinado na escola? Com esse

questionamento Cláudia Galian e Daniel Stefenon (2018) nos chamam a pensar sobre o

conteúdo desenvolvido nas instituições de ensino. A seleção do que é ensinado nas escolas

deve buscar responder à formação que se tem como objetivo nos documentos oficiais que

regulam a educação. Para Young (2011), citado por Galian e Stefenon, o conhecimento

aprendido na escola não é mais importante que aquele que vem da vivência cotidiana, mas a

experiência escolar deve possibilitar ao estudante acesso a novas formas de compreender  a

sua experiência diária, o que será obtido através de novas formas de pensamento e reflexão

proporcionados pela escola.

Ainda de acordo com os autores, a definição dos conteúdos a serem ensinados na

escola advém da estruturação do currículo nacional que possibilita uma maior democratização

da educação, estabelecendo parâmetros a serem respeitados tanto por escolas públicas quanto

privadas. Assim, para os autores, pensando apenas em termos de legislação, o currículo

nacional diminui as discrepâncias de formação entre estudantes com melhores condições e os

de piores condições, não levando em conta estrutura e disponibilidade de recursos financeiros.

Fazendo uma ponte com filme “A Onda”, o conceito de ideologia passa pela nossa

mente ao perguntarmos, “quem decide o que é relevante ou não a ser ensinado nas escolas?”

Pensamos também: “quem define os fins da educação e por que esses fins foram escolhidos?”
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“Por que e para que se tem tais objetivos?” (Young 2007, Bernstein 1996) Quando pensamos

em um currículo nacional devemos pensar não somente as propostas colocadas a nós

educadores, mas o objetivo e o impacto de tais seleções para a formação da consciência

nacional a longo prazo.

As perguntas acima relacionam-se diretamente com a  Base Nacional Comum

Curricular (BNCC), que é definida pelo Ministério da Educação, como: “ um documento de

caráter normativo que define o conjunto (...) de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham

assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento” (BNCC, 2017, pág. 7 ). Este

documento é responsável por padronizar os conteúdos curriculares do ensino infantil,

fundamental e médio, que devem ser ensinados em todo o território nacional, dividindo-os em

competências e habilidades que serão dispostas ao longo dos anos do ensino.

A partir da implementação da BNCC, o ensino de Geografia do ensino fundamental

pauta-se em dois pilares: o raciocínio geográfico, definido por Girotto (2015): “como a

capacidade de estabelecer relações espaço-temporais entre fenômenos e processos, em

diferentes escalas geográficas.” e por Silva, 2018 apud Cavalcanti: “como a capacidade de

desenvolver modos do pensamento geográfico e de internalizar métodos e procedimentos de

captar a realidade local e, ao mesmo tempo global, tendo consciência de sua espacialidade” e

o pensamento espacial, que não é um campo somente da Geografia, mas também de outras

disciplinas como a Psicologia Cognitiva e a Matemática e embasado em três pilares: conceitos

espaciais, instrumentos de representação e processos de raciocínio (Juliaz P. e Duarte R.,

2017, p. 2 apud National Research Council, 2016), que estão dispostos em cinco unidades

temáticas: “O sujeito e seu lugar no mundo; Conexões e escalas; Mundo do trabalho; Formas

de representação e pensamento espacial; e Naturezas, ambientes e qualidade de vida” (BNCC,

ano, págs. 362,363,364). Tais unidades devem estar interconectadas, de forma espiral (figura

1), buscando um ensino mais dinâmico.

Figura 1: Unidades Temáticas da Geografia
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Fonte: Elaborado pelos autores conforme BNCC

Essa divisão temática converge com o explicitado pelo texto “Pressupostos teóricos-

metodológicos sobre o ensino de geografia: Elementos para a prática educativa”, dos autores

Moura e Alves (2002), para quem a Geografia na educação básica

[...] deve ensinar – ou melhor, deixar o aluno descobrir – o mundo em que vivemos, com

especial atenção para a globalização e as escalas local e nacional, deve enfocar criticamente a

questão ambiental e as relações sociedade/natureza [...], deve realizar constantemente estudos

do meio [...] e deve levar o educando a interpretar textos, fotos, mapas, paisagens

(CAVALCANTI, 1998a, p.23, apud MOURA e ALVES, 2002, pág. 214)

Porém, quando estudamos a BNCC, observamos uma reconfiguração da importância

do ensino de Geografia para a construção da cidadania. Esta relação, que foi amplamente

discutida no texto de Moura e Alvez (2002), parece não apresentar a mesma importância na

BNCC, visto que esta privilegia a individualidade através da proposta de construção do

projeto de vida pelo estudante e parece, portanto, sair de uma perspectiva mais coletiva para

outra mais individual.

Eduardo Girotto, no texto “Entre o abstracionismo pedagógico e os territórios de luta:

a base nacional comum curricular e a defesa da escola pública” (2018) aponta, com base em

Goodson (1997), que a implantação da Base Nacional Comum Curricular é decorrente de

certos interesses: “é importante (...) mostrar as opções e os interesses que estão subjacentes a

uma determinada configuração do plano de estudos e das disciplinas escolares” (Goodson,

1997, pág. 8 apud Girotto, 2018, pág 18).
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1997, pág. 8 apud Girotto, 2018, pág 18).
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A partir da relação entre trabalho e educação, este autor afirma que a influência do

Toyotismo levou a uma necessidade cada vez menor do trabalho estável e cada vez maior de

trabalho parcial, precarizando as condições de trabalho. Citando Antunes (2010), Girotto

aponta: “a própria forma assumida pela centralidade do trabalho abstrato que produz formas

de descentramento do trabalho”. (Antunes, 2010, pág 30 apud Girotto, 2018, pág 18). Além

disso, conforme visto por Braga (2017), direitos sociais passam a ser transformados em

mercadoria, fenômeno denominado acumulação por espoliação, que consiste no avanço da

mercantilização de direitos sociais.

Nesse novo contexto, de acordo com Girotto (2018), cria-se um discurso que liga a

crise a escolhas individuais e desloca-se o foco das relações sociais de produção para o

indivíduo, responsabilizando-o pelo sucesso ou fracasso nesse ambiente.

Girotto (2018) entende que a escola, a partir dessa lógica, é pensada de maneira

simplificada e com o objetivo de obter resultados quantitativos, ocultando complexidades

inerentes ao processo educativo.

É visto que em nenhum momento do processo de elaboração da BNCC foram

apresentados estudos diagnósticos relativos às condições objetivas que se inserem as unidades

escolares públicas no Brasil que pudessem basear a sua implementação. O documento, dessa

maneira, não se revela preocupado com as desiguais conjunturas em que cada escola se inclui,

decorrentes do processo de formação sócio-cultural dentro do território brasileiro.

Condição semelhante é observada no filme “A Onda”, de Dennis Gansel, lançado em

2009. Ele relaciona-se com o texto “Entre o abstracionismo pedagógico e os territórios de

luta: a Base Nacional Comum Curricular e a defesa da escola pública” (2018), de Eduardo

Girotto, na medida em que as especificidades de cada indivíduo são renegadas a partir de um

discurso de igualdade. Isso faz com que as diferenças sejam acentuadas, levando uma pessoa

a surto no filme e tende a provocar resultado semelhante na sociedade brasileira.

Um projeto semelhante ao da BNCC é o da proposição das metas a serem alcançadas

no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, realizado nas unidades educacionais da

rede estadual de São Paulo e que já está em andamento há aproximadamente dez anos, revela

que esse tipo de lógica produz poucos avanços pedagógicos. (Girotto, 2018). Esta afirmação,

proposta pelo autor, pode ser vista na figura 2, a seguir:
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Figura 2: Municípios em que as escolas da rede estadual alcançaram a própria meta no IDEB

Fonte: Girotto, 2018 apud Passos (2017)

As escolas, frente às punições, como citado no relatório da Organização das Nações

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (2017) passam a usar de artifícios para que não

sejam penalizadas. “A responsabilização com base no desempenho pode resultar em um

ajuste negativo das escolas, que podem manipular o sistema e evitar sanções à exclusão de

reformas de longo prazo.” (UNESCO, 2017, pág 23, apud Girotto, 2018, pág 22). As sanções

às escolas que não atingem as metas não fazem com que haja uma melhora no desempenho

das mesmas e, além disso, conforme relatório da UNESCO (2017), é possível notar ainda que

isso afeta de maneira desigual os diferentes estudantes e restringe as grades curriculares: “Não

há indícios claros de que sancionar escolas em função dos resultados de testes melhore a

aprendizagem (...) Isso teve efeitos positivos periféricos na atuação dos estudantes, aumentou

a lacuna de desempenho entre negros e brancos e expôs os estudantes a currículos mais

restritos”. (UNESCO, 2017, p. 23, apud Girotto, 2018, pág. 22)

Para Girotto (2018), a BNCC pode representar ainda uma ampliação do controle do

trabalho docente, sendo o principal deles a vinculação entre o desempenho dos estudantes em

testes padronizados e o pagamento de bonificações, que é também criticada: “a remuneração

com base no desempenho produz um impacto desigual nos resultados da aprendizagem e pode

ser prejudicial à equidade e da responsabilização dos professores em relação ao fracasso do

sistema escolar” (UNESCO, 2017, p. 27, apud Girotto, 2018, pág. 23).
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Na visão de Girotto (2018) pode ocorrer ainda a redução da autonomia docente, com a

dissociação entre planejamento e execução, com consequente estabelecimento da visão do

professor apenas como transmissor de conhecimentos ou executor de currículos.

Por não levar em conta os contextos em que as escolas se incluem, a implantação da

Base Nacional Comum Curricular contribui ainda para ampliar as desigualdades quando

considerados diferentes recortes sociais, raciais ou de gênero, como demonstram os trabalhos

de Freitas (2007) e Libâneo (2012) citados por Girotto (2018).

Este autor afirma ainda que a BNCC é implementada com o objetivo de ocultar

responsabilidades dos outros sujeitos do processo educativo, “colocando a responsabilidade

nos docentes ou nos alunos, com o objetivo de reproduzir o discurso da subjetividade

neoliberal apontado por Dardot e Laval (2015), ao pensar a educação em termos de sucesso e

vantagens pessoais.” (Girotto, 2018, pág. 26)

Entendemos que a escola deve ser repensada, “reconhecendo que a potência da escola

está em sua dimensão de território, lugar de encontro, da reunião, da partilha presencial de

sonhos, ideias e conflitos, e de tal maneira entende-se ela como condição e não produto”

(Girotto, 2018, pág. 28). Ainda de acordo com o autor, “nesta nova lógica, não há espaço para

os currículos padronizados, para avaliação em larga escala, para a gestão para e por resultados

e aos poucos é possível produzir uma nova escola, defendendo que cada pessoa possa

construir uma vida mais justa a partir disso” (Girotto, 2018, pág. 28)

Buscando entender como os docentes que lecionam na educação básica,

especificamente do Ensino Fundamental II, estão lidando com a implementação da BNCC em

substituição aos PCN’s, entrevistamos um docente, no dia 3 de maio de 2019, que foi nosso

professor na educação básica, e por nossa proximidade com ele será denominado de

“Ardósia”.

1) Como foi seu primeiro contato com a BNCC?

Ardósia - Meu primeiro contato com a BNCC foi através da minha amiga de trabalho, ela

estava participando da elaboração da Nova Base e me informou sobre o processo e sobre o

documento quando ficou pronto.
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2) Como está sendo a implementação da BNCC na vida escolar?

Ardósia - A implementação em Geografia está tranquila, pois manteve basicamente os

mesmos conteúdos por série/ ano.

3) Em relação ao PCN e a BNCC, quais as divergências, quais avanços e regressões você

pôde notar?

Ardósia - Tem muitos pontos diferentes, mas a maior mudança que percebi é que os temas são

voltados para a cultura regional, falando sobre o conteúdo e relacionando ao dia a dia dos

alunos. Outro ponto importante é a construção por parte dos alunos de gráficos, mapas,

charges. Todos esses recursos além de analisados deverão ser construídos pelos alunos,

tornando o aprendizado mais prático. Acho pontos extremamente importantes para o

aprendizado, principalmente porque remetem a metodologia utilizada na Universidade, porém

só conseguimos com um trabalho interdisciplinar com Matemática, Artes, Ciências e outras

disciplinas, pois depende de um conhecimento prévio dos alunos para que possam conseguir

compreender os passos dessas atividades.

4) A respeito da formação continuada, para o entendimento da BNCC, já está sendo

realizada?

Ardósia - Ainda não fiquei sabendo de nenhuma formação continuada sobre a BNCC.

5) Comparando os currículos antigos regidos pelo PCN e o atual regido pela BNCC, houve

alguma mudança drástica?

Ardósia - Com relação à Geografia não observamos mudanças drásticas, inclusive analisamos

a nova Base no início do ano para construção do Plano de Curso anual do Ensino

Fundamental. Os aspectos mais importantes foram a valorização dos dados e culturas

regionais (MG) e a utilização de atividades mais práticas, não só resolvidas, mas construídas

pelos alunos.

Através das respostas obtidas pôde-se perceber que os conteúdos, da disciplina de

Geografia, ministrados no contexto escolar não sofreram grandes modificações e que houve

um incremento do ensino geográfico pautado na prática e na participação direta dos discentes.

Além disso, infere-se que o currículo de Minas Gerais busca uma aproximação com o

contexto em que os estudantes estão inseridos, visto que como dito pelo docente entrevistado

o currículo volta-se para “[...] a valorização dos dados e culturas regionais (MG) [...]”.
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Considerações Finais

A partir da preparação deste seminário, entendendo que a Base Nacional Curricular

Comum é um documento normativo para a educação brasileira, esta nos pareceu, com base na

leitura dos textos citados e de nossa própria leitura, ainda inicial, marcada por controvérsias,

das quais destacamos algumas em que diferentes autores discorrem sobre, seja compactuando

com o disposto no documento ou divergindo. No contexto escolar, a Base não acarreta em

grandes mudanças no ensino de geografia quando comparado aos Planos Nacionais

Curriculares.

Referências Bibliográficas

Brasil, Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum. Disponível em: <
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>
Acesso em: 31 de jun. 2019

GALIAN, C. V. A.; STEFENON, D. L. Por que é tão difícil definir o conhecimento a ser
ensinado na escola? Um olhar para a Geografia. Revista Educação e Filosofia, Uberlândia,
vol 32, n. 64, jan/abr 2018. Disponível em: <
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/issue/view/1535 > Acesso em: 30 de jun.
2019

GIROTTO, Eduardo D. Entre o abstracionismo pedagógico e os territórios de luta: a base
nacional comum curricular e a defesa da escola pública. Horizontes, Bragança Paulista,
vol 36, n. 1, jan/abr 2018. Disponível em: <
https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/article/view/603/257 > Acesso em: 2 de jun.

GIROTTO, Eduardo D. ENSINO DE GEOGRAFIA E RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO:
as contribuições de Pistrak para a superação da dicotomia curricular. Revista Brasileira
de Educação em Geografia, Campinas, v. 5, n. 9, p. 71-86, jan./jun., 2015. Disponível em: <
https://revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/download/144/149 > Acesso
em: 2 de jun.

DUARTE, R.G.; JULIAZ, P. C. S. O PENSAMENTO ESPACIAL NA EDUCAÇÃO
BÁSICA: ESTUDOS SOBRE O CONHECIMENTO ESPACIAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. XII Encontro
Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, 2017.
Disponível em: < http://www.enanpege.ggf.br/2017/anais/arquivos/GT%2006/1994.pdf >
Acesso em 3 jun. 2019

936



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

MOURA, J. D. P.; ALVEZ, J. Pressupostos teórico metodológicos sobre o ensino de
Geografia: elementos para a prática educativa. Geografia, vol. 11, no. 2, jul/dez 2002.
Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/6733/6075
Acesso em 3 jun. 2019

SILVA, D. M. P. RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO E AVALIAÇÃO FORMATIVA: UMA
ANÁLISE APLICADA AO ENSINO MÉDIO. Dissertação (mestrado), Instituto de
Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Programa de Pós Graduação em Geografia,
Brasília, 2014.  Disponível em: <
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/16789/1/2014_DeniseMotaPereiradaSilva.pdf >
Acesso em 3 jun. 2019

937



 

Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 

A prática do(a) Professor(a) à margem 
 

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)! 
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019. 

      

O MAPA COMO UMA VISÃO DE MUNDO 

 

 
Victor André Idesti 

vitoridesti@hotmail.com 

E. E. Professor Januario Sylvio Pezzotti 

      
Ensino de Geografia e Currículo 

 

 

Resumo 

 
Este presente relato de experiência, constitui uma proposta metodológica de ensino em geografia, em específico, 

o conteúdo sobre “Cartografia e Poder”, presente no currículo do estado de São Paulo, competência do primeiro 

ano do ensino médio. O trabalho foi realizado na E.E Professor Januario Sylvio Pezzotti, localizada no município 

de Rio Claro (SP), com cerca de 20 (vinte) do primeiro ano, do período noturno. O produto final foi a construção 

de mapas temáticos em cartazes, além de sua apresentação. Através de dados coletados pelo professor, sobre 

temas selecionado devidamente pelos grupos. A proposta de ensino-aprendizagem tem como objetivo 

compartilhar e motivar práticas educacionais, que visam a superação dos padrões pedagógicos impostos pelo 

sistema educacional. Da mesma forma, a ruptura com os paradigmas da geografia positivista, em busca de não se 

limitar a uma geografia meramente descritiva. Partimos do pressuposto de que a geografia positivista não é capaz 

de compreender e interpretar o espaço geográfico atual e as consequências da globalização, por outro lado, uma 

busca por alternativa de práticas pedagógicas que fogem ao tradicional modelo de aula - giz, lousa e livro. Em 

muitos casos, limite que é imposto pela infraestrutura precária em. Além da proposta metodológica, o trabalho 

busca evidenciar o processo de resistência dos professores em sala de aula, lugar onde constroem seu currículo 

no cotidiano do chão da escola, uma contra narrativa a propositura da BNCC, buscamos currículos pensados por 

educadores que vivenciam o ambiente escolar e a comunidade de seu entorno, o que possibilita adequá-lo as 

especificidades da comunidade escolar.     

      
 

Palavras-Chave: Cartografia; Mapa; Poder; temático; 

 

      
Introdução 
      

O conteúdo de geografia do currículo do estado de São Paulo (SP), referente ao 

primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio, corresponde a “Cartografia e Poder”, 

sendo um de seus subtemas - os elementos de um mapa. Partimos do pressuposto de um 

“desafio”, como não limitar esta competência à uma visão mecanicista e arcaica da 

cartografia, sendo esta uma simples ferramenta da Geografia? Para dar início a esta 

problemática, evocamos uma habilidade desta temática presente no currículo de SP: 

“Relacionar a construção de mapas às suas intencionalidades e discutir a influência da 

cartografia como instrumento de poder “. 

Esta habilidade nos proporciona trabalhar um viés único e próprio da cartografia, 

visando superar o estigma meramente técnico e mecânico, o saber cartográfico se expressa 

como uma linguagem de mundo, representações de diversas interpretações da realidade, assim 

como apontado por Seemann (2012, PG. 101), 

      
Seja de propósito ou não, mapas sempre criam uma imagem do mundo, e 

algumas imagens sempre acabam dominando outras[...]Afinal de contas, mapas não 

devem ser pontos finais, mas pontos de partida para pensar, representar e discutir o 

espaço. 
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              Se a história é nossa, então vamos conta-la! A representação da sobre(vivência) na 

periferia possuí elementos que é próprio de quem a vivência e tem capacidade de defini-la 

com clareza e uma naturalidade aos fatos de seu cotidiano. O currículo precisa se adaptar ao 

projeto político pedagógico e as características da comunidade onde está localizada, assim 

como a contextualização das habilidades propostas, sendo a geografia uma disciplina com 

atributos inerentes a este processo.  

Entretanto, ao contrário do que vem sendo proposto pela BNCC, as habilidades não 

são “superiores” e nem “desatadas” do conteúdo a ela relacionado, não é a interpretação do 

gráfico pelo gráfico ou a leitura de um mapa simplesmente por seus elementos. A 

compreensão da habilidade tem correlação com seu contexto histórico, quando ocasionado 

essa ruptura, retornamos aos princípios positivistas, além de dissociar os conceitos de suas 

categorias. Segundo Furlan (2013) 

 
A Geografia como leitura do mundo que vivemos é uma construção 

gradativa, que ocorre na escola, à medida que os alunos aprendem a observar, 

perguntar-se sobre o que observam, descrever, comparar, construir explicações, 

representar e especializar acontecimentos sociais e naturais de forma cada vez mais 

ampla, considerando dimensões de tempo e do espaço. 

 

Para trabalhar esta habilidade/conteúdo, sem negar a realidade na qual uma escola de 

extrema periferia se encontra. Os alunos foram separados em grupos, cada grupo produziu e 

apresentou um mapa temático. A metodologia de trabalho em grupo e a forma de exposição 

dos trabalhos, tem como objetivo explorar o convívio social, ao mesmo tempo, permitir ao 

aluno ser o ator principal de seu processo de aprendizagem, realizando sua produção e o 

apresentando, a posteriori.  

A metodologia utilizada, tem como justificativa uma tentativa de romper o padrão de aula no 

qual somos cada vez mais submetidos no cotidiano escolar e romper os parâmetros de 

avaliação da geografia meramente descritiva. Segundo Azambuja (2012), 

 
Num ensino renovado de Geografia as definições de conteúdo-forma 

são partes do processo de planejamento e de realização das atividades. Os 

conteúdos terão como referência os pressupostos teóricos e metodológicos da 

ciência e também a realidade sócio-histórica dos alunos e ou da comunidade 

escolar. A forma didática se define enquanto transposição desse conhecimento 

para a condição de saber escolar completando a finalidade dessa prática social 

educativa.  

 

O professor tem papel fundamental neste processo, que não se limita apenas ao caráter 

informativo, mas algo desafiador, como guiar os alunos em busca de ampliar sua própria 

visão de mundo, sem preconceito e negação ao diferente. A relação dos conceitos da 

geografia com a realidade dos alunos, é um desafio complexo para o professor, mas também 

podem contribuir para um processo de aprendizagem dinâmico e que amplie o conhecimento 

dos alunos sobre o mundo, a sociedade e sua própria identidade, em outras palavras, seu lugar 

no mundo.  

Voltamos a Azumbaja (2012) 

 
Por isso o ensino de Geografia não se restringe à exposição do professor, à 

leitura do livro didático, à memorização de conceitos ou às respostas de 

questionários. É algo muito mais complexo e desafiador. Envolve a 

compreensão de um modo de pensar e explicar o mundo, pautada em noções, 
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conceitos, procedimentos e princípios 

através dos quais os fatos são estudados e contextualizados no tempo e no 

espaço. 

 

                 A relação professor-aluno constitui elementos que influenciam diretamente no 

processo de aprendizagem, por outro lado, são os principais atores do chão da escola. Atores 

que juntos a comunidade escola, são capazes de formam uma resistência as verticalidades 

impostas por instituições governamentais, justificadas por “necessidades socioeconômicas”. 
 

Metodologia 
 

 A produção dos mapas temáticos foi realizada no 1°D (noturno) da escola Januario 

Sylvio Pezzoty, localizada no município de Rio Claro (SP). A atividade do primeiro bimestre, 

contou com a participação de cerca de 20 alunos, separados em 3 (três) grupos. 

 O trabalho realizado em sala de aula teve duração de 5 aulas, um período de duas 

semanas e meia para completar todas as etapas do trabalho. 

No primeiro momento os alunos dividiram o grupo de 4 a 6 pessoas e após discussão 

entre os membros, escolheram o tema no qual gostariam de realizar a pesquisa e produção dos 

mapas. O professor selecionou dados referentes a pesquisas sobre os temas indicados pelos 

alunos, em grande parte, os dados foram retirados dos indicadores e pesquisas do IBGE. 

Temas escolhidos: Distribuição Racial; Feminicídio; e Desmatamento do Cerrado. 

No segundo momento, o professor explicou para os alunos como coletar e 

sistematizar os dados de acordo com os objetivos do grupo, levando em conta cada o período, 

o tema e a complexidade em lidar com os dados escolhidos. Também foram abordados, as 

formas de expressar aspectos quantitativos, qualitativos e ordenados no mapa, assim como a 

utilização de símbolos, linhas e gráficos. 

Na terceira aula, os alunos separaram os dados sistematizados, utilizando entre 3 e 4 

categorias, para demonstrar a proporção foram utilizadas cores em degrade. A base escolhida 

foi a melhor opção para demonstrar o aspecto da intensidade, levando em conta a abordagem 

em relação os temas propostos. Os grupos coletaram dados referente a 2 (dois) ou 3 (três) 

anos pesquisados – do início, do meio e do fim da pesquisa. 

O quarto momento foi utilizado para separar as categorias das cores. Para facilitar a 

sistematização dos dados e a produção do mapa em si, decidimos separar os dados por 

regiões, com base nas 5 (cinco) grandes regiões político-administrativas do IBGE. Os grupos 

utilizaram 3 (três) ou 4 (quatro) cores para representar a porcentagem. Do mais claro, para o 

mais escuro – Categoria 1: 0-25%; Categoria 2: 25-50%; Categoria 3: 50-75%; Categoria 4: 

75-100%. 
A quinta aula foi utilizada para as apresentações dos mapas produzidos pelos alunos. 

A apresentação teve duração de cerca de 20 minutos e além da explicação metodológica, os 

grupos pesquisaram referenciais teóricos, com objetivo de compreender e explicar as 

conclusões obtidas na sistematização dos dados.   

      

 Discussão 

      

O fato de os alunos escolherem seus temas, teve como intuito que eles procurassem 

algo relacionado a sua realidade, surgindo questionamentos ao fazer uma análise crítica do 

tema, superando a visão atrelada ao senso comum. 

Observamos que os temas escolhidos (Distribuição Racial; Feminicídio; e 

Desmatamento do Cerrado), são temas em que de forma direta ou indiretamente, está presente 

no cotidiano dos alunos e impactam em sua vida. Violência doméstica, discriminação racial e 
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desmatamento em geral, são algumas 

das questões que também são problemáticas em outros lugares. 

Surgiram discussões sobre como a Lei Maria de Fátima influenciou na 

sistematização e registro das denúncias, o aumento dos casos de violência contra a mulher, 

também foi mencionado a questão de não haver registro de ocorrência em muitos casos. Em 

relação a distribuição racial, foram elencados a problemática da auto declaração, o fato de 

levar em consideração sua “cor/raça” e não sua etnia, da mesma forma, a questão sobre o 

“pardo” e a discussão sobre colorismo no Brasil (iniciado por Alice Walker), influenciado 

pelo processo de miscigenação. Em relação ao Cerrado, foram discutidas questões como a 

diminuição da proporção do cerrado, os períodos que marcaram o maior índice de 

desmatamento, assim como as “motivações fiscais” para sua exploração. 
O professor buscou contribuir, elencando algumas informações referentes aos 

trabalhos apresentados, respondendo a alguns questionamentos que surgiram durante as 

apresentações e indicando referências a partir do interesse dos próprios alunos. 

A discussão foi embasada pelas provocações que surgiram durante as apresentações e 

apesar do tempo ser limitado para o esgotamento das questões, emergiram, demandas dos 

próprios alunos, que poderão ser abordados no cotidiano escolar. 

 

 

 

Resultados 
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Conclusão 

 

               Com base em uma perspectiva metodológica-teórica em que o aluno é o protagonista 

do seu processo de aprendizagem, sendo o professor o mediar entre o aluno e os símbolos 

neste processo, o trabalho no 1° Ano EM evidenciou o papel fundamental da cartografia como 

linguagem da geografia e buscou expor diversas visões de mundo (periférico), expressadas a 

partir da relação do seu lugar de entorno. A ampliação da compreensão de periferia – sua 

“quebrada” local, mas também do Brasil enquanto periferia do mundo, faz parte da 

compreensão de escala espacial e social. A “reconstrução” do conceito de trabalho, no 
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momento em que os alunos 

produziram efetivamente algo em que estavam expressando suas ideias, de forma gráfica. Por 

outro lado, a avaliação realizada durante todos os momentos de trabalho, utilizou como 

método avaliativo o empenho e a capacidade de compreensão das etapas necessárias para a 

produção de mapas temáticos que expressam uma realidade, o que necessita de fato, 

compreensão e a interpretação crítica da abordagem na pesquisa. O método avaliativo supera, 

portanto, os moldes de avalição mecanicistas, que avaliam apenas o “produto final”, sem levar 

em consideração, todo o processo. Podemos perceber, a diversidade de possibilidades que a 

cartografia possibilita, através de sua capacidade interpretativa, as temáticas apresentadas 

pelos alunos apresentam um pouco do leque de fenômenos da sociedade em que a geografia 

pode contribuir por meio de sua “lente geográfica”, se realizando em sala de aula enquanto 

saber e expressão do viver periférico. 

                Apesar do projeto de sucateamento da educação e os históricos desmerecimentos 

das ciências humanas, o currículo produzido em sala de aula é uma resistência ao processo de 

implantação da BNCC, mas também uma contra narrativa ao discurso neoliberal para a 

educação. Em um mundo globalizado, a geografia tem papel fundamental na compreensão das 

perversidades causadas pelo período informacional. Da mesma forma, é capaz de contribuir 

aos alunos, compreensão de seu lugar no mundo e de sua própria identidade, elementos que 

estão cada vez mais escasso devido ao “vazio” causado pela informação em massa. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CAIXINHAS PARA O AMANHÃ NA
PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS

Julio Gonçalves da Silva
juliosilvagd@hotmail.com

Mestrando do PPGG/UFGD
Resumo
Um grupo de acadêmicos se uniu para desenvolver um projeto voltado a educação
ambiental em Glória de Dourados/MS. O objetivo é reutilizar embalagens longa vida de
1 L para produção de mudas de árvores encontradas na região. Essas mudas foram
preparadas em conjunto com os estudantes das instituições escolares do município
participantes e, posteriormente distribuídas gratuitamente para a população. Neste
projeto, além de atividades práticas, contou com apoio técnico em palestras e momentos
de reflexões para com os recursos naturais do município. Com uma metodologia
simples e que pudesse atrair a todos, desde professores, docentes, família e todo
comunidade do município, pois, o projeto também contou com produtores rurais
(agricultura familiar) na coleta de sementes nativas da região.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Escolas; Caixinhas; Reutilizar.

Introdução

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em
Estocolmo em 1972, marcou mundialmente a necessidade que todos os países pensem
em proteger os Recursos Naturais. A necessidade de qualificar o desenvolvimento
econômico, ou seja, estabelecer uma diferença em crescimento econômico de acordo
com o nível de degradação ambiental que esse provoca Bursztyn (2007). No Brasil,
como reflexos de Estocolmo, foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema)
em 1973. No entanto, as ações dentro dos pequenos municipios de todos os estados
ainda não foram expressivas.

A postura de consumo é uma grande discussão, levanta-se idéias para a criação
de novas atitudes e comportamentos diante do consumo na nossa sociedade e de
estimular a mudança de valores individuais e coletivos (Jacobi, 1997). Para alcançar
desenvolvimento econômico e ambientalmente viável, apresenta-se como uma das
idéias a Educação Ambiental, pois é uma intervenção multidisciplinar com uma
abordagem multirreferencial, atendendo (quando bem planejada e executada) a
complexidade ambiental (Leff, 2001), “onde os campos de conhecimento, as noções e
os conceitos podem ser originários de várias áreas do saber” (Tristão, 2002).

A Educação Ambiental é uma opção que foi utilizada pelo Grupo de Apoio à
Estudos, Pesquisa e Extensão (GAEPE-GD) para amenizar o problema da poluição e
alto consumo de embalagens longa vida. Mesmo sendo uma ferramenta mais seguras e
convenientes de embalar alimentos e bebidas, ainda apresenta dificuldades em ser
reciclada, pois são três camadas de materiais diferentes (plastico, metal e papel) que
devem ser separadas o que demanda tempo e trabalho. De encontro com as idéias de
Tristão quanto a posição da escola dentro do trabalho ambiental, onde esta se torna

dinâmica e possui a capacidade de articular os processos cognitivos com os contextos da
vida”. Debruçamos sobre pesquisar estratégias para amenizar este problema.
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As políticas ambientais e
os programas educativos relacionados à conscientização da crise ambiental demandam
cada vez mais novos enfoques integradores de uma realidade contraditória e geradora de
desigualdades. O desafio é, pois, o de formular uma educação ambiental que seja crítica
e inovadora, em dois níveis: formal e não formal. Um processo de reconstrução do
conhecimento de um individuo ocorre a partir da interação dos conhecimentos informais
com ações externas (natureza, reciclagem, efeito estufa, ecossistema, recursos hídricos,
desmatamento) com acompanhamento técnico, molda-se um conhecimento formal
significativo Vigotsky.

Solucionar os complexos problemas ambientais e reverter suas causas é preciso
uma mudança radical no modelo de desenvolvimento econômico e os valores que este
aspecto gera na sociedade Leff (2001). Assim a educação ambiental deve ser acima de
tudo um ato político voltado para a transformação social. Este trabalho procura levar
conhecimento sobre práticas ecologicamente corretas e, desenvolvimento sustentável
para os alunos das escolas do município de Gloria de Dourados/MS, além de distribuir
mudas de arvores para a população como resultado das ações do projeto em execução.

OBJETIVOS

Objetivo geral:
Sensibilizar os alunos das escolas participantes através da Educação Ambiental dando
enfoque para a problemática do lixo e a solução oferecida através da reutilização de
embalagens Longa Vida (1litro) para a produção de mudas.

Objetivos específicos:
 Arrecadar caixas de embalagem Longa Vida usadas (leite, sucos, bebidas lácteas

etc.) de 1 litro em escolas Estaduais, Municipal e Particular do município de
Glória de Dourados/MS através de uma gincana ecológica;

 Envolver os alunos numa campanha que busque conscientizar sobre a
importância da preservação do planeta, bem como a ação de cada um através do
não desperdício e da reutilização.

 Produzir mudas de várias espécies de árvores a fim de distribuí-las para a
comunidade e aos visitantes durante a realização da Feira Estadual da
Agricultura Familiar.

 Desenvolver habilidades de conservação e preservação ambiental nos
participantes por meio de atividades práticas.

Metodologia

A Campanha “EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CAIXINHAS PARA O AMANHÃ
NA PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS” é organizada pelo GAEPE-GD e conta com
a participação das Escolas Estaduais, Municipais e Particular do município. Inicialmente
o grupo de coordenação realiza visitas às escolas para a apresentação do projeto aos

diretores e coordenadores pedagógicos. Quando adotado pela instituição, o
grupo apresenta palestras educativas envolvendo os alunos e professores nas salas de
aula, abordando a importância da reutilização deste tipo de embalagem, os benefícios ao
meio
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ambiente, e os objetivos da campanha. Também apresenta a situação ambiental do
municipio, por meio de fotos e filmagens de diversos pontos da área urbana e rural.

Para a divulgação da campanha nas escolas é fixado um cartaz educativo junto
ao Beg que deverá ser utilizado para o armazenamento das embalagens. A Campanha
também é divulgada através das mídias e redes sociais de livre acesso.

O período de arrecadação ocorreu de 14/08/2015 a 30/10/2015.
Preferencialmente a entrega das embalagens ocorria às sextas-feiras de cada semana em
suas respectivas escolas, sendo que um responsável de cada turma ou da escola deveria
realizar a contagem das caixas arrecadadas e anotar em uma planilha entregue nas
escolas pelo grupo GAEPE-GD. Nas segundas-feiras ou, quando necessário
representantes do GAEPE-GD vinham até as escolas para conferir a contagem realizada,
bem como recolher o material arrecadado.

O armazenamento das embalagens ocorreu no Centro de Treinamento da
Agricultura Familiar, localizado na 5ª linha nascente km 0,5 (zona rural). Proximidades
do perimetro urbano (aproximandamente 4 km de distância). O transporte foi realizado
com auxilio da prefeitura e ou colaboradores voluntários.

As mudas foram produzidas no viveiro de mudas administrados pela APOMS -
Associação dos Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul também localizado no
Centro de Treinamento da Agricultura Familiar. As atividades de preparo das
embalagens, dos substratos e o enchimentos destas se deu de forma coletiva contando
com a participação de integrantes do GAEPE-GD e alunos indicados pelas escolas,
sendo de grande interesse promover formas para que as escolas possam acompanhar o
desenvolvimento das mudas até o ponto ideal de distribuição que ocorreu no mês de
dezembro de 2015.

Os tratos culturais, manutenção, irrigação e acompanhamento técnico ficaram
por responsabilidade do GAEPE-GD com apoio de técnicos da APOMS; As mudas
foram distribuídas nas intituições participantes e também durante a realização da 10ª
Feira Estadual da Agricultura Familiar realizada no município de Glória de Dourados
entre os dias 4 a 6 de dezembro de 2015.

Fonte: GAEPE-GD 2015
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Local

O trabalho foi desenvolvido no municipio de Gloria de Dourados, a parte prática
de semeadura e cultivo de mudas ocorreu no viveiro de jaracatiá com o apoio da
unidade de caldas e biofertilizantes, instalações localizadas na área rural do município a
1,5 km da area urbana. Escolas participantes foram as 3 da rede estadual, 2 da rede
municipal e uma particular de ensino infantil.

Palestras e comunicações teóricas

Durante o desenvolvimento do projeto foi aplicada nas escolas momentos de
reflexão quanto às práticas ecológicas voltadas à sustentabilidade e situação ecológica
do municipio de Glória de Dourados/MS. Os palestrantes são integrantes do grupo
GAEPE-GD capacitados para tal ação. Em cada visita a uma escola participante, os
integrantes reforçavam a importancia to projeto para o minucipio

no dia 20 de novembro foi o encerramento simbólico da campanha, evento
realizado na UEMS unidade de Gloria de Dourados, nossos parceiros polícia militar
ambiental e professores (as) da UEMS do curso de Biologia. Tema abordado é a
aplicação da ciência na causa ambiental, recursos naturais pegada ecológica. Ação civil
na proteção ambiental, voltada para o aluno e conscientização ambiental. Tambem
forampremiadas as escolas neste dia.

Fonte: GAEPE-GD 2015

Coleta das caixinhas

Na segunda semana após as férias letivas de julho, o grupo GAEPE-GD se
apresentou as escolas e comunicou os alunos de sala em sala de todas as escolas do
municipio sobre o objetivo da campanha e o desenvolvimento desta.

A coleta foi realizada no periodo 01 de agosto até 16 de novembro de 2015,
representantes do grupo GAEPE-GD visitavam todas as escolas no primeiro dia letivo
de cada
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semana para realizar a coleta de caixinhas e contagem das mesmas sob supervisão de
algum membro da instituição escolar.

Apos recolher, o material era armazenado na unidade de caldas e fertilizantes e
viveiro, onde foram lavadas, cortadas e preenchidas com mistura de solo + adubo
(esterco bovino), pelos integrantes do grupo e as crianças/adolescentes das escolas
durante as visitas.

Preparo das mudas

A seleção de espécies para serem cultivads na campanha seguiu a bservação e
investigação por meio de entrevistas com produtores rurais presentes na feira do
produtor em Glória de Dourados, questionados em quais espécies mais observam em
vossas propriedades e se os recursos hídricos (quando tinha) da propriedade se eram
bem conservados. Assim, selecionamos as espécies: ipê, cedro, castanha do maranhão,
jaracatiá, ingá, nim, santa barbara, guavira, pocã.

As sementes foram coletadas em todo o municipio, também recebemos doações
e compramos algumas. Na semeadeira selecionamos as mudas bem desenvolvidas para
transferência para os tubetes, e em seguida quando adquiria um porte em que a planta se
encontra com as primeiras folhas fotossiteticas eram então passadas paras as caixinhas
pelas crianças/adolescentes das escolas. Após o desenvolvimento e maturação da planta
nas caixinhas essas seguiam para a distribuição.

Fonte: GAEPE-GD 2015

Distribuição de mudas

As escolas receberam a quantidade e qualidade de muda que desejassem, no
evento do dia 20 distribuimos para os participantes. No dia 18 de dezembro de 2015,
para toda a comunidade um total de 2000 mudas distribuídas.

Conclusão
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Neste trabalho, concluímos que a participação dos alunos em atividades práticas
entrelaçadas ao conhecimento teórico proporciona uma aprendizagem significativa fruto
da Educação Ambiental.
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O ENSINO DE CLIMATOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
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Resumo:
O Brasil se estende por diferentes latitudes e possui diversificadas formas de relevo, vegetação, características
geológicas, o que proporciona - juntamente com a radiação solar- a atuação e desenvolvimento de diferentes
sistemas atmosférico, isso faz com que haja formas heterogêneas de clima bem definidos nessa região. Neste
contexto, e tendo como base a observação diária das condições do tempo no período do mês de março foi
realizado um levantamento com os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I de uma escola pública no
município de Sorocaba. Durante o período mencionado os alunos puderam observar as condições climáticas que
ocorriam no local onde está instalada a escola e desta forma, ao final de cada observação e levantamento,
monitoraram esses aspectos por meio de anotações em gráficos e tabelas. Com a realização das atividades
propostas os alunos puderam observar a temperatura do dia recorrente (alta, baixa), a precipitação (se houve, se
era alta ou baixa), fazia a leitura do céu/formação de nuvens (se estava totalmente encoberto, parcialmente
encoberto), observavam a possibilidade de incidência de vento e ao final pode-se verificar quantitativamente, por
meio de tabelas e gráficos, os resultados das observações.

Palavras-Chave: Ensino de Geografia; climatologia; Ensino Fundamental.

Introdução

Durante todo o ano, temos os fenômenos do tempo (temperatura, ventos, formação
de nuvens, precipitações, dentre outros) como fatores fundamentais e determinantes no nosso
cotidiano. A maneira e intensidade com que estes fenômenos se manifestam acabam por
definir algumas de nossas atividades, de nossos hábitos. Partindo desta compreensão e de
muitos dos diálogos dos educandos, das curiosidades que surgem do seu cotidiano- entre essas
curiosidades foi observado o interesse por essa temática, o que partia dos questionamentos
realizados durante outras aulas- foi pensando em um plano de aula que alcançasse de forma
concreta a curiosidade/questionamentos levantados e que contribuísse ainda mais com o
conhecimento que tinham em relação ao tema. Através do uso de tabela e gráfico a atividade
ganhou muito mais significado, na medida em que expressam visualmente de forma
quantitativa as informações colhidas.

Como referência principal sobre o tema foi utilizado o texto Introdução à
Climatologia Para os Trópicos, pois aborda de forma clara e objetiva a análise sobre a
dinâmica atmosférica, assim como aborda a influência do clima sobre as atividades humanas.

Como aponta Ayoade (1996), as observações meteorológicas precisam ser realizadas
de forma disciplinar e exige do seu observador “cuidado, paciência, honestidade e
pontualidade” (AYOADE, 1996, p. 182), além da necessidade de utilização de instrumentos
que contribuem para a sua realização.

Ainda segundo o autor, a observação do tempo pode ser classificada em duas
categorias principais: as que são instrumentais e as que não são instrumentais.
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A observação instrumental requer a utilização de diversos recursos instrumentais que
contribuem para a leitura mais eficaz e apurada dos fenômenos meteorológicos, tais como:
pluviômetro, tanques de evaporação, termômetros, hidrógrafos, barômetro, entre outros.

Já a observação não instrumental, segundo Ayoade (1996) depende:

da capacidade, do treinamento e do julgamento do observador, uma vez que
são executadas visualmente. Os elementos do tempo atmosférico como o
tipo de nuvem, seu volume, e a visibilidade são visualmente observados pelo
observador com o treinamento e a experiência necessários. (AYOADE,
1996, p. 182)

“A nebulosidade e as formas da nuvem são mais comumente observadas visualmente
(...) os tipos de precipitação são visualmente observados” (AYOADE, 1996, p. 183), esta
observação não instrumental depende de um observador que tenha um olhar mais aguçado e
preparado para perceber as transformações climáticas, porém, como o objetivo das atividades
propostas era desenvolver esse olhar mais sensível e perceptível às mudanças do tempo
atmosférico no decorrer dos dias ao longo do mês, foi possível realizar algumas observações
por meio das percepções fenomenológicas em relação ao objeto estudado.

O fator climático, de fato, por sua dinâmica, implica diretamente na vida cotidiana do
homem, comumente observamos recorrente aumento de temperatura- principalmente nos
grandes centros urbanos- alto índices de precipitações que fogem das metas regularmente
estabelecidas, temos ainda a influência do clima na produção de alimentos de determinadas
áreas. As relações cotidianas dos estudantes com o clima, não fogem desta premissa, pois
todos sofrem as suas influências, seja de modo globo ou regional.

O registro de experiência aqui exposto, realizado com alunos do 2º ano do Ensino
Fundamental I, procurou por meio de observações e registros, expor e analisar através da
percepção por meio dos sentidos, as informações do tempo obtidas ao longo do período de
observação, compreendido entre os dias 01/03/2013 e 30/03/2013 no município de Sorocaba,
exceto os finais de semana e feriados.

Como contribuição a essa análise, optou-se por utilizar-se de gráficos para a
representação visual dos dados que foram colhidos ao longo do mês, pois acredita-se que “a
criança ressignifica os dados, pois precisa entender a relação que existe entre eles, para
expressá-los por meio de uma imagem” (PASSINI, 2015, p. 209)

Nesta perspectiva, os dados deixam de ser um objeto isolado e passam a ter
significado, pois há uma inter-relação entre os mesmos.

Partindo desta premissa, a autora considera fundamental a iniciativa docente de
proporcionar situações pedagógicas que envolvam o trabalho com o gráfico em sala de aula, e
que a Geografia tem papel fundamental na aplicação desta linguagem.

Consideramos a importância de reconhecer o gráfico como linguagem que
comunica as informações, com organização lógica, por meio de uma
imagem. Ele é uma importante ferramenta para entender a Geografia como
ciência, pois, para expressar os dados investigados por uma imagem, obriga
o sujeito da investigação e da representação a entrar no conteúdo para
entendê-lo em sua organização lógica e elaborar uma imagem que “fale’.
(PASSINI, 2015, p. 214)

Como parte integrante do plano de aula, o uso do gráfico proporcionou situações de
maior aproximação com o tema, permitindo aos estudantes a visualização das informações de
forma clara e relacional.
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Objetivo

Conhecer de forma sucinta os elementos do clima e suas relações com o cotidiano.

Metodologia

A maioria dos elementos do tempo atmosférico é passível de serem observados por
meio de instrumentação, como mencionado, no entanto, para a realização deste plano de aula
não foi utilizado instrumentos de medição desses elementos. As atividades foram realizadas
por meio de observações diárias a olho nu dos alunos em relação ao tempo, às nuvens, às
precipitações e às sensações térmicas, perceptíveis por meio dos sentidos.

O plano de aula foi desenvolvido em uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental I
em uma escola pública do município de Sorocaba; a observação do tempo teve a duração de 1
mês. O mês escolhido para análise foi o mês de março, sendo escolhido aleatoriamente.

As atividades propostas foram realizadas em quatro momentos distintos, mas que se
complementavam.

1º Momento: Foi explicado aos alunos que iríamos realizar uma atividade sobre o
clima que duraria o mês todo. Foi explicado que as atividades envolveriam a leitura do céu
diariamente, a percepção da temperatura, a observação sobre as nuvens e as chuvas, enfim,
todos os elementos que pudéssemos observar a olho nu em relação aos elementos climáticos.
Neste momento, foi levantado, por meio de questionamentos, alguns conhecimentos prévios
dos educandos em relação ao clima no geral e, principalmente, sobre o clima do município de
Sorocaba, uma vez que a região possui 2 estações com características bem marcantes: um
verão muito chuvoso e quente e um inverno muito rigoroso e seco.

2º Momento: Pós levantamento de conhecimento prévio a turma se direcionou até o
estacionamento da escola, onde puderam observar o céu e as sensações térmicas do dia. Em
seguida os educandos tinham que realizar as marcações em uma tabela individual que foi
colada no caderno de classe de cada aluno. Foi feito um painel maior com as mesmas
marcações para ficar exposto para a sala. Essa atividade se realizou ao longo do mês de
março.

Na tabela constava a representação de alguns tipos de nuvens, do sol, e chuva,
representando alguns dos elementos climáticos passíveis de observação durante o trabalho. As
marcações na tabela poderiam ser realizadas de acordo com a preferência dos educando; por
meio de bolinhas, palitos, algarismos, etc. No painel principal optamos por colocar em forma
de palitos.

Todos os dias, na observação diária do céu era pontuado aos alunos para sentirem o
tempo. Nestes momentos poderiam, inclusive, fechar os olhos para melhor percepção do
vento, calor, frio, brisa. Sempre eram questionados sobre a cor das nuvens, se estavam alta ou
baixa, se estava muito quente ou se a temperatura estava amena, se havia algum vento
perceptível, ao mesmo tempo em que era feito a relação entre esses elementos. Cadê o sol
hoje? Por que a nuvem o está cobrindo? Por que está mais frio? Por que está mais quente? Por
que as nuvens estão dessa cor? Será que tem relação com a chuva? O que vocês observaram
de diferente em relação a ontem? Por que a nuvem está “andando”? Vocês sentem algum
vento?
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Figura 1. Tipo de tempo- Março

3º Momento: Ao final das marcações, ou seja, ao final do mês de março, de acordo
com a tabela, foi levantada a quantidade de dias em que houve a incidência de cada um dos
tipos de tempos. Com as marcações os alunos puderam observar que durante o mês houve a
ocorrência de todos os tipos de tempo. Desta forma, puderam observar a variação de dias com
incidência de determinado tipo de tempo. Alguns mais, outros menos, outros parecidos.

Com os dados fornecidos pela tabela foi realizada, de forma oral, um questionário
aos educandos com perguntas referentes aos dados colhidos. Por exemplo: Quantos dias de
chuva teve o mês de março? Quantos dias de sol? Qual foi o tipo de tempo que mais teve no
mês de março? Qual teve menos? Juntando o tempo encoberto com o chuvoso quantos
tivemos desses dois tipos?

4º Momento: Após a realização do questionário passou-se para a confecção do
gráfico tendo como base a tabela já preenchida. A construção do gráfico teve a participação
ativa dos alunos.

O gráfico utilizado para expor os dados foi o de barras; para a construção do gráfico
houve um desmembramento das suas partes, ou seja, o gráfico foi montado parte por parte
para melhor compreensão dos educandos sobre este suporte de informação, desta forma, a
apreensão dos dados se tornou mais fácil, uma vez que compreendiam o sistema de
tratamento de informação. Foi utilizada cartolina colorida para sua confecção; o gráfico foi
montado no quadro negro.

A princípio foi montado (pelos alunos) as retas/eixos X e Y juntamente aos dados
representados por cada reta (desenhos que representavam os tipos de tempo), conforme
líamos a tabela os educandos colocavam os cartões representando a quantidade de dias.

Ao final da montagem do gráfico foi entregue um questionário com perguntas
referentes aos dados colhidos. As perguntas versavam sobre a quantificação dos dias de
ocorrência de determinado tipo de clima, posto que as relações entre os elementos climáticos
eram feitas oralmente e diariamente conforme eram feitas as observações e recolhimento das
informações. As perguntas realizadas foram as mesmas da tabela, porém em um portador de
informação distinto, o gráfico.

Resultado

Os procedimentos de observação, coleta e tratamento de dados foram relevantes para
o resultado final do plano proposto.

O trabalho foi de extrema relevância para a aprendizagem dos educandos no que diz
respeito aos conhecimentos (sucintos) sobre os elementos do clima e a sua relação na

TIPO DE TEMPO - MARÇO
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com a tabela, foi levantada a quantidade de dias em que houve a incidência de cada um dos
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3º Momento: Ao final das marcações, ou seja, ao final do mês de março, de acordo
com a tabela, foi levantada a quantidade de dias em que houve a incidência de cada um dos
tipos de tempos. Com as marcações os alunos puderam observar que durante o mês houve a
ocorrência de todos os tipos de tempo. Desta forma, puderam observar a variação de dias com
incidência de determinado tipo de tempo. Alguns mais, outros menos, outros parecidos.

Com os dados fornecidos pela tabela foi realizada, de forma oral, um questionário
aos educandos com perguntas referentes aos dados colhidos. Por exemplo: Quantos dias de
chuva teve o mês de março? Quantos dias de sol? Qual foi o tipo de tempo que mais teve no
mês de março? Qual teve menos? Juntando o tempo encoberto com o chuvoso quantos
tivemos desses dois tipos?

4º Momento: Após a realização do questionário passou-se para a confecção do
gráfico tendo como base a tabela já preenchida. A construção do gráfico teve a participação
ativa dos alunos.

O gráfico utilizado para expor os dados foi o de barras; para a construção do gráfico
houve um desmembramento das suas partes, ou seja, o gráfico foi montado parte por parte
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representados por cada reta (desenhos que representavam os tipos de tempo), conforme
líamos a tabela os educandos colocavam os cartões representando a quantidade de dias.

Ao final da montagem do gráfico foi entregue um questionário com perguntas
referentes aos dados colhidos. As perguntas versavam sobre a quantificação dos dias de
ocorrência de determinado tipo de clima, posto que as relações entre os elementos climáticos
eram feitas oralmente e diariamente conforme eram feitas as observações e recolhimento das
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definição do clima da cidade que
vivem através da observação dos tipos de tempo que ocorrem na localidade onde está inserida
a escola que frequentam, ou seja, os tipos de tempo que possuem influência direta no seu
cotidiano.

Pode-se observar, através dos conhecimentos prévios, o que compreendiam sobre as
condições climáticas e os avanços que alcançaram por meio das atividades propostas. Em sua
maioria, não conseguiam fazer relação entre os diferentes elementos que constituem o clima
de um local, ou mesmo perceberem quais elementos são parte integrantes do clima. Muitos
achavam que o sol “ia embora” quando o dia estava totalmente encoberto ou mesmo não
faziam relação sobre a influência do vento com o “andar” da nuvem.

Ao longo das atividades percebeu-se o interesse em relação ao tema, pois gostavam
de sair e observar o céu. Ficavam conversando entre si sobre o que o outro estava achando do
dia, se gostava de dias mais quentes ou mais frios, entre outros diálogos curiosos que surgiam.

De fato, observou-se a evolução dos educandos, na medida em que, mesmo após o
término do plano de aula começaram a observar o tempo, o céu, os elementos do clima com
maior frequência e dialogavam sobre a temática na sala durante todo o ano letivo.

A confecção do gráfico enquanto metodologia foi muito útil para a leitura dos tipos
de tempo. Com ele puderam observar de forma clara as informações colhidas, além da sua
própria construção e distribuição de dados, o que torna a sua leitura muito mais fácil e
compreensível, como foi observado na realização dos questionários, pois souberam responder
de forma satisfatória aos questionamentos, mesmo os que tinham algum tipo de dificuldade
nesses tipos de exercícios (leitura de gráfico).

Considerações
Cabe ao professor oportunizar situações de intercâmbio de ideias e conhecimentos

que favoreçam o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, nesta lógica, como demonstra
Passini (2015) a utilização do gráfico é uma linguagem fundamental para o ensino da
Geografia enquanto ciência.

É importante que os professores apresentem situações reais para que as
crianças observem, coletem dados concretos dos espaços de vivências, e
elaborem gráficos. Essa linguagem é importante para cidadãos do mundo,
porque é universal; expõe a essência da informação; desenvolve o
pensamento lógico; uma importante ferramenta para investigação e
apresentação dos resultados de uma pesquisa.  (PASSINI, 2015, p. 209)

Portanto, o uso do gráfico como um instrumento de linguagem para a compreensão
real e concreta da realidade cotidiana dos alunos contribuiu de maneira significativa para o
entendimento das dinâmicas climáticas ocorridas no mês estudado. Bem como o processo de
observação dessas dinâmicas e as relações estabelecidas entre os elementos fundantes do
clima.

O trabalho, acima de tudo possibilitou momentos de observações, discussões,
reflexões, análises e relações entre os pares. A escola enquanto espaço de diálogo e difusão de
conhecimento necessita abrir espaço para os questionamentos, para a exposição de dúvidas e,
acima de tudo, espaços que favoreçam a compreensão das relações que se estabelecem no
cotidiano do mundo da criança.
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Resumo: 

 

Este trabalho, que está em fase inicial, trata do projeto “Comunidade mais segura: Mudando Hábitos 

e Reduzindo Riscos de Movimentos de Massa e Inundações”, desenvolvido pelo CPRM - Serviço Geológico do 

Brasil, projeto este que foi apresentado para os alunos do 6º ano da E.M. Oscar Tenório, localizado na Zona Sul 

do Rio de Janeiro que integra o quadro de escolas pertencentes ao PIBID - Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência da CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Este 

programa concede aos licenciandos a oportunidade de ter um contato prévio com os alunos das redes públicas de 

ensino, inserindo os universitários nos contextos escolares e viabilizando a realização de atividades didático-

pedagógicas, orientadas por um professor da escola para que, através disso, sejam fundamentalmente preparados 

para o magistério e aperfeiçoados para o mercado de trabalho.  

Ao implementar o projeto aos alunos, foi-lhes concedido uma cartilha interativa disponibilizada pela 

CPRM que tratava de maneira didática e ilustrativa  questões acerca da geomorfologia do Rio de Janeiro, 

ressaltando principalmente como suas encostas, que apresentam riscos, abrigam um grande contingente 

populacional. A partir disto, os estudantes puderam também analisar as consequências dessa ocupação, a 

quantidade de riscos que são oferecidos ao residir de maneira inadequada essas encostas, como identificar e agir 

em situações de perigo e como mudanças de hábitos podem garantir uma melhoria de vida nessas áreas.  

A partir disso, foi estimulado nos alunos o olhar diferenciado transmitido pela Geografia, de maneira 

que pudessem analisar as ocorrências de um possível deslizamento, através dos estudos oferecidos dentro de 

sala e também do material disponibilizado, no local onde moram, estimulando também outras noções 

geográficas como a análise crítica do espaço e a cartografia, como será visto este trabalho. Soma-se a isso a 

influência das grandes chuvas ocorridas, principalmente em Abril de 2019 no Rio de Janeiro, que serviram de 

exemplo aos alunos para melhor entendimento dos conteúdos abordados dentro de sala, de maneira que 

desenvolvam uma nova visão sobre os acontecimentos e busquem formas de evitá-los. Logo, é possível afirmar 

que a proposta inicial deste projeto é não somente de expor ao aluno situações de risco próximas a ele, mas 

também de promover nele uma mudança que o leve, a partir do entendimento pluralizado que a Geografia 

oferece, a lutar pelos seus direitos e cobrar mudanças mais profundas por parte da classe política, beneficiando 

sua comunidade. 

 

 

957



 
 

Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 

A prática do(a) Professor(a) à margem 
 

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)! 
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019. 

Palavras-chave: chuvas; PIBID; 

comunidade; desastres naturais; olhar crítico 

Introdução:  

  

Em primeira análise, deve-se ressaltar que os eventos que resultaram nos grandes 

desastres que assolaram o Rio de Janeiro não são resultados exclusivos da dinâmica 

geomorfológica característica dos ambientes rochosos, mas também principalmente da ação 

da chuva sobre esses locais, fomentando uma desregulação no ciclo ali existente. O ciclo 

hidrológico é um fator preponderante para entender a dinâmica da água, sua percolação, sua 

entrada no sistema, como ela se comporta e quais são as diferentes consequências que podem 

apresentar em pontos diversificados.  

O modo como a água vai agir sobre os diferentes tipos de superfície vai depender, 

principalmente, de sua composição, cobertura e uso, uma vez que ela não se comporta da 

mesma maneira em ambientes florestados e não florestados ou em ambientes urbanos ou 

naturais, ou seja, a capacidade de absorção, escoamento, distribuição e concomitantemente a 

capacidade de gerar desastres será diferenciada em cada local. Em um ambiente florestado, 

por exemplo, a água possui diversos substratos e etapas para percolar, como a copa das 

árvores, fluxo de tronco, serapilheira e consequentemente, apresenta um predomínio de 

fluxos subsuperficiais; já em um ambiente urbano não há meios significantes para absorção 

desta água devido à baixa quantidade de cobertura florestal e à grande concentração de 

cimento e asfalto que impedem a infiltração, resultando em um predomínio de fluxo 

superficial.  

É importante ressaltar ainda que ambos os ambientes possuem riscos de desastres, 

seja ele de movimento de massa, deslizamentos, enchentes ou cheias, pois existem outros 

fatores que se agregam a essa problemática, bem como todas as questões que envolvam o 

tratamento das águas dos rios que abastecem as cidades, ligada diretamente à temática do 

saneamento básico no meio urbano, que acaba por ser uma das grandes razões das enchentes  

e dos movimentos de massa na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, todo este processo não é a 

única causa para a ocorrência desses desastres, mas sim o histórico de grandes chuvas que 

ocorrem de maneira notória nesta influente metrópole.  

Segundo Núbia Armond (2014, p. 27), “grandes tragédias relacionadas a impactos 

hidrometeóricos foram registrados na história do país. No mês de Janeiro de 1967, ocorreu 

um episódio extremo que desencadearia aquele que viria a ser um dos maiores desastres da 

história do país. Com precipitação intensa desde o litoral norte de São Paulo até o Rio de 

Janeiro, foi neste último onde ocorreram significativos deslizamentos de terra. O desastre da 

Serra das Araras (município de Piraí- RJ) foi um dos mais marcantes não só em termos de 

volume de chuva precipitada, mas também em número de vítimas. Só na cidade do Rio de 

Janeiro foram registrados cerca de 58mm em 48h no posto pluviométrico da Tijuca. Estima-

se que mais de 1500 óbitos tenham ocorrido por conta de deslizamentos‟‟, logo pode-se 

concluir que os grandes desastres ocasionados por chuvas são característicos do Rio e em sua 

maioria, atingem de forma violenta a sociedade que historicamente não possui auxílios para 

lidar com esse fenômeno natural.  

Assim, pode-se perceber que há um déficit na gestão de planejamento do município, 

e no investimento em áreas de estudo que analisem a condição do solo e capacidade de 

moradia de cada local, uma vez que os cidadãos fluminenses vêm sofrendo com inúmeras 

tragédias ocasionadas por grandes chuvas há décadas. Este fato pode ser exemplificado 

também através da fala de Satterthwaite (2009) abordado por Armond (2014, p. 26): “nos 

países da América Latina, (...) a quase inexistente consideração de características físicas do 

terreno sobre quais a cidade está edificada, junto a um processo de urbanização que teve 

como carro-chefe a valorização do solo urbano e praticamente ausência de uma política de 
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Estado que possa permitir que as populações 

residam em áreas pouco vulneráveis torna esta situação um tanto quanto complexa”. 

Como consequência dessas ações, nos últimos meses, a cidade do Rio de Janeiro foi 

palco para diversos eventos de chuvas que resultaram em pontos de alagamentos, variados 

movimentos de massa e destruições em grande parte do território da cidade. Nos meses de 

Fevereiro e Abril de 2019, foram registrado números expressivos de precipitações 

pluviométricas, relacionadas a fortes temporais que atingiram a capital fluminense. O caos 

tomado por quase toda a cidade em consonância com o despreparo impulsionou a prefeitura à 

declarar, nos dias 8 e 9 de Abril, estágio de atenção e, em sequência, estágio de crise, o nível 

de risco mais grave segundo o Alerta Rio. Análises feitas no período de 24 horas demonstram 

recordes do índice pluviométrico da cidade do Rio de Janeiro que as chuvas das datas 

mencionadas bateram, desde que se iniciaram as medições meteorológicas da GEORIO em 

1997 (Tabela 1).  

 

 
 

As Dez maiores precipitações pluviométricas em 24 horas. 

ID Estação mm/24h Data Hora 

103 Sumaré 360,2 06/04/2010 17:35 

3 Rocinha 343,4 09/04/2019 15:00 

28 Alto da Boa Vista 341,2 09/04/2019 16:15 

17 Barra/Barrinha 335,2 09/04/2019 15:00 

16 Jardim Botânico 334,4 09/04/2019 15:00 

6 Copacabana 329,4 09/04/2019 15:30 

1 Vidigal 312,2 09/04/2019 14:45 

19 Barra/Riocentro 311,4 09/04/2019 15:00 

18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 289,6 09/04/2019 16:00 

33 Tijuca/Muda 286,0 26/04/2011 19:30 

Tabela 1. Fonte: Alerta Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro. Última Atualização: 17:27 - 09/04/2019 

 

 

No dia 8 de Abril de 2019, índices pluviométricos levantados pelo Alerta Rio 

demonstraram que a quantidade de chuva precipitada no período de 4 horas foi maior do que 

a média prevista para todo o mês de Abril em diversos bairros da cidade, como visto na 

Tabela 2 
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Tabela 2. Fonte: Alerta Rio - Prefeitura do Rio de Janeiro 

 

 

Ainda segundo o Alerta Rio, a Zona Sul foi a área mais atingida do município do 

Rio de Janeiro. Os bairros localizados nessa região, bem como as favelas da Rocinha e 

Vidigal tiveram números expressivos de chuva no mês de Abril. Os impactos que afetaram 

diretamente o cotidiano dos moradores, motivaram-se devido a diversos problemas 

acarretados por esse fenômeno meteorológico, como pontos de alagamento, deslizamentos de 

terra, levando até mesmo a alguns óbitos.  

Assim, tendo isso em vista, foi-se necessário trazer o debate acerca das questões do 

extremo índice pluviométrico de precipitação de chuvas nos últimos meses na cidade do Rio 

de Janeiro para a escola e para o ensino da Geografia, desmitificando a ideia de que as chuvas 

e suas consequências se limitam apenas ao âmbito de evento natural, mas também se agrega a 

problemas sociais culminados à calamidade e defasagem de políticas públicas em 

determinadas regiões da cidade. 

 

 

Importância do projeto: 
 

O recorte espacial para a realização da atividade e debate sobre o tema em questão 

foi o colégio de atuação do PIBID de Geografia da PUC-Rio, a Escola Municipal Oscar 

Tenório, localizado no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Já o recorte temporal se 

refere ao período de chuvas do mês de Fevereiro e Abril de 2019. A abordagem tornou-se 
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precisa uma vez que, em uma análise 

empírica, verificou-se que, das três turmas de 6º ano nas quais o projeto foi apresentado, a 

maior parte dos 117 alunos morava na Rocinha e, os que lá não moram, vivem na favela do 

Vidigal, também na Zona Sul do município. 

Nesse sentido, mostra-se a relevância da realização da atividade uma vez que as 

questões tratadas acerca dos altos índices pluviométricos na cidade do Rio de Janeiro e suas 

consequências atingiram de forma direta e expressiva o cotidiano dos alunos da Escola 

Municipal Oscar Tenório, haja vista que a cidade sofreu com diversos acidentes provenientes 

de alagamentos e movimentos de massa. 

Asim, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

viabilizou a realização dessa atividade pelo contato bolsistas-professora e bolsistas-

coordenação do curso. Por meio de uma proposta da coordenadora de graduação do curso, foi 

acordado com a professora do sexto ano do colégio que seria apresentado esse projeto aos 

alunos como meio de trazê-los à realidade do município em que vivem, dada a importância 

que uma atividade dessa ordem poderia ter na vida daquelas crianças. 

Segundo o livro “Parâmetros Curriculares Nacionais” (1997, p. 29) da Secretaria de 

Educação Fundamental do governo de Fernando Henrique Cardoso, “a principal função do 

trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, 

aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com 

a vida, com o bem estar de cada um e da sociedade, local e global”. Logo, um trabalho que 

trás as crianças de escolas municipais que moram em favelas no município do Rio e estão 

marginalizadas socialmente faz com que o olhar delas fique mais crítico quanto aos 

problemas do seu entorno, possibilitando que elas, no seus dia a dias, possam ser até mesmo 

mais participativas em suas comunidades. 

Ainda segundo a Secretaria de Educação Fundamental (1997, p.47), “o trabalho de 

Educação Ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os alunos a construírem uma 

consciência global das questões relativas ao meio para que possam assumir posições afinadas 

com os valores referentes à sua proteção e melhoria”, isto é, uma educação ambiental crítica 

tem a capacidade de fazer com que o aluno crie uma consciência também crítica, 

possibilitando que este tenha um papel de maior protagonismo nas mudanças do meio em que 

vive. Para que o aluno consiga desenvolver essa consciência, ele tem de ter a possibilidade de 

“atribuir significado àquilo que aprendem sobre a questão ambiental. E esse significado é 

resultante da ligação que o aluno estabelece entre o que aprende e a sua realidade cotidiana, 

da possibilidade de estabelecer ligações entre o que aprende e o que já conhece, e também da 

possibilidade de utilizar o conhecimento em outras situações” (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1997, p. 47 e 48). 

Através disso, uma vez que essas crianças têm um limitado acesso à educação 

ambiental, “é importante que o professor trabalhe com o objetivo de desenvolver, nos alunos, 

uma postura crítica diante da realidade, de informações e valores veiculados pela mídia e 

daqueles trazidos de casa” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1997, p. 

30), pois, às vezes, a mídia acaba sendo o acesso mais fácil dessas crianças a notícias e 

informações sobre questões ambientais, logo, é papel do professor e do bolsista PIBID de 

explorar esses meios de informação, até mesmo para aproximar ainda mais o conteúdo da 

realidade deles, até porque “a perspectiva ambiental oferece instrumentos para que o aluno 

possa compreender problemas que afetam a sua vida, a de sua comunidade, a de seu país e a 

do planeta”. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1997, p. 48) 

É necessário, ainda, tratar das questões ambientais não só pelo âmbito ambiental, 

mas também por uma visão social e cultural, uma vez que os desastres colocados 

anteriormente neste trabalho afetaram diretamente a vida das crianças. Ainda utilizando o 

texto da Secretaria de Educação Fundamental (1997, p. 48), observa-se que “é fundamental 
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oferecer-lhes, além da maior 

diversidade possível de experiências, uma visão abrangente que englobe diversas realidades 

e, ao mesmo tempo, uma visão contextualizada da realidade ambiental, o que inclui, além do 

ambiente físico, as suas condições sociais e culturais”.  

  

Realização do projeto: 

 

Mediante o contexto no qual se insere os alunos da E.M Oscar Tenório referente aos 

abalos de rotina na vivência dos mesmos pertinentes a situações de riscos ocasionados pelas 

tempestades, a metodologia utilizada foi, em princípio, a apresentação da cartilha 

“Comunidade mais segura: Mudando Hábitos e Reduzindo Riscos de Movimentos de Massa 

e Inundações”, desenvolvida pelo CPRM - Serviço Geológico do Brasil, e em seguida, foi 

proposto uma atividade voltada para a temática de fotografias. Os alunos, através da 

perspectiva do olhar crítico geográfico, analisaram e identificaram situações de riscos 

exemplificados pela cartilha do CPRM, seguidamente fotografando e imprimindo as imagens 

com suas respectivas localizações. Segundo Heloísa Penteado “o trabalho escolar com a 

informação nesta dimensão, portanto, ultrapassa a mera acumulação de informações por parte 

do aluno, tendo por meta principal fazer da informação um „instrumento de conhecimento do 

aluno‟, „uma ferramenta‟ para a compreensão e desenvolvimento do mundo que os cerca, 

para além das aparências imediatas.” (PENTEADO, Heloísa, 1994, p. 57), ou seja, um 

trabalho em que eles têm acesso à informação conceitual para posteriormente verificar, 

individualmente, como ela se aplica na prática possibilita que os alunos compreendam de 

maneira mais lúcida o meio em que estão inseridos. 

Assim, o projeto foi dividido em quatro tempos: 1) Aula sobre desastres naturais 

utilizando a cartilha como base teórica; 2) Entrega das cartilhas aos alunos e explicação da 

atividade que eles fariam; 3) Seleção das fotografias, junto aos estudantes; 4) identificação 

dos riscos por meio de um mapa de suas comunidades. 

Na aula inicial, foram explicados os processos de enchente, inundação e alagamento 

de rios, além das questões de deslizamento de terra, deslizamento de blocos de rocha, etc. 

utilizando exemplos atuais para contextualizar os alunos. Com o decorrer da semana após 

esta aula, novos eventos de desastre natural ocorreram no município e os alunos, na aula 

subsequente, se manifestaram a respeito dos eventos, indicando que realmente haviam 

aprendido o que fora colocado a eles. Nesta aula, as cartilhas foram entregues e a atividade 

foi explicada: esta atividade consistiu em os alunos fotografarem, em sua comunidade, áreas 

que, segundo a cartilha da CPRM, seriam consideradas como “áreas de risco”. Essas 

fotografias foram reunidas na outra aula para que, junto aos alunos, fosse possível rever o 

conteúdo ensinado e escolher as melhores fotos para utilizar no trabalho. Finalmente, na 

última etapa do trabalho, as fotos foram cartografadas no mapa da comunidade em que essas 

crianças vivem (Rocinha, Zona Sul do município do Rio), o que proporcionou uma maior 

compreensão do espaço em que as próprias crianças vivem. 

Os alunos se mostraram muito interessados no projeto, do início ao fim, uma vez que 

os conteúdos referentes a desastres por si só já é algo que atrai a atenção deles e quando esse 

assunto é aplicado no dia a dia dessas crianças, elas acabam se interessando ainda mais, pois 

se veem na posição de analisar o espaço em que vivem, julgando o que é/está ou não certo e 

entendendo mais a complexidade de questões que viver em uma metrópole trazem, 

principalmente quando se trata de uma favela. Dessa maneira, o trabalho conseguiu ser 

proveitoso, não só para os alunos por despertar a curiosidade, atenção e o olhar crítico a 

respeito do meio em que estão inseridos, mas também para o corpo envolvido na preparação 

deste projeto (bolsistas, professora e coordenadora do curso), servindo de aprendizado, pelo 

simples fato de que este projeto proporcionou um olhar “de um outro lado”, ou seja, permitiu 
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conhecer os problemas sociais que 

pessoas da favela estão passando, problemas estes que, às vezes, parecem distantes da 

realidade social daqueles “não marginalizados” socioeconomicamente. 

 

 

Conclusão: 

 

Finalmente, foi possível perceber, através deste trabalho, como o projeto 

“Comunidade Mais Segura”, realizado com os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 

da Escola Municipal Oscar Tenório, foi importante para a formação desses estudantes, não só 

a formação escolar, mas também cidadã. 

Assim, seguindo as ideias expostas em Secretaria de Ensino Fundamental (1997), 

entende-se que “considerando a importância da temática ambiental e a visão integrada de 

mundo, tanto no tempo como no espaço, a escola deverá, ao longo das oito séries (sic) do 

ensino fundamental, oferecer meios efetivos para que cada aluno compreenda os fatos 

naturais e humanos a esse respeito, desenvolva suas potencialidades e adote posturas pessoais 

e comportamentos sociais que lhe permitam viver numa relação construtiva consigo mesmo e 

com seu meio, colaborando para que a sociedade seja ambientalmente sustentável e 

socialmente justa”.  

Esta ideia resume a atuação do projeto, uma vez que o objetivo foi, justamente, 

trazer uma noção ambiental por meio de uma aula para que os alunos reconhecessem que os 

problemas dos desastres naturais são muito próximos deles e, assim, pudessem identificar 

situações de risco em suas comunidades. Através dessa identificação, os alunos se interessam 

mais pelo assunto dos desastres naturais, o que fomenta uma curiosidade e uma maior 

vontade de estudar essas questões a fundo. 

Por conseguinte, ao se interessarem mais no assunto, este que está muito próximo 

das realidades vividas pelas crianças que participaram do projeto, estas se tornam mais 

capazes de lutar por mudanças no meio em que vivem e cobrar das autoridades que as 

representam mais políticas públicas em prol da sociedade, alterando a paisagem em que 

vivem e evidenciando uma nova forma de enxergar o mundo, um olhar mais crítico a respeito 

do espaço geográfico. 

 

 

Bibliografias:  

 

ALERTA RIO. Maiores chuvas. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: 

http://alertario.rio.rj.gov.br/maiores-chuvas/. Acesso em: 4 jun. 2019 

 

ARMOND, Núbia Beray. Entre eventos e episódios: as excepcionalidades das chuvas e os 

alagamentos no espaço urbano do Rio de Janeiro. 2014. xx, 239 f. Dissertação (mestrado) 

- Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2014. 

 

G1 RIO. Chuva forte causa deslizamentos, morte e deixa o Rio em estágio de crise. Rio 

de Janeiro, 8 abr. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2019/04/08/tempo-muda-no-rio-com-previsao-de-chuva-raios-e-ventos.ghtml. 

Acesso em: 4 jun. 2019. 

 

PENTEADO, Heloísa D. Meio Ambiente e Formação de Professores. – São Paulo : Cortez, 

1994. – (Coleção questões da nossa época ; v. 38) 

 

963



 
 

Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 

A prática do(a) Professor(a) à margem 
 

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)! 
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: Ministério da Educação e 

do Desporto, 1997.  

 

 

964



EIXO 9
EDUCAÇÃO DO CAMPO

965



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do (a) Professor (a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)
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A experiência de sua implementação em Dourados - MS
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Silvana de Abreu2
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Eixo Temático 11: Educação do Campo

Resumo: Este artigo é parte da pesquisa de dissertação do mestrado que me proporcionou uma análise das
chamadas Escolas do/no Campo que foram instaladas no Estado do Mato Grosso do Sul, fundamentalmente nos
municípios de Dourados, a partir de 2011. Buscamos identificar como o ensino de geografia se desenvolve no
interior dessas escolas. Para isso foi preciso analisar o contexto histórico da educação rural até chegar a educação
do campo, compreender a organização da educação do campo no contexto do sistema de ensino estadual, com
foco na legislação que regula a política de educação no estado de Mato Grosso do Sul. Para entender a educação
do campo é preciso compreendê-la enquanto processo histórico que responde por conquistas do movimento
social, mesmo não contendo vinculo direto, as escolas consideradas do campo no estado, são resultados de
conquistas, ou seja, lutas travadas nos/pelos movimentos, que resultou na criação de diversas políticas, entre elas
a implantação da educação interdisciplinar (TVT – terra, vida e trabalho) por meio de normativos da Secretaria
Estadual de Mato Grosso do Sul em especial, na cidade de Dourados.

Palavras-chave: Educação do/no Campo; Estado; Politicas Publicas.

Introdução

Neste trabalho buscamos identificar e analisar a organização da educação do campo no

contexto do sistema estadual de ensino do Mato Grosso do Sul, considerando a legislação que

regula a política de educacional no estado de Mato Grosso do Sul, desde 2011, partir da

Resolução/SED n. 2.507, de 29 de dezembro de 2011, em seu Art. 1º, ficou deliberado sobre a

autorização de funcionamento do ensino fundamental e/ou médio, na modalidade educação

básica do campo. Para chegar a essa análise se faz necessário compreender o contexto da

educação do campo no Brasil, considerando a expansão e retração do tema, historicamente, de

modo a compreender a realidade vivida por centenas de jovens que passaram a vivenciar

experiências e mudanças (ou não) em seus processos formativos, desde que algumas escolas

do estado foram transformadas e/ou construídas para serem escolas do campo. O que muda ou

mudou sob o ponto de vista da formação dos sujeitos?

1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG / UFGD). Orientadora; Silvana de Abreu.
2 Professora Titular/PPGG/UFGD e Curso de Graduação de Geografia/FCH/UFGD.
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O objetivo desse artigo é compreender a implementação das escolas do campo em

Dourados, Mato Grosso do Sul, desde 2011. Nesse sentido, é preciso conhecer a ligação dos

movimentos sociais com a educação do campo e alguns de seus conceitos, como

assentamento e acampamento, por exemplo. Além disso, há que se diferenciar a Educação

Rural da Educação do Campo.

Assim, analisaremos a educação do campo na forma como acontece no Brasil, no

século XXI, e que tem sua base nas reflexões acerca da educação rural, que remete a primeira

metade do século XX. Assim, distinguir estes conceitos é relevante, uma vez que a Educação

Rural e a Educação do Campo são concepções educacionais diferentes. Vale ressaltar, ainda,

que a Educação do Campo inicia com as reivindicações e luta de movimentos sociais ligados

a reforma agrária, que buscam, para além da terra para produzir e viver, uma educação

diferenciada que valorizasse a vida no campo.

Em um segundo momento, analisaremos como a educação do campo foi implantada

no estado Mato Grosso do Sul, utilizando como ponto de partida a inclusão de Escolas

Estaduais no município de Dourados – MS.

Da Educação Rural á Educação do Campo

A educação rural esteve voltada (nas segunda e terceira décadas do século XX) aos

conhecimentos básicos, pois se acreditava não ser necessário aos sujeitos do campo

conhecimentos complexo, de modo que, a educação rural se constituiria numa ação

“compensatória”, tratando os sujeitos do campo como incapazes de tomar suas próprias

decisões. Aos sujeitos do campo, que lidam com a roça, aprender conhecimentos que viessem

a desenvolver sua capacidade intelectual não se constituía em objetivo da educação rural nas

primeiras décadas do século XX. Portanto a educação rural estava voltada fundamentalmente

ao conhecimento técnico voltado ao trabalho e ao conhecimento básico, com objetivo de obter

uma população rural que soubesse basicamente ler e escrever.

A educação do campo se pretende que seja diferenciada, sendo, portanto diferente da

educação rural. Esse novo formato de educação voltado para os sujeitos do campo tem como

princípio contribuir com a luta pelo direito de permanecer em seu lugar (local de origem) e de

ter acesso a uma educação que leve em conta seu modo de vida e de ser.
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Portanto, a Educação do Campo se constitui numa ação “emancipatória”, pois

incentiva os sujeitos do campo a pensar e agir por si próprios, assumindo sua condição de

sujeitos da aprendizagem, do trabalho e da cultura. Emancipar significa romper com a tutela

de outrem, significa ter a possibilidade de tomar suas próprias decisões, segundo seus

interesses e necessidades.

Para Ferreira e Brandão (2011, p.12), a Educação do Campo contribui com a

construção de uma memória coletiva, do resgate da vida no campo e identidade, por meio da

educação escolar para crianças, jovens e adultos, valorizando o sentimento de pertença ao

grupo social ao qual a educação do/no campo está inserida, seja nas escolas dos

assentamentos, acampamentos ou nas escolas em distritos.

Segundo Fernandes (1996), se refere ao termo assentamento rural da seguinte forma:

[...] a expressão assentamento rural (criada na esteira dos processos de
assentamentos urbanos) parece datar de meados dos anos 1960, sobretudo como
referência em relatórios de programas agrários oficiais executados na América
Latina, designando a transferência e a alocação de determinado grupo de famílias de
trabalhadores rurais sem terra (ou com pouca terra) em algum imóvel rural
específico, visando à constituição de uma nova unidade produtiva em um marco
territorial diferenciado.

O assentamento rural é considerado, tanto por estudiosos da área, quanto pelo próprio

movimento social, como um momento da luta diferenciada do acampamento, posto que o

assentamento dos trabalhadores seja um indicador de que a terra já foi ‘conquistada’, e

começa-se a organizar uma nova comunidade. (CALDART, 2004)

De acordo com Caldart (2004, p.176), o acampamento pode ser considerado como

cidades “de barracos de lona”, em uma referência ao material e ao tipo de habitação que são

utilizados nessa manifestação social. Ainda, segundo a mesma autora, os acampamentos

podem ser construídos na área que se pretende transformar em assentamento, ou à margem de

rodovias, do lado de fora das fazendas etc. O acampamento é entendido pelo movimento

social como um espaço privilegiado de formação dos futuros assentados.

Para Fernandes (2012), como consta no Dicionário da Educação do Campo;

Os acampamentos são espaços e tempos de transição na luta pela terra. São, por
conseguinte, realidades em transformação, uma forma de materialização da
organização dos sem-terra, trazendo em si os principais elementos organizacionais
do movimento. Os acampamentos são, predominantemente, resultado de ocupações.
Assim sendo, demarcam nos latifúndios e nos territórios do agronegócio os
primeiros momentos do processo de territorialização camponesa.
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No contexto específico do distrito, torna-se necessária uma compreensão da relação

entre município, cidade, distrito e vila:

O município (...) é formado pelo distrito-sede, onde se acha localizada a cidade, que
é a sede municipal e que leva o mesmo nome do município e, que corresponde à
zona urbana municipal e; também, pelo território ao seu entorno, a zona rural
municipal, que pode ser dividida em distritos, cuja maior povoação recebe,
geralmente, o nome de vila. (PINTO, 2003, p. 29).

No caso do Município de Dourados, que estamos analisando, são 08 (oito) os seus

distritos: Formosa, Guassu, Indápolis, Itahum, Panambi, Picadinha, São Pedro e Vila Vargas.

Os distritos de Indápolis, Vila Vargas é Itahum será analisando no decorrer do artigo.

Em relação ao contexto urbano presente nos distritos:

[...] o modo de vida é tipicamente urbano, pois, mesmo possuindo uma ligação forte
com o meio rural, que se expressa na prática de atividades do setor primário
(agricultura e pecuária), as pessoas que ali residem utilizam telefones celulares,
vestem-se de acordo com os padrões urbanos, assistem a programas de televisão que
expressam o modo de viver urbano. As suas reivindicações também são
caracteristicamente urbanas: calçamento de ruas, iluminação pública, postos de
saúde, escolas, dentre outras. (PINTO, 2003, p. 60).

Pode-se dizer, portanto, que “[...] mesmo estando situado na zona rural do município

e, sendo legalmente considerado como parte integrante da zona urbana, o modo de ser e de

viver de um distrito encontra-se muito mais sintonizado com o urbano do que com o rural”.

(PINTO, 2003, p. 60).

O modo de viver pode até ter vinculação com o urbano, mas o modo de ser da

comunidade local sempre terá o seu diferencial que é a ligação com o campo, não é porque se

cria uma estrutura física (escola, ruas, mercados) que a população local perdera sua

identidade. Seria contraditório concordar com o autor (PINTO, 2003) se tenho experiência da

vivencia em um distrito, e sei que neles temos sim uma estrutura física, parecida com a

urbana. Porem vale ressaltar que através da luta dos movimentos sociais conquistamos um

diferencial às escolas do campo, não só dentro de acampamentos e assentamentos, mas nos

distritos, local de convívio diário com filhos de camponeses principalmente nas escolas dos

distritos.

De acordo com Decreto do estado do Mato Grosso do Sul, nº 7.352, de 4/10/2010, as

escolas consideradas do campo são aquelas que têm sua localização no espaço geográfico

classificado pelo IBGE como rural, assim como as identificadas e caracterizadas como do

campo, mesmo tendo sua localização em áreas consideradas urbanas.
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Essas últimas são assim consideradas porque atendem a populações de municípios,

cuja produção econômica, social e cultural está majoritariamente vinculada ao campo, como

por exemplo, os distritos de Dourados.

Portanto, para considerar uma escola como do campo é preciso “olhar” para as ações

ou práticas sociais dessa população, que são constitutivas dos sujeitos do campo e não para

sua infraestrutura. Educação do Campo compreende os processos culturais, as relações de

trabalho vividas pelos sujeitos do campo, em suas lutas cotidianas para manterem essa

identidade como elementos essenciais de seu processo de formação.

[...] as escolas tradicionais não têm lugar para sujeitos como os [...] sujeitos
do campo, ou porque sua estrutura formal não permite o seu ingresso, ou
porque sua pedagogia desrespeita ou desconhece sua realidade, seus saberes,
sua forma de aprender e de ensinar. [...] Uma escola do campo não é, afinal,
um tipo diferente de escola, mas sim é a escola reconhecendo e ajudando a
fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que também podem
ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, com suas
lutas sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito.
(CALDART, 2003, p.4-7).

Sobre a Educação do Campo, Caldart (2007, p. 2) expressa que “tem raiz na sua

materialidade de origem e no movimento histórico da realidade a que se refere”, ou seja, ela é

fruto da luta do campo pelo reconhecimento de sua especificidade. Por isso, a escola do

campo não pode ignorar a luta dos movimentos sociais.

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos
sociais por uma política educacional para comunidades camponesas
articuladas às lutas por reforma agrária partindo-se de uma compreensão de
campo carente de terra e condições de trabalho, de escolas apropriadas para
as pessoas que ali residem visando maior desenvolvimento de seu território.
(CALDART, 2002).

O contexto de luta pela Educação do Campo ocorreu, primeiramente, pela

marginalização social e educacional, no qual, viviam/vivem os moradores do campo. E esta

situação de miséria, desigualdade social e avanço destrutivo do capital no campo se

complementavam com a ausência de políticas públicas para a educação no campo. E, de outro

lado, a luta pela Educação do Campo se torna possível pelo fato de os movimentos

socioterritoriais camponeses estarem construindo sua luta pela terra e por outro projeto de

desenvolvimento para a sociedade (CAMACHO, 2014).

Para Molina (2012) e Caldart (2010), alguns órgãos públicos difundem um modelo de

Educação do Campo, muitas vezes, afastados dos movimentos sociais e de suas bandeiras de

luta e, tendem, ideologicamente, excluir a questão do conflito presente no campo.
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Pois o enxergam como negativo, devendo ser eliminado do debate da Educação do

Campo. É como se pudéssemos pensar a Educação do Campo sem o campo.

A educação básica do campo do estado do Mato Grosso do Sul possui esse modelo, na

maioria de suas escolas do campo, ou seja, há um afastamento das suas raízes, não possui a

vinculação com movimentos sociais e os próprios alunos dessas instituições por muitas vezes

não se reconhecem como pessoas vinculadas ao campo, ou seja, possui a mesma visão do

autor (PINTO, 2003) onde acredita que o modo de ser e de viver de um distrito encontra-se

muito mais sintonizado com o urbano do que com o rural. Vajamos a seguir a implantação da

educação do campo.

A Educação Básica do Campo: No Estado do Mato Grosso do Sul

A partir da Resolução/SED/MS nº 2.507, de 29 de dezembro de 2011, em seu Art. 1º,

ficou deliberado sobre a autorização de funcionamento do ensino fundamental e/ou médio, na

modalidade educação básica do campo. No Estado de Mato Grosso do Sul.

A educação escolar no campo a partir da Resolução da Secretaria Estadual de

Educação do Estado de Mato Grosso do SUL, (2.501/2011 Art.3 p.15):

Entende-se por escola do campo aquela que trabalha os interesses, a política, a
cultura e a economia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do
campo, nas suas diversas formas de trabalho e de organização, na sua dimensão de
permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na
perspectiva do desenvolvimento social e econômico igualitário da população do
campo.

A mesma Resolução, em seu Art. 4º, deliberou que as escolas do campo fossem

contempladas com Currículo diversificado e que tivesse uma interligação com a realidade no

campo:

As escolas do campo terão em sua Proposta Pedagógica, os eixos temáticos Terra-
Vida -Trabalho e os fundamentos das diversas áreas de conhecimento norteadores de
toda a organização curricular interdisciplinar, abrangendo as disciplinas e seus
conteúdos, bem como outras atividades escolares que venham enriquecer a formação
dos estudantes, relacionando -os entre si e atendendo à realidade da comunidade.

É possível afirmar que ocorreram algumas mudanças significativas. Uma delas foi a

Matriz do Referencial Curricular que teve alteração a partir da Resolução /SED do Mato

Grosso do SUL, 3.016, de 04 de fevereiro de 2016. Nela consta a Base Nacional comum e a

parte Diversificada, a parte diversificada se refere, a proposta pedagógica, os eixos temáticos;
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TVT - TERRA – VIDA – TRABALHO que foi incluída na matriz curricular da educação

básica do campo onde além de incluir as disciplinas comuns, se inseriu uma disciplina

considerada diversificada, voltada ao campo.

A disciplina TVT tem como princípio estabelecer a relação do conhecimento com a

comunidade local, o que implica a participação e o diálogo com a comunidade escolar o que

de fato não existe, ao analisar algumas unidades escolares, não há essa interligação com a

comunidade local, veremos alguns exemplos no decorrer desse artigo.

Atualmente, Dourados tem três escolas do campo. Desde fevereiro de 2017 a Escola

Estadual Getúlio Vargas, do distrito de Vila Vargas, foi contemplada como escola de

educação básica do campo.

Teorias e Praticas nas Chamadas Escolas do/no Campo

A disciplina de TVT (Terra – Vida – Trabalho) foi incluída a partir da Resolução

n.2.501, de 20 de dezembro de 2011, como um novo modelo de referencial curricular; das

escolas do campo tendo como principio a vivência local e a inclusão, com duas aulas

semanais. Uma das principais modificações foi à inclusão dessa disciplina, tendo como

objetivo a interdisciplinaridade. Em entrevista com o senhor Mauro Sérgio Almeida de Lima,

representante da Coordenadoria de Políticas Específicas em Educação – COPEED/Secretaria

de Educação/MS, em Dourados-MS, ao responder a questão: A estrutura curricular da escola

muda ao se tornar do campo? Como?

Não havia sentido se tornar escola do campo e continuar com o referencial
curricularurbano, então, aconteceram algumas mudanças e a mais importante
é a inclusão da disciplina TVT (Terra Vida e Trabalho) como eixos
temáticos. A carga horária da disciplina é de duas aulas semanais e o
referencial curricular é específico para o campo. A disciplina TVT foi
pensada para ser interdisciplinar e trabalhar os três eixos em todas as
disciplinas. (Entrevista 16/08/2016).

Percebe-se que a principal diferença da escola do campo é o acréscimo do TVT que

deveria ser mais do que uma disciplina, pois em sua formulação esta proposta a

interdisciplinaridade, ou seja, a capacidade de dialogar e perpassar entre outras disciplinas.

Se a implantação dessa disciplina TVT, tinha como objetivo ser o diferencial em relação

ao referencial curricular das escolas que não são “do campo”, isso não está se realizando na

escola analisada.
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Pode-se dizer, que a experiência na Escola Estadual Dom Bosco, atual Escola Estadual

Joaquim Vaz de Oliveira, não foi possível observar esse diferencial, da interdisciplinaridade, ou

seja, promover o diálogo com a Geografia, que poderia ser um elo na valorização e construção

da identidade do campo. A luta pela educação do campo era por uma escola diferenciada, que

valorizasse o campo enquanto condição de vida e de identidade, favorecendo a permanência.

Portanto, a Escola Estadual Dom Bosco, atual Escola Estadual Joaquim Vaz de

Oliveira tem duas viés uma de escola do campo. Outra visão a considera como escola no

campo. Segundo o professor de Geografia, a escola se constitui como “no campo”; apenas se

localiza no campo.

Esses foram algumas das analises da atual Escola Estadual Joaquim Vaz de Oliveira

(Distrito de Indápolis), buscamos outras analises como da Escola Estadual Getúlio Vargas

(Distrito de Vila Vargas) que possui o projeto interdisciplinar; Horta escolar sustentável:

Horticultura agroecológico, desenvolvido como instrumento de pesquisa, aprendizado teórico

e prático para os alunos de TVT em conjunto com as outras disciplinas da grade curricular,

aplicando a interdisciplinaridade, fazendo a interação entre os diversos conhecimentos, que

tem como objetivo trabalhar o conteúdo programático dentro das disciplinas, valorizando os

saberes trazidos pelos alunos que estão inseridos no seu meio, que é o campo e a produção

agrícola da nossa região.

Incentivando a continuidade dos estudos desses alunos em áreas técnicas e superior,

que favoreçam a continuidade da produção no campo. Isso levando em consideração que

grande parte da produção de alimentos vem dos pequenos produtores, ou agricultores

familiares e não apenas da produção em massa destinada à exportação.

Portanto, o projeto visa desenvolver atitudes positivas em relação ao futuro

profissional desses alunos. Mostrando a eles que é possível ter uma profissão de respeito, que

tenha um retorno financeiro compensador e ajudando no desenvolvimento da agricultura

familiar sem precisar deixar o campo.

Um dos exemplos da interdisciplinaridade entre as disciplinas da base comum junta

com diversificada esta pautada em sugestões de algumas ações sob a coordenação de

disciplinas específicas de cada área, na figura 02.
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Figura 02 - Sugestões de teorias e práticas das disciplinas específicas de cada área

com a interligação com o eixo temático TVT:

Autor: Claudio Tomaz, 2017 e 2018.

A partir desse projeto foi possível observar que á possibilidade tanto na teoria como na

pratica de possuir a interdisciplinaridade entre todas as disciplinas de áreas e o eixo TVT,

como por exemplo, na geografia que podemos tratar sobre os tipos de solo tendo uma

interdisciplinaridade com o TVT tratando sobre a correção do solo.

A escola do campo Getúlio Vargas tem como objetivo e foco formador a

interdisciplinaridade e o ensino de Geografia assume um papel preponderante, reconhecendo

que conceitos da geografia como espaço, território e lugar, se constituem em fundamentos que

expressam sua vivencie e suas experiências, criando/reforçando sua identidade, sendo esse um

dos pré-requisitos da educação do campo, qual seja, fortalecer a cultura e a identidade da

população camponesa. Veja-se que a Geografia possui uma interligação importante na

educação do campo (figura 02). Segundo Sandes e Costa (2013. p.1):

A Geografia é a ciência que estuda o espaço, os lugares, os territórios, as paisagens, as

regiões, a sociedade e as inúmeras relações que se estabelecem em escala local. Dessa forma,

proporciona um diálogo entre áreas distintas do conhecimento, num fascinante exercício de

interdisciplinaridade. No campo, o ensino da Geografia encontra muitas questões a serem

exploradas de forma contextualizada e crítica, entre elas pode-se destacar as particularidades

socioculturais do campo, as dificuldades dos agricultores, a importância da agricultura de

subsistência, os benefícios dos produtos orgânicos, a necessidade de uma reforma agrária, a

importância dos sindicatos dos trabalhadores rurais e movimentos sociais.

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do (a) Professor (a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Figura 02 - Sugestões de teorias e práticas das disciplinas específicas de cada área

com a interligação com o eixo temático TVT:

Autor: Claudio Tomaz, 2017 e 2018.

A partir desse projeto foi possível observar que á possibilidade tanto na teoria como na

pratica de possuir a interdisciplinaridade entre todas as disciplinas de áreas e o eixo TVT,

como por exemplo, na geografia que podemos tratar sobre os tipos de solo tendo uma

interdisciplinaridade com o TVT tratando sobre a correção do solo.

A escola do campo Getúlio Vargas tem como objetivo e foco formador a

interdisciplinaridade e o ensino de Geografia assume um papel preponderante, reconhecendo

que conceitos da geografia como espaço, território e lugar, se constituem em fundamentos que

expressam sua vivencie e suas experiências, criando/reforçando sua identidade, sendo esse um

dos pré-requisitos da educação do campo, qual seja, fortalecer a cultura e a identidade da

população camponesa. Veja-se que a Geografia possui uma interligação importante na

educação do campo (figura 02). Segundo Sandes e Costa (2013. p.1):

A Geografia é a ciência que estuda o espaço, os lugares, os territórios, as paisagens, as

regiões, a sociedade e as inúmeras relações que se estabelecem em escala local. Dessa forma,

proporciona um diálogo entre áreas distintas do conhecimento, num fascinante exercício de

interdisciplinaridade. No campo, o ensino da Geografia encontra muitas questões a serem

exploradas de forma contextualizada e crítica, entre elas pode-se destacar as particularidades

socioculturais do campo, as dificuldades dos agricultores, a importância da agricultura de

subsistência, os benefícios dos produtos orgânicos, a necessidade de uma reforma agrária, a

importância dos sindicatos dos trabalhadores rurais e movimentos sociais.

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do (a) Professor (a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

Figura 02 - Sugestões de teorias e práticas das disciplinas específicas de cada área

com a interligação com o eixo temático TVT:

Autor: Claudio Tomaz, 2017 e 2018.

A partir desse projeto foi possível observar que á possibilidade tanto na teoria como na

pratica de possuir a interdisciplinaridade entre todas as disciplinas de áreas e o eixo TVT,

como por exemplo, na geografia que podemos tratar sobre os tipos de solo tendo uma

interdisciplinaridade com o TVT tratando sobre a correção do solo.

A escola do campo Getúlio Vargas tem como objetivo e foco formador a

interdisciplinaridade e o ensino de Geografia assume um papel preponderante, reconhecendo

que conceitos da geografia como espaço, território e lugar, se constituem em fundamentos que

expressam sua vivencie e suas experiências, criando/reforçando sua identidade, sendo esse um

dos pré-requisitos da educação do campo, qual seja, fortalecer a cultura e a identidade da

população camponesa. Veja-se que a Geografia possui uma interligação importante na

educação do campo (figura 02). Segundo Sandes e Costa (2013. p.1):

A Geografia é a ciência que estuda o espaço, os lugares, os territórios, as paisagens, as

regiões, a sociedade e as inúmeras relações que se estabelecem em escala local. Dessa forma,

proporciona um diálogo entre áreas distintas do conhecimento, num fascinante exercício de

interdisciplinaridade. No campo, o ensino da Geografia encontra muitas questões a serem

exploradas de forma contextualizada e crítica, entre elas pode-se destacar as particularidades

socioculturais do campo, as dificuldades dos agricultores, a importância da agricultura de

subsistência, os benefícios dos produtos orgânicos, a necessidade de uma reforma agrária, a

importância dos sindicatos dos trabalhadores rurais e movimentos sociais.

974



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do (a) Professor (a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

As consequências da revolução verde e tantas outras temáticas que estão relacionadas

com a realidade imediata dos estudantes. O ensino dessa ciência também deve contribuir para

uma reflexão e, também, restabelecer os laços quebrados entre o campo e a cidade,

minimizando os preconceitos existentes e consolidados ao longo da história.

Refletindo a escola do campo e a contribuição da Geografia a respeito dessa questão,

Camacho (2011) afirma:

[...] a geografia deve desenvolver no Estudante-Camponês a capacidade de observar,
analisar, interpretar e pensar/refletir/indagar criticamente sobre a realidade com o
objetivo de fomentar uma ação transformadora sobre essa realidade. (CAMACHO,
2011, p. 6).

Concordamos com o autor. A Geografia vai além da mera descrição, é preciso

conhecer o lugar, o espaço de vivência, podendo até mesmo descrevê-lo e quantificar os

elementos que o compõem, mas só isso não é suficiente.

Segundo Camacho (2011), é preciso trazer a Geografia estudada para realidade do

educando do campo. O aluno deve ser um sujeito ativo e não passivo nesse processo de

ensino e de aprendizagem.

Dessa maneira, se faz de extrema importância discutir a realidade do espaço rural
com mais profundidade se estamos lecionando para alunos que vivenciam essa
realidade. Da mesma forma que, se nós estivéssemos lecionandos para alunos de
uma periferia de uma grande metrópole, iríamos focar a questão da segregação
socioespacial e da violência urbana. Pois, sempre a geografia deve estar relacionada
à realidade socioespacial do aluno (CAMACHO, 2011, p. 28).

Observamos até aqui dois extremos a primeira escola considera a disciplina TVT

como apenas mais uma disciplina, já a segunda, utiliza do projeto pra reforçar que é uma

escola diferenciada e que é necessária a interdisciplinaridade entre as áreas promovendo e

reforçando conteúdos da geografia, que são importantes no cotidiano do aluno que vive no

campo.  Ha ultima escola que esta em analise é Escola Estadual Antônio Vicente Azambuja,

localizada no distrito de Itahum que possui um diferencial, se compararmos com as outras

escolas analisadas nesse artigo, essa é a única que possui um ensino médio interligado a um

Curso Técnico em Agropecuária, implantado em 2017, com carga horária de 4.767 horas, das

quais 4.500 são de hora-aula e 267 de estágio supervisionado, distribuídos no período de três

anos, com disciplinas da base comum do Ensino Médio Inovador e disciplinas técnicas,

ministradas por agrónomos.
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Conta com uma coordenadora técnica e uma coordenadora pedagógica para apoiar a

execução do processo de ensino aprendizagem. O objetivo do Curso é oportunizar a formação

geral e a habilitação técnica aos estudantes, preparando-os para o mercado de trabalho e ao

ingresso no Ensino Superior, com embasamento teórico e prático, através de uma proposta

Agroecológica, Científica, Cultural e Interdisciplinar. Essa modalidade de ensino oferta a

possibilidade de crescimento profissional aos educandos em uma região eminentemente

voltada à agropecuária, visando preparar o jovem para o mercado de trabalho com a finalidade

de melhorar a produção de renda e a qualidade de vida, além de fixá-lo na atividade rural,

formando profissionais que estão ao encontro das expectativas do mercado de trabalho em

constante modernização, como também ao atendimento das necessidades locais e regionais.

A pesquisa nos permite afirmar que a possibilidade de extinção da escola do campo

existe e é necessário que os gestores e professores, mas também estudantes e

familiares/responsáveis sejam capazes de construir a proposta e sua implementação sob pena

de realmente a escola do campo vir a sucumbir sem ter atingido seus objetivos, quais sejam,

formar cidadãos comprometidos com a vida do campo pois a proposta de um curso técnico

agropecuário dentro de uma escola do campo é contraditória as lutas dos movimentos sociais

que lutaram por uma escola diferenciada, com esse curso voltamos a pratica de mera educação

rural que é voltada a capacitação de mão de obra.

Uma das disciplinas do ensino médio que mais chama atenção é tratar da geografia,

interligado com empreendedorismo, a disciplina que mais possui a capacidade de ressaltar a

importância da educação do campo, vem sendo utilizada para defender o agronegócio.

Esses são dados preliminares, ou seja, estarei aprofundando a analise em cada escola,

no decorrer da elaboração da minha dissertação, nesse artigo busquei mostrar apenas algumas

experiências de analise inicial.

Considerações Finais

Conclui-se que há contradição entre a teoria e a prática, sejam pelos jovens (alunos),

educadores no interior das escolas, seja pelos gestores. Para chegar essa conclusão analisamos

a diferença entre a Educação Rural e Educação do Campo. Enquanto uma possuía viés

compensatório a outra é emancipatória.
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Tratamos também sobre os conceitos de assentamentos, acampamentos e distritos.

Distinguimos que cada escola considerada do campo possui o seu diferencial, pois suas

características são voltadas a identidade da comunidade local.

Porem surgiu algumas incoerências como a não vinculação direta dos movimentos

sociais com as escolas do campo. O afastamento dos jovens quando não se reconhece como

camponês, comparando igualmente a cidade com os distritos, deixando de lado o contexto

histórico local camponês.

Já em relação aos educadores e gestores buscamos trazer alguns exemplos de escolas

do campo. A Escola Estadual Dom Bosco atual Escola Estadual Joaquim Vaz de Oliveira,

embora seja uma escola do campo, na pesquisa realizada, verificou-se ser uma Escola no

campo, ou seja, apenas localizada na área rural.

Na experiência analisada, se pode observar, que nem todas as escolas do campo são

iguais, enquanto algumas desconhecem a luta dos movimentos sociais, por uma escola

diferenciada, outras elaboram projetos interdisciplinares que é um dos objetivos centrais da

educação do campo, utilizando a disciplina de TVT, uma conquista para educação do campo

nas escolas do estado do Mato Grosso do Sul.

Mesmo tendo algumas contradições como o curso de agronegócio, devemos ressaltar

até momento, o único estado do Brasil que possui uma disciplina diversificada nas escolas do

campo é o estado do MS, é ressente de 2011, portanto as escolas estão em processo de

reestruturação, teóricas e praticas e o principal objetivo da minha pesquisa e analisar essas

mudanças.

.
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A CONTRIBUIÇÃO DA GEOGRAFIA POR MEIO DO PLANO DE
ESTUDO: A INFLUÊNCIA DO CLIMA NAS ATIVIDADES

AGROPECUÁRIAS NA ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA DE JAGUARÉ

Eric de Oliveira, e-mail: eric.eira@bol.com.br, Escola Família Agrícola de Jaguaré.

Resumo

Este trabalho teve como objetivo mostrar a dinâmica do ensino da geografia na Pedagogia da

Alternância, por meio do plano de estudo: a influência do clima nas atividades agropecuária no qual, almejo

mostra o diferencial deste ensino em escolas que chamamos de ensino tradicional.  A presente pesquisa tem

como metodologia a construção de um mapa conceitual e pesquisas feitas em materiais produzidos por vários

grupos de monitores/professores que estão inseridos nas Escolas Famílias Agrícolas do norte do Estado do

Espírito Santo e observação nos momentos de estudos que foram aplicados as atividades vivenciais para os

estudantes, leituras em livros, apostilas e revistas que abordavam o assunto interessado para a pesquisa. A

pesquisa mostra um pouco da origem e evolução da Pedagogia da Alternância no país e no mundo e como ela

chegou ao município de Jaguaré. Abordo também os princípios pedagógicos e filosóficos na pedagogia da

alternância. Os resultados alcançados pela pesquisa mostram o processo de ensino-aprendizagem e as dimensões

da geografia no plano de curso, por meio do Plano de Estudo e as atividades vivenciais que fazem parte do

currículo da escola.

Palavras-Chaves: Pedagogia da Alternância; Atividades Vivenciais; Ensino-Aprendizagem; Geografia; Plano de

Estudo.

Introdução

O presente trabalho é um relato sobre o ensino da geografia na Escola Família

Agrícola de Jaguaré, e tem como objetivo apresentar a importância do processo de ensino-

aprendizagem da geografia na pedagogia da alternância por meio do plano de estudo,

enfocando principalmente a 3ª série do ensino médio do Curso Técnico em Agropecuária uma

vez que a geografia esta presente em todas as atividades do plano de curso na formação do

jovem em alternância. Este estudo será apresentado de forma contextualizada para mostrar as

atividades desenvolvidas por meio da disciplina de geografia na pedagogia da alternância,

relacionando a vivencia dos estudantes com o campo, aprimorando a teoria com a prática para

que os estudantes possam atingir a sua formação não somente por meio dessa área de ensino,

mas como todas as áreas de sua formação integral do jovem.
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Considerando o ensino da

geografia no ensino fundamental e médio das Escolas Famílias Agrícola iremos perceber no

decorres deste estudo que há uma diferente entre o cotidiano escolar e a prática dos estudantes

devido a sua relação com o campo e contextualização das áreas de ensino.

A primeira hipótese desse estudo mostra que o ensino na Pedagogia da Alternância

trabalha de forma diferenciada com a geografia desde a construção do plano de curso até a sua

aplicação na prática para atender aos temas geradores. No planejamento de ensino e ação

metodológica, destacar-se-á a gerência, o perfil dos parceiros e atores, bem como a

fundamentação e a estrutura do plano de formação a descrição e procedimentos da

organização curricular que serviu muito como base para contextualização deste estudo.

Este trabalho tem como objetivo contribuir no entendimento do processo e ensino-

aprendizagem da geografia, a partir de uma ótica filosófica e pedagógica como a realidade se

manifesta nos estudantes, e como a Pedagogia da Alternância por meio de seus instrumentos

pedagógicos e metodológicos vivencia essa realidade. Analisar como os estudantes atuam no

processo de ensino-aprendizagem da geografia na Pedagogia da Alternância por meio das

atividades pedagógicas realizadas na Escola Família Agrícola de Jaguaré por intermédio da

disciplina de geografia com intuito de analisar o ensino de forma interdisciplinar, tendo em

vista que o estudante deve chegar a entender os problemas sociais, econômicos e ambientais

que acontecem no seu meio.

Segundo Oliveira (2018), Na Pedagogia da Alternância a sabedoria prática e a teoria

se juntam. A alternância ajuda a aprofundar constantemente as coisas que acontecem no dia-a-

dia da família, comunidade, país e mundo em geral. A alternância ajuda a valorizar o trabalho

prático manual do agricultor como forma de reconhecer na cultura camponesa um expoente de

valor universal, indispensável ao desenvolvimento equilibrado de todas as sociedades,

passado e presente. O trabalho envolve tanto a habilidade do fazer como o aspecto da

transcendentalidade e os desenvolvem, estimulando o amadurecimento do jovem e fazendo

com que ele se sinta sujeito. É o trabalho que cria riquezas e bem-estar na sociedade.

De acordo com o PPP (2015), O jovem que frequenta a EFA- Escola Família Agrícola,

continua trabalhando no meio sócio profissional, com isso ele valoriza aquilo que as pessoas

de sua comunidade fazem e sabem. Isso acontece por meio da alternância, onde o estudante

passa um tempo na sede da escola e outro em casa, na comunidade, estudando e refletindo a
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sua realidade vivencial possibilita ao

jovem a projeção de uma nova realidade para o seu meio, conservando valores importantes da

tradição e cambiando outros valores.

O jovem exercita e vivencia todas as atividades no período que passa em casa inserida

no seu meio natural. Esse ir e voltar envolve diretamente a família, monitor e estudante num

processo de parceria nos trabalhos da EFA, assim como, acompanhar mais intensamente o

desenvolvimento intelectual dos estudantes. Essa realidade pose ser demonstrada na imagem

01 abaixo:

Imagem 01 - Organograma da dinâmica da P.A.
Fonte: RACEFFAES (2011, p.6).

Os dois espaços e tempos (sessão – estadia) proporcionam uma ampla aprendizagem

composta de conhecimentos técnicos, científicos e de valores (morais e éticos).

A Pedagogia da Alternância conjuga estudo, vivência e trabalho, sendo o trabalho

(experiência sócio profissional) o ponto de partida do processo ensino-aprendizagem. Na

prática a Alternância compõe-se de momentos e de instrumentos pedagógicos específicos,

todos juntos favorecem a associação entre estudo e trabalho no meio sócio profissional. Nessa

concepção a Pedagogia da Alternância proporciona uma formação contínua, pois o estudante

constrói conhecimentos tanto na escola, quanto na comunidade. Ao relacionar a teoria com a

prática; reflete, experimenta e constrói novos conhecimentos (PPP, 2015).

Contextualização da Escola Família agrícola de Jaguaré

A Pedagogia da Alternância nasce em Jaguaré em 1972, através da ação da Diocese de

São Mateus, do MEPES-Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo e lideranças
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locais que estavam preocupadas com o êxodo

rural, a expansão da agroindústria, principalmente a Aracruz Celulose e com a carência de

uma educação para os jovens rurais. As lideranças tinham como meta a conscientização, a

promoção e o desenvolvimento do homem e da mulher do meio rural. (MEPES, 2014).

A EFA de Jaguaré surgiu como alternativa para dar respostas aos problemas

socioeconômicos e políticos do meio rural os quais ocasionavam a expulsão dos pequenos e

médios proprietários de suas terras. Até o ano e 1990, ela ofereceu o Curso Supletivo de

Suplência em Nível de 1º Grau ao mesmo tempo em que a realidade do Município exigia

também o curso de 2º Grau na modalidade profissionalizante. Assim, no ano de 1989, por

meio de uma administração de caráter popular com participação comunitária, buscaram

concretizar a criação de três escolas comunitárias municipais rurais de ensino fundamental na

região do Jirau, São João Bosco e Japira. Um projeto embasado na Pedagogia da Alternância

que proporcionou a mudança do curso de Suplência da Escola Família Agrícola de Jaguaré

para o curso de 2º Grau profissionalizante – Técnico em Agropecuária nos moldes do Parecer

CEE n: 45/72.

Processo de ensino-aprendizagem

O processo de ensino-aprendizagem tem sido historicamente caracterizado de formas

diferentes que vão desde a ênfase no papel do professor como transmissor de conhecimento,

até as concepções atuais que concebem o processo de ensino-aprendizagem com um todo

integrado que destaca o papel do educando. O conceito de aprendizagem emergiu das

investigações empiristas em psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base no

pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência. (GIUSTA, 1985)

O conceito de aprendizagem é algo simples de compreender, ocorre sempre que as

pessoas passam a apresentar um comportamento que anteriormente não apresentava como

habilidade motora, linguagem, hábitos, pensamentos, emoções e outros. Existem diferentes

concepções sobre a aprendizagem. Segundo Antunes (2011), a aprendizagem é reconhecida

pelas habilidades comportamentais observáveis apresentadas pelo aprendiz: resultado de

provas escritas, capacidade de reter conhecimentos, habilidades técnica para desempenhar

uma tarefa. A aprendizagem centrada no ensino implica a possibilidade de serem conhecidos

os fatores que determinam o comportamento de indivíduos e mesmo de grupos. Podemos

olhar os fatores que constituem o ambiente doméstico, quer o modo procedem aos membros

da família, quer a existência de brinquedos, e, no caso da escola, as atitudes do professor, a
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disposição dos objetos na sala de aula,

como estímulos que moldam o comportamento do aprendiz.

A verdadeira aprendizagem é aquela que transforma o sujeito, ou seja, os saberes

ensinados são reconstruídos pelos educadores e educandos e, a partir dessa reconstrução,

tornam-se autônomos, emancipados, questionadores, inacabados. “Nas condições de

verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção

e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo”.

(FREIRE, 1996)

O processo de aprendizagem envolve a assimilação e a acomodação. Na medida em

que participamos ativamente dos acontecimentos, assimilamos mentalmente as informações

sobre o ambiente físico e social e transformamos o conhecimento adquirido em formas de agir

sobre o meio. O conhecimento assimilado para constituí-la a bagagem de experiências que

nos permite enfrentar as novas situações, assimilar outras experiências e formular novas

ideias e conceitos. As novas aprendizagens baseiam-se nas anteriores assim, a inteligência

humana desenvolve-se: aprendizagens simples servem de base a outras aprendizagens mais

complexas.

Quando transformamos o conhecimento assimilado em uma nova forma de ação,

realizamos uma acomodação entre o nosso organismo nos aspectos físico e mental e o

ambiente no qual vivemos.

Através de assimilações e acomodações constantes e contínuas, cada indivíduo
organiza sua noção da realidade, seu próprio conhecimento. É necessário esclarecer
o que é ensino e o que é aprendizado. Para mim, o ensino é uma forma ou o ato de
saber de forma que o aluno não irá agir meramente como um aprendiz. Em outras
palavras, ensinar é a forma que o professor ou o educa possui de mostrar ao aluno o
que é o conhecimento, de forma que o aluno também irá conhecer em vez de simples
aprender. Por essa razão, o processo de aprendizado implica o aprendizado do objeto
que pode ser aprendido. (...) Essa preocupação determina o ato de ensinar e o ato de
aprender como momentos fundamentais no processo geral de conhecimento, um
processo do qual fazem parte por um lado o educador e por outro o educando. E esse
processo implica em uma situação subjetiva. È impossível que uma pessoa, não
sendo o sujeito de sua própria curiosidade, possa verdadeiramente compreender o
objeto de seu conhecimento (FREIRE, 1996).

Sabemos que aprendizagem relaciona-se a muitos campos da atividade humana e o

processo ensino-aprendizagem não ocorre somente no espaço sala de aula, sendo este um dos

espaços de criação e socialização de conhecimentos. Neste espaço, estudantes e professores

constroem e reconstroem seus conhecimentos, de forma prática e fundamentada nas

experiências vividas no cotidiano.
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A sala de aula é um dos

contextos educacionais de grande importância no desenvolvimento dos estudantes uma vez,

que neste espaço, eles têm a oportunidade de socializar suas experiências e suas

aprendizagens. Sabemos, porém, que essas deverão ser construídas, elaboradas e reelaboradas

no decorrer do processo ensino-aprendizagem. É preciso, no entanto, ter bem delineados os

objetivos que se pretendem alcançar em cada etapa das atividades educativas, buscando uma

forma simples e concreta de levar os estudantes à compreensão dos conteúdos.

Dimensões da geografia no plano de curso da EFA

A experiência parte da investigação do plano de curso da Escola Família de Jaguaré.

De acordo com o PPP (2015), o plano de curso é um instrumento pelo qual se podem

relacionar os temas a serem estudados, bem como previsão de atividades a serem

desenvolvidas. Esse instrumento metodológico articula quatro elementos, basicamente: O

conteúdo das disciplinas; o estudante, o monitor e a organização. O Plano de Curso é o

mecanismo metodológico que garante a formação integral, trabalhando a formação técnica e

acadêmica em função da formação profissional sócio-política. Ele define os rumos do

processo educativo desenvolvido pelas EFA’S (Escolas Famílias Agrícolas de Jaguaré).

A sistematização desse plano de curso permite trabalhar em forma de rede por meio

dos temas geradores. O Tema Gerador é de onde parte a motivação para a investigação. Os

subtemas garantem o enfoque dos Temas Geradores (TG’s), assim, os Planos de Estudo

(PE’s) dão o direcionamento para o trabalho. Dessa forma a organização do currículo das

matérias na escola é garantida de forma científica, possibilitando que o extrato da realidade,

apreendido pelo Plano de Estudo, possa ser desmitificado, auxiliando o estudante no seu papel

fundamental: ser suporte para que o meio onde vive possa desenvolver-se de forma

sustentável e solidária.

A organização dos conteúdos das disciplinas concilia os objetivos das leis nacionais

com a realidade vivenciada e projetada dos jovens estudantes das EFA’s. Os conteúdos estão

apresentados de forma tematizada, a fim de garantir o grau de aprofundamento do ciclo,

construir uma imagem abstrata da realidade e seu enfoque. Partindo desse preposto a

experiência relatada parte do plano de curso do terceiro ano do curso técnico em agropecuária

da Escola Família Agrícola de Jaguaré cujos temas de estudo são: A influência do clima na

produção agropecuária e o uso da energia na produção agropecuária.
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Dentro da disciplina de

geografia nessa série, é necessário que os estudantes consigam atingir as seguintes

competências e habilidades: Compreender a interação existente entre os elementos da

natureza, suas leis, como ciclos renováveis e não renováveis; bem como os desafios que o

progresso humano enfrenta pra aproveita-los adequadamente. Descrever as consequências das

políticas e tecnologias do mundo atual no aproveitamento dos recursos naturais: solo, água, ar

e luz.

Segundo Oliveira (2018), a Pedagogia das EFAs se propõe a um modelo de

aprendizagem que trabalha a educação no princípio dialético, da reflexão e da ação, buscando

desenvolver habilidades, atitudes e a consciência como requisito para transformação do meio.

Os instrumentos da Pedagogia da Alternância extraem da realidade concreta, elementos

significativos que motivam a relação ensino-aprendizagem. Esses elementos passam por um

processo de reflexão nas áreas do conhecimento, possibilitando ao jovem perceber as

contradições existentes dentro de seu próprio meio. Neste momento, o indivíduo toma

distância de sua realidade e passa a analisá-la com um olhar científico, tomando dimensão

entre o real e o ideal, sendo este a realidade projetada.

Dando ênfase no relato da experiência desenvolvida o ponto de partida foi o plano de

estudo. O plano de estudo em destaque como objeto de estudo foi: A influência do clima nas

atividades agropecuárias, aplicado na 1ª semana de estudo da 3ª série tendo como enfoque as

causas e consequências das práticas agroecológicas; conhecer o desequilíbrio climático e suas

implicações no setor agropecuário; observar os efeitos dos fatores climáticos sobre as

variáveis da produção. Os estudantes por grupos de região sentaram e desenvolveram os

questionamentos de acordo os passos citados acima, selecionaram as perguntas formando um

só roteiro dentro do método. Durante a estadia (sessão meio-sócio-familiar) os estudantes

ainda por grupos de região visitaram propriedades diversificadas de acordo a abrangência do

PE. Para cumprir com essa etapa os estudantes pesquisaram três agricultores da região que

trabalham com agricultura diversificada para conseguirem analisar as causas e consequências

das práticas antiecológicas, conhecer o desequilíbrio climático e suas implicações no setor

agropecuário e observarem os efeitos dos fatores climáticos sobre as variáveis da produção.

Na semana seguinte aconteceu a colocação em comum desta pesquisa realizada e levantaram

novas hipóteses e questionamentos para serem aprofundados nos momentos de estudos

práticos e teóricos. Os Professores fizeram a sistematização desta síntese elaborando os

conteúdos e áreas para aprofundamento durante todo o semestre.
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Para aprimorar o

aprofundamento a partir do plano de estudo e seguindo os instrumentos adotados pela escola

na pedagogia da alternância foi feito uma intervenção. A intervenção é uma atividade muito

valorizada pela EFA, pois garante o contato do estudante com as experiências de pessoas que

vivenciam situações ligadas ao Tema Gerador. Ela é realizada em forma de conversa,

depoimentos e palestras. A intervenção realizada dentro do PE: A influência do clima nas

atividades agropecuárias foi palestrada pelo técnico do Incaper Local o Senhor Domingos de

Jesus com o Tema: Transição da agricultura convencional para a Agroecologia. Esse tema fez

com que os estudantes percebessem que a utilização de agrotóxicos e práticas erradas podem

prejudicar muito o solo e trazer vários impactos para o homem e o meio que ele está inserido.

O próximo passo realizado foi um cursinho, este instrumento é o momento onde os

estudantes aplicam o conhecimento teórico assimilado nas disciplinas por meio da prática

complementando assim, as atividades práticas para a vida do meio rural. O cursinho proposto

foi sobre o manejo sustentável de microbacias. A metodologia foi uma parte teórica em sala

de aula ministrada nas aulas de geografia onde foram abordados os seguintes conteúdos:

Bacias Hidrográficas, relevo, altitude e latitude, recursos naturais e posicionamento

geográfico. Na prática foi feito um trabalho na Bacia Hidrográfica do Córrego Jundiá,

principal rio do município que também abaste a cidade.

Continuando a aplicação dos instrumentos pedagógicos com a integração da disciplina

de geografia foi realizada a experiência com o objetivo de experimentar, observar, testar e

adquirir habilidades. De acordo com o PPP (2015), a Pedagogia da Alternância realiza a

experiência porque acredita que a teoria e a prática caminham juntas. Os estudantes realizam a

experiência em casa e na escola. Em casa o estudante é o protagonista, pois ele planeja,

executa, acompanha, busca soluções, compara, avalia e relata em parceria com a família. Na

escola o planejamento é realizado pelo professor e estudante e as atividades de execução,

observação e acompanhamento são realizadas no coletivo dos estudantes. A experiência

realizada na escola foi desenvolvida pelo professor geografia e Irrigação e Drenagem, ambos

desenvolveram um plano de trabalho para a construção de uma estação Meteorológica na

escola para medir temperatura, umidade, índice pluviométrico e evaporação. O tema da

experiência foi o seguinte: entendendo o clima por meio de uma estação meteorológica

artesanal. Além de garantir o objetivo de conhecer o funcionamento de uma estação

meteorológica e analisar os fatores e as mudanças ocorridas no clima, contemplamos os
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conteúdos: evapotranspiração,

irrigação na agricultura, meteorologia, climatologia, termometria, ciclos biogeoquímicos.

Outra atividade desenvolvida na escola é a atividade de retorno que acontece de forma

espontânea, de imediato a curto, médio e longo prazo. Porém, com a finalidade de

proporcionar aos estudantes condições de comprometimento cada vez maior com o seu meio e

possibilitar a intervenção em sua realidade exercitando sua liderança durante o processo de

formação, encontrar possíveis alternativas para as dificuldades do meio em que vive

aprofundando seus conhecimentos, fazendo troca de experiência junto à família e

comunidade, permitindo assim uma formação entre os parceiros. A atividade de retorno que

surgiu por meio deste plano de estudo foi uma pesquisa de dados dos últimos 10 anos sobre o

índice pluviométrico e temperatura, causas e efeitos dessas modificações na região de cada

estudante e depois elaborar um trabalho de exposição na comunidade e debater com os

moradores sobre o assunto. Após toda construção desse trabalho e apresentado nas

comunidades, os estudantes colocaram em comum na escola, produzindo uma cartilha com os

dados tão necessários para a agricultura da região.

Na pedagogia da alternância a teoria e a prática estão interligadas, um não vive sem o

outro. Por isso para contemplar os conteúdos abordados no plano de estudo sobre a influencia

do clima nas atividades agropecuárias foram realizados viagem de estudo, pois a mesma

integra a atividade pedagógica da EFA e se torna uma prática indispensável na

complementação dos conhecimentos, onde ajuda na aprendizagem e na formação do

estudante. No PPP (2015), a visita de estudo tem como função observar, conhecer e comparar

uma realidade diferente da EFA e de seu meio sócio profissional dando ênfase a uma

realidade vivenciada pelo estudante, que diz respeito ao tema em estudo. Na visita de estudo

os estudantes observam, se informam, questionam e amplia um assunto. Elas são motivadas

sempre pelos planos de estudos e planejadas pelos estudantes e professores. Para atender

especificamente este plano de estudo sobre o clima foi realizado uma visita com o tema:

Diversificação da propriedade familiar e as fontes de recursos naturais e objetivo de conhecer

a experiência de agricultores que estão superando a agricultura convencional e resgatando a

cultura camponesa na propriedade do Senhor Valdir Euzébio no município de Vila Valério -

ES.

Momentos de estudos: práticos e teóricos na EFA
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A escola trabalha com a

interdisciplinaridade e tem como centro dos estudos o projeto das áreas, onde que é garantida

a integração das disciplinas a partir dos princípios. Exemplo: as áreas integram as disciplinas

e o projeto das áreas garante a integração das áreas.

Os momentos de estudos têm como objetivo buscar mecanismos que garanta o foco do

PE com os momentos de estudo como as aulas práticas e teóricas, trabalho prático, visita de

estudos, tarefas, cursinhos, intervenções, experiências, atividade de retorno, viagens de

estudos, caderno da realidade, caderno de acompanhamento, avaliações coletivas e das

disciplinas. Os momentos específicos de estudo voltados para a geografia é trabalhado de

maneira que leva o estudante a pensar em qual contexto ele esta inserida, transformando a sua

realidade.

Destarte, os jovens precisam ser oportunizados a conhecer as teorias a partir do

diagnóstico realizado para ampliarem o horizonte da teoria/prática no sentido de enriquecer a

compreensão da realidade por meio das contribuições científicas, pois a ampliação da teoria

possibilita um aumento qualitativo da prática (GANDIN, 1997).

Nesse caminho podemos enxergar a Pedagogia da Alternância como uma

possibilidade para fortalecer a relação entre teoria e prática. As teorizações de Freire nos

ajudam a refletir sobre a importância da teoria estar vinculada à prática, ao passo que “a

reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a

teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo (2011, p. 24).

Relação da geografia com o setor agropecuário da EFA

De acordo com o Planejamento anual 2016, o setor agropecuário da escola tem o papel

de desenvolver atividades de formação, que possibilite ao educando, famílias e monitores

novas formas de organização e comportamento a fim de promover o desenvolvimento rural

sustentável. Ele corresponde à interação entre os setores PEDAGÓGICO,

ADMINISTRATIVO da escola e da propriedade do agricultor – o meio rural como fim -

baseado na necessidade de uma gestão participativa bilateral dos princípios da agroecologia e

da pedagogia da alternância.

Para Santos (1999), o espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável,

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não

considerados isoladamente, mas como quadro no qual a história se dá. No começo era a
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natureza selvagem, formada por

objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados,

objetos técnicos, mecanizados e, depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial

tenda a funcionar como uma máquina. Na imagem 02 abaixo podemos observar o espaço que

acontece a formação dos jovens com o setor agropecuário.

Imagem 02: Setor Agropecuário da Escola.

Fonte: arquivo da EFA de Jaguaré 2016.

O setor agropecuário é de caráter EDUCATIVO e PRODUTIVO, uma vez que

proporciona aos estudantes meios de se identificarem com o meio rural através dos trabalhos

práticos e das experiências que alicerçadas na teoria (aulas teóricas); promover a capacitação

dos estudantes, agricultores e técnicos rumo a uma agricultura mais sustentável alicerçada

sempre nos princípios da P.A. Contudo, os conhecimentos adquiridos no ensino da geografia

contribuem para que as atividades agrícolas possam ser desenvolvidas de maneira que não

prejudiquem o solo que sustenta os povos da nação.

Metodologia

A indagação por escrever esse trabalho, estendeu-se por meio de uma pesquisa

de abordagem qualitativa. A metodologia qualitativa segundo Minayo (2003) trata-se de uma

atividade da ciência, que visa à construção da realidade, mas que se preocupa com as ciências

sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo
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de crenças, valores, significados e outros

construtos profundos das relações que não podem ser reduzidos à operacionalização de

variáveis.

Segundo Gil (2010), entrevistas, observação e análise de documentos são elementos

essenciais na coleta de dados para a condução de um estudo de caso. Assim, na primeira parte

dos resultados e discussões, foi analisado o Projeto Político Pedagógico do Curso Técnico em

Agropecuária, bem como os documentos que norteiam sua construção, o Plano de

Desenvolvimento Institucional e o Plano de Avaliação Institucional, Plano de Curso da

escola.

A pesquisa também se ancorou na observação do dia a dia da escola, documentos

fornecidos pelos professores e gestores da EFA, conversas com os professores das áreas

envolvidos na discussão do tema estudado. Elaboração de um mapa conceitual com o tema

do projeto de pesquisa analise dos documentos da pedagogia da alternância, participação dos

momentos de estudo para observação dos estudantes e professores na aplicação dos conteúdos

de geografia, leituras em bibliografias para elaboração da síntese e sistematização das ideias

para a construção do projeto e agrupamento das informações.

Na tentativa de acertar e desenvolver um bom trabalho, para esta explanação do

processo de ensino-aprendizagem da geografia, foi percorrido alguns materiais já produzidos

pelos professores que atuam na pedagogia da alternância com experiência de prática e teoria

que contribuem dentro do processo de formação das crianças, adolescentes e jovens em todas

as suas dimensões, ou seja, na formação integral: ecológico, intelectual, técnico, científico,

profissional, ético, espiritual, filosófico, artístico e outros.

Resultados e discussões

Ao problematizar a diferença de um ensino tradicional com o ensino da Pedagogia da

Alternância, o qual foi pesquisado o processo de ensino-aprendizagem da Geografia na

Pedagogia da Alternância por meio da hipótese levantada pode considera a Geografia como

uma disciplina que compõe a área social de ensino a qual é uma das que permitem a maior

reflexão e contextualização dos conhecimentos, por meio do método do Plano de Estudo, por

fazer parte da vida social das pessoas.

A geografia é o espaço, o território, onde o homem vive e transforma a natureza

através de suas ações, como: produzindo bens, construir casas, estradas, edificando cidades,

cultivando a terra, comercializando. É entender as relações do homem com este espaço, não

de forma fria, estática, mas dinâmica; porque a geografia não é para se limitar a informar
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nomes de continentes, de acidentes

geográficos, nome dos rios, das cordilheiras, das alturas das principais montanhas, dos tipos

de clima, das capitais como um espaço morto, mas sim, ser estudada numa visão social, como

uma ciência viva, onde as paisagens, as cidades, etc., sejam entendidas na sua importância

para as necessidades dos ser humano.

No plano de formação dos jovens, a geografia é uma das disciplinas que compõe a

área social de ensino a qual permite maior reflexão e contextualização dos conhecimentos

com a realidade a partir dos questionamentos levantados pelo Plano de Estudo; porque ela faz

parte dos contextos sócio ambiental do homem enquanto espaço, território, ecossistemas e a

inter-relação deste com a natureza. Por isso, na Pedagogia da Alternância, os estudos de

geografia como as demais disciplinas, tem o sentido de entender a realidade e de transformá-

la.

Considerações

Este estudo buscou compreender e mostrar uma abordagem das atividades

desenvolvidas na Escola Família Agrícola de Jaguaré por meio do plano operacional do plano

de curso mostrando como que o ensino da geografia está presente dentro desse contexto do

conhecimento da Pedagogia da Alternância, partindo como objeto de estudo a turma da 3ª

série do ensino médio profissionalizante relacionando a teoria com a prática.

A Pedagogia da Alternância tem exercido um papel de destaque na vida escolar dos

jovens, a partir das possibilidades de desenvolvimento da formação integral dos estudantes

que passam e passaram por essa pedagogia. Desde a gênese da PA, o jovem vem unificando a

sua formação profissional com a sua formação humana, sem se desvincular com o trabalho da

família, alternando por meio da dinâmica da Pedagogia da Alternância: estudo-vivência-

trabalho e trabalho-vivência-estudo. Desta forma compreendemos que esta pedagogia

proporciona uma formação contínua, pois o estudante constrói conhecimentos tanto na escola,

quanto na comunidade relacionando a teoria com a prática, refletindo, experimentando e

construindo novos conhecimentos.

A Pedagogia das EFAs se propõe a um modelo de aprendizagem que trabalha a

educação no princípio dialético, da reflexão e da ação, buscando desenvolver habilidades,

atitudes e a consciência como requisito para transformação do meio. Os instrumentos da

Pedagogia da Alternância extraem da realidade concreta, elementos significativos que

motivam a relação ensino-aprendizagem. Esses elementos passam por um processo de
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reflexão nas áreas do conhecimento,

possibilitando ao jovem perceber as contradições existentes dentro de seu próprio meio.
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Educação do Campo

Resumo: Este relato de experiência partiu de reflexões desenvolvidas durante a disciplina: O Debate
Paradigmático e a de Educação do Campo, ministrada pelo professor Rodrigo Simão Camacho no Programa de
Pós graduação em Geografia da UFGD. Como requisito de final de disciplina, foi realizada uma investigação
empírica sobre a Educação do Campo na Escola Estadual Lagoa Bonita no município de Deodápolis – MS.
Analisamos o Projeto Horta nessa escola do campo, no intuito de identificar o direcionamento do ensino
teórico/prático quanto a valorização do sujeito social do campo frente às conflitualidades do sistema capitalista.
Observando a existência da horta e o envolvimento dos estudantes, o projeto mostrou-se interessante para pensar
e analisar a efetivação da Educação do Campo na perspectiva do Paradigma da Questão agrária que se refere às
ações de lutas de classes e resistências dos sujeitos sociais do campo. Assim, observando a atuação do ensino
diante do desenvolvimento capitalista no campo pautado no agronegócio e na marginalização da produção
camponesa, buscou-se analisar a perspectiva do Projeto Horta desenvolvido pela Escola Estadual Lagoa Bonita,
em torno do debate da questão agrária e suas efetivações vinculadas à Educação do Campo no processo de
ensino e aprendizagem.

Palavras-Chave: Projeto Horta na escola; Educação do Campo; Paradigma da Questão Agrária; Sujeitos sociais
do campo

Introdução

Sob um território de relações econômicas ditadas pelo modelo hegemônico, as lutas de

classes consistem em resistências e enfrentamentos em defesa do meio ambiente e das

relações sociais. No âmbito da questão agrária especificamente, várias são as pautas

envolvidas que direcionam à ações de lutas e resistências. A Educação do Campo na

perspectiva do Paradigma da Questão agrária é uma das vias que possibilita alcançar de modo

multidimensional e multidisciplinar as conflitualidades do campo, no intuito de entender essas

1 Mestre em Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados- UFGD

2 Mestre em Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados- UFGD
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lutas e ainda resgatar valores sociais e

culturais do campo.  Nesse contexto, a Escola Estadual Lagoa Bonita, por meio do projeto

horta escolar, realiza práticas baseadas no eixo temático Terra- Vida e Trabalho vinculado à

Educação do Campo, concatenando o conhecimento teórico ao prático nas atividades da horta.

Dessa forma, a horta escolar tornou-se um elemento capaz de desenvolver temas envolvendo

educação ambiental e alimentar, além de conectar conceitos teóricos e práticos, que auxiliam

no processo de ensino e aprendizagem, produzindo estratégias capazes de ajudar no

desenvolvimento dos conteúdos de forma interdisciplinar, distribuídos em assuntos

trabalhados por temas transversais.

Paradigma do Capitalismo Agrário e o Paradigma da Questão Agrária

Segundo Fernandes (2014) o estudo sobre o campo brasileiro no modo de produção

capitalista, segue dois caminhos divergentes. O autor identifica em seus estudos o PQA

(Paradigma da Questão Agrária) e o PCA ( Paradigma do Capitalismo Agrário). Segundo ele,

Os estudiosos que compõe o debate paradigmático do PQA, possuem como enfoque as

conflitualidades as lutas de classes, que se movimentam no enfrentamento ao sistema

capitalista para superação do sistema e resistência às imposições do modo de produção. O

autor ainda completa que nesse paradigma, o sujeito social do campo, o camponês, é estudado

sob duas vertentes, uma que o destina à proletarização e outra que o (re)cria mediante a

contradição da produção capitalista. Conforme explica o autor

O paradigma da questão agrária está disposto em duas tendências: a proletarista, que
tem como ênfase as relações capital-trabalho e vê o fim do campesinato como
resultado da territorialização do capital no  campo; e a campesinista, que tem como
ênfase as relações sociais camponesas e seu enfrentamento com o capital
FERNANDES, 2014 p. 15).

Por outro lado, no PCA consideram-se as questões em torno da questão agrária um

problema estrutural sendo o campesinato o principal empecilho para o desenvolvimento do

campo. Nesse paradigma “as desigualdades geradas pelas relações capitalistas são um problema

conjuntural que pode ser superado por meio de políticas que possibilitem a “integração” do

campesinato ou “agricultor de base familiar” ao mercado capitalista” (FERNANDES, 2014)

Nesse contexto o PQA envolve e enfoca as lutas no campo, no intuito de entender a

realidade e superar o modelo de produção imposto, que exclui os sujeitos sociais  no discurso
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para  o desenvolvimento do campo. E ainda

são consideradas nesse paradigma as relações contraditórias inerentes ao sistema capitalista,

para a recriação camponesa na produção do capital.

Assim, a principal divergência entre os paradigmas consiste na luta de classes para o

PQA e na negação das classes e transformação desses sujeitos em sujeitos integrantes do

modo de produção capitalista. Dessa forma, a Educação do Campo se revela como eixo

envolvendo o debate teórico, político e ainda abarcando o Estado e movimentos sociais, que

compõe a estrutura da questão agrária no modo de produção capitalista (CAMACHO, 2017).

A Educação do Campo

A Educação do Campo nasceu contra a lógica do campo como lugar de negócio, que

expulsa as famílias, que exclui a necessidade de educação e cada vez menos a necessidade de

gente, e a favor da produção para a sustentação da vida em suas diferentes dimensões,

necessidades e formas (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004).

Camacho (2014) ao analisar a Educação do Campo sob dois paradigmas, ressalta que a

ideia originária é advinda dos movimentos sociais, ou seja, sob PQA (Paradigma da Questão

Agrária) e pontua a apropriação da Educação do Campo pelo Estado e instituições que a

utilizam para romper com o caráter revolucionário direcionando para a subalternidade ao

capital ao invés de resistência a esse modelo hegemônico, sendo essa ideia direcionada pelo

PCA (Paradigma do Capitalismo Agrário).

No debate sobre as relações sociais no campo no PQA, está contida a recriação do

sujeito social camponês por meio do desenvolvimento desigual e combinado (OLIVEIRA,

2004) sendo essa recriação resultado da contradição do sistema hegemônico produzido por

relações capitalistas e não capitalistas, (MARTINS, 1981). Desse modo, o camponês é

considerado nesse paradigma uma classe social inerente ao sistema capitalista, pautado na

manutenção da terra de trabalho e modo de vida.

Por possuir a forma de produção baseada no atendimento de suas necessidades, e não

direcionada para a obtenção de lucro, o campesinato é considerado uma relação não

capitalista (OLIVEIRA, 1986). Nesse sentido, a Educação do campo, está relacionada a

história de  lutas camponesas, indígenas e quilombolas  na busca por seus territórios, ou seja,

ao reconhecimento dos sujeitos sociais do campo como afirma (CAMACHO, 2017).
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As razões que estão por trás da luta pela
Educação do Campo no Brasil é a realidade existente de exclusão dos habitantes do
campo. A falta de acesso a uma educação que permita o desenvolvimento territorial
das comunidades no campo está relacionada com a história da estrutura agrária no
Brasil baseada no latifúndio e na desterritorialização (expropriação) das populações
camponesas de sua terra de trabalho (IDEM, p. 9).

Assim, a existência de sujeitos sociais do campo no processo contraditório de

produção capitalista, fundamenta a perspectiva da Educação do Campo, na busca do

conhecimento que considera a luta de classe e as resistências ao modelo de produção

capitalista.

Experiência na Escola no Campo- horta no espaço escolar

A escola Estadual Lagoa Bonita, criada no contexto do processo de formação do município

formado por unidades camponesas. Efetivou-se pelo Decreto nº 242 de 17 de maio de 1957 no

distrito de Lagoa Bonita, município de Deodápolis-MS. Foi considerada uma escola do campo

mediante a Res/SED n. 2.501/2011 art. 4º que por atender grande parte dos alunos oriundos

da zona rural considerou a proposta de educação básica do campo.

A proposta da horta escolar surgiu em 2012 no intuito de ir ao encontro do ensino

interdisciplinar contemplando o Eixo Temático Terra-vida-Trabalho como proposta

pedagógica da educação básica do campo, de modo a considerar as etapas de ensino

fundamental e médio no contexto de escola do campo, proporcionando aos estudantes

discussões relevantes na educação do campo. Os temas trabalhados teoricamente e na prática

abrangem os tipos de solo, resgate aos valores do campo, produção de alimentos saudáveis

bem como a valorização e respeito ao Meio Ambiente. Esse trabalho é construído pelo

conhecimento teórico e prático na educação do campo, a partir das atividades desenvolvidas

na horta escolar, oportunizando um novo “olhar” para as práticas socioambientais de maneira

a valorizar as atividades e os sujeitos do campo.

Nesse contexto, observamos que a proposta desenvolvida na Escola Lagoa Bonita,

segue o eixo temático, Terra-Vida-Trabalho como proposta de articulação e interação com as

demais disciplinas que compreendem o currículo de ensino. Desse modo, busca proporcionar

uma sistematização teórica voltada para os princípios e valores da socialização do campo,
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meio ambiente, resgate a cultura, bem

como, as necessidades de produção, na perspectiva de produção para soberania alimentar em

detrimento à produção intensiva e invasiva.

A proposta de se ter um espaço na escola, onde os estudantes possam desenvolver

atividades práticas sobre temáticas do campo, apresenta uma oportunidade de grande

relevância para os educadores abordarem a Educação do/no Campo de maneira mais eficaz,

de modo a despertar valores sociais que se perdem em meio aos modos de produzir imposto

pelo sistema de produção capitalista que ignoram a necessidade de existência dos sujeitos

sociais do campo.  Caldart (2007) destaca que:

O desafio colocado à Educação do Campo, como a toda perspectiva de educação
emancipatória hoje, é o de revalorização ou de construção de um pluralismo desde
outras bases políticas e teóricas. Pluralismo que no plano da educação seja diálogo,
que pode ser de complementação ou de objeção e contraponto, mas que inclua
sínteses, superações.

Nesse sentido, observamos que a horta no espaço escolar se torna um elemento capaz de

desenvolver temas envolvendo educação ambiental e alimentar, além de conectar conceitos

teóricos e práticos, que refletem no processo de ensino e aprendizagem, voltado para a valorização

do sujeito do campo.  A forma como foi escolhida a área (ver figura 1) para a realização de

atividades teóricas e práticas, priorizando o sol e água para a vida das plantas, são práticas

elencadas a partir de conhecimentos adquiridos teoricamente e por meio de experiências

práticas já contidas no modo de vida camponês.

Figura 1- Projeto Horta na Escola Estadual Lagoa Bonita Deodápolis- MS.  Escolha da área e
preparo do solo para plantio
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Foto: PEREIRA 2019

Observamos que embora tenha diminuído as práticas de cultivos tradicionais, alguns

ainda o possuem e compartilham efetivando a troca de ensino-aprendizagem no sentido de

resistência ao agronegócio, em prol do cultivo voltado para a soberania alimentar, na

produção e consumo equilibrado, respeitando o ciclo natural das plantas.  Na figura 2

observamos o cuidado com que é feito o processo de adubação natural e o processo de plantio

das mudas de hortaliças, fato que nos permitiu identificar o envolvimento e interesse dos

alunos no processo.

Figura 2-Projeto Horta na Escola Estadual Lagoa Bonita Deodápolis- MS. Processo de plantio
e transplantes de mudas de hortaliças realizado pelos alunos.

Fonte: PEREIRA, 2019

Observamos com atenção a forma escolhida para manter o equilíbrio natural de modo

que não prejudicasse a produção de hortaliças, nesse caso, formas naturais de evitar a

presença de insetos e doenças.  Nesse sentido, os educadores e alunos desenvolvem práticas

no plantio que funcionam como repelentes naturais eximindo a necessidade do uso de

substâncias químicas o que traduz na produção de hortaliças saudáveis livres de agrotóxicos e

apropriadas para o consumo como mostra a figura 2.
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Figura 3 - Projeto Horta na Escola Estadual
Lagoa Bonita Deodápolis- MS. Hortaliça cultivada pela comunidade escolar.

Fonte: PEREIRA,2019

Assim, entendemos que essas ações e práticas de cultivo caminham na direção da

Educação do Campo proposta em sua originalidade, na ideia de resistência às imposições do

modo de produção capitalista, do agronegócio e na valorização e manutenção das classes

sociais do campo em seus territórios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a educação do campo na Escola Estadual Lagoa Bonita, mostrou-se efetiva

mediante a participação de toda a comunidade escolar, de forma interdisciplinar de caráter

teórico/prático, o que permite profunda absorção do conhecimento referente á valorização do

sujeito do campo. O projeto horta trouxe estratégias para os educadores envolvidos a

oportunidade de trabalhar a importância do trabalho em equipe e o valor do trabalho na terra e as

praticas específicas do modo camponês de produzir, vinculadas a Educação do Campo na

perspectiva do paradigma da questão agrária.

A existência dessa Escola desde a década de 1950 permite resgatar historicamente o

processo de formação do município e acentuar o debate sobre a valorização do sujeito do campo

bem como, o debate sobre a questão agrária traduzida na luta pela terra de trabalho e nas formas

de resistência realizadas pelos camponeses da região. Em suma, observamos o debate de classe

no âmbito da questão agrária pode ser reforçado além da importância dada à produção de
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alimentos no espaço escolar. Pode-se

trabalhar os enfrentamentos e influências do agronegócio na resistência dos sujeitos sociais do

campo, cuja ação está evidente no entorno do município impressa pela presença do capital

monopolista, reforçando assim a Educação do Campo, na perspectiva da questão agrária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, Miguel G.; CALDART, Roseli S.; MOLINA, Mônica C. Apresentação. In:
______ (Org.). Por uma educação do campo. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 7-18.

CAMACHO, Rodrigo Simão. Paradigmas em disputa na educação do campo. 2014. 806 p.
Tese (Doutorado em Geografia) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual
Paulista, Presidente Prudente, 2014.

_______CAMACHO, Rodrigo Simão. A educação do campo em disputa: resistência versus
subalternidade ao capital. Educação e Sociedade, 2017.

CAMPOS, Janaina Francisca de Souza; FERNANDES, Bernardo Mançano. O conceito de
paradigma na geografia: limites, possibilidades e contribuições para a interpretação da
geografia agrária. Campo-território: revista de geografia agrária, v. 6, n. 11, p. 21-52, fev.,
2011.

FERNANDES, Bernardo Mançano. Territórios paradigmáticos: uma leitura preliminar da
produção do conhecimento na geografia agrária brasileira a partir dos Encontros Nacionais e
dos Congressos Brasileiros de Geógrafos. Terra Livre, ano 30, v. 2, n. 42, 2014.

MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1981.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Modo capitalista de produção e agricultura. São Paulo:
Ática, 1986.

1001



EIXO 10
GEOPOLÍTICA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO(A) 

PROFESSOR(A)

1002



IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

A prática do(a) Professor(a) à margem
Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

“OS MUROS INVISÍVEIS QUE NOS SEPARAM”

Léia Alves dos Santos Feliciano
Leia_alves6@hotmail.coml

Escola Municipal Prof. João Bernardino da Silveira Junior
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Resumo: O presente trabalho visa apresentar o modelo de uma prática pedagógica aplicada no
ensino fundamental II na disciplina de geografia, na Escola Municipal professor João
Bernardino da Silveira Júnior situada no Município de Joinville/SC. Essa prática pedagógica
tem como protagonistas os alunos dos 8º anos, do Ensino Fundamental II, no período
vespertino que na disciplina de geografia, utilizando os conhecimentos adquiridos após
estudar o conteúdo “a guerra fria” especificamente a queda do muro de Berlim. Aplicaram
esse conteúdo em suas vidas práticas e conseguiram compreender e identificar os muros
invisíveis que dividem sociedades inteiras assim como o muro de Berlim que dividiu a
Alemanha em duas partes Berlim Ocidental- capitalista e Berlim Oriental- socialista e mesmo
após a sua queda em 1989, encerrando o fim da guerra fria, outros muros se levantaram e
permanecem até os dias atuais dividindo a sociedade, causando conflitos, violência,
aprofundamento das desigualdades sociais e desigualdades de classe, e principalmente
contribuindo para a exclusão social.

Palavras-Chave: Guerra Fria; Muro de Berlim; Muros Invisíveis;.

Introdução

Segundo Torrezani (2015), após a segunda guerra mundial, duas potencias bélicas,
liderado pelos Estados Unidos e União Soviética juntamente com os seus aliados, disputaram
a hegemonia mundial, criando assim um clima de tensão permanente que ficou conhecido
como Guerra Fria. A disputa ideológica, econômica e militar geraram diversos eventos e
conflitos, entre eles: a guerra das Coreia, guerra do Vietnã divisão política da Europa
(socialista e capitalista), corrida armamentista, onde as duas potências exibiam armas de
destruição em massa e a construção do muro de Berlim que dividiu a Alemanha em dois
blocos, um socialista e outro capitalista.

Após a introdução do tema na sala de aula, os alunos dos 8° anos do período
vespertino da Escola Municipal Prof. João Bernardino da Silveira Júnior, fizeram um trabalho
de pesquisa sobre todo o período da guerra fria e os eventos que aconteceram durante a
disputa entre as duas potencias. Ao final da pesquisa eles elaboraram um trabalho escrito
sobre a guerra fria. Após a conclusão da pesquisa e a socialização da mesma em sala de aula,
era preciso contextualizar a aplicar esses conteúdos na sua vida pratica, e a queda do muro de
Berlim foi o tema central da reflexão, pois é papel do ensino de geografia contextualizar,
interpretar em compreender o mundo. Nesse contexto Castellar (2017), destaca que a
geografia escolar exerce uma função social decisiva, como instrumento de compreensão por
parte dos alunos, da própria realidade, dos lugares onde vivem e das relações entre a natureza
e a sociedade.  Ler e Compreender o mundo em que se vive desenvolver o pensamento
espacial compreender a sua formação, é o resultado da aprendizagem geográfica, além disso,
a geografia enquanto disciplina escolar é fundamental para a formação crítica e cidadã dos
educandos. Ao olhar e compreender o mundo em que se vive, ela permite novos significados,
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As redes de lugares, as conexões e arranjos, em contrapartida, ela permite a leitura de
espaços vividos a partir da leitura da paisagem e do ordenamento do território. Essa leitura
crítica da realidade desvenda o mundo em diferentes dimensões como: politica, geopolíticas e
culturais.

A partir desse entendimento, os alunos foram encorajados a refletir que a queda do
muro do Berlim significou o fim de uma guerra ideológica e muito perigosa, pois as duas
potências envolvidas dessa disputa estavam “armadas” o suficiente para destruir o planeta.

Porém a disputa terminou com o fim de uma das potencias (União Soviética),
entretanto o muro que dividiu Berlim, durante o período da guerra fria fez estragos
significativos e muitas famílias, amigos foram separados por causa desse muro.

Objetivo:
Destacar que o muro de Berlim caiu encerrando assim o fim de um conflito

ideológico, político e econômico entre as duas potencias mundiais (Estados Unidos e União
Soviética ), conhecido como a Guerra Fria. Entretanto outros “muros invisíveis” permanecem
até hoje, dividindo famílias e diferentes grupos sociais, contribuindo assim para o desrespeito,
a falta de empatia e o aprofundamento das desigualdades sociais, desigualdades de classes e
também contribui de forma significativa para o aumento da violência.

Metodologia

Após o trabalho de pesquisa, os alunos foram encorajados a refletir sobre tudo o que
eles haviam pesquisado em especial sobre a queda do muro de Berlim. Então eles foram
instigados a refletir sobre que mesmo que o muro literal foi derrubado, outros muros
invisíveis permanecem até hoje, dividindo nações, famílias, pessoas etc.

Então os alunos começaram a identificar de forma rápida e espontânea esses “muros
invisíveis” que ainda permanecem na nossa sociedade causando dores e sofrimentos a muitas
pessoas e grupos sociais. Na aula seguinte foi perguntado a eles se na nossa sociedade
brasileira existem “muros” que nos dividem, e de forma rápida e espontânea eles citaram
vários como, por exemplo: homofobia, violência contra a mulher, racismo, desigualdades
sociais, violência contra o idoso, corrupção, fome, violência, etc.. Ao estimular os alunos a
pensar de forma crítica o conteúdo e principalmente a aplicação prática desse conhecimento,
auxilia na conscientização de qual é o seu papel social e conforme Freire (2016) é o saber da
história como possibilidade e não apenas como determinação e auxilia também na
identificação do seu papel no mundo não apenas como objeto da história, mas como sujeito da
história que pode ser um agente transformador dela.

Isso ficou constatado na fala dos alunos que ao refletirem sobre os temas levantados
por eles, se percebeu não só a oposição à violência, mas também no desejo de buscar
caminhos para a diminuição dela.

A proposta para desenvolver esse trabalho foi elaborar cartazes com e frases e
desenho sobre os temas escolhidos pelos alunos. A turma foi dividida em pequenos grupos de
05 alunos e cada grupo deveria criar desenhos relacionados ao tema que foram escolhidos por
eles, foram disponibilizados quatro aulas para elaborar o cartaz que ao final seria exposto no
mural da escola.
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Figura 1- Desenho sobre a corrução

Figura 2- A Prisão da mente

Fonte: Feliciano (2019)
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Figura 3- Desenho - A Homofobia

Fonte: Feliciano (2019)

Figura 4 – Desenho -A Fome

Fonte: Feliciano (2019)
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Figura 5- Desenho- Feminicídio

Fonte: Feliciano (2019)
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Discussão dos Resultados

Após a elaboração do painel, foi feito uma reflexão com os alunos na aula seguinte
para verificar como eles se sentiram e quais foram às informações que eles levantaram a
respeito do tema do trabalho. Muitos ficaram surpresos com os índices de violência em todos
os níveis, outros agradeceram pela oportunidade de trabalhar temas que para eles são
considerados relevantes. Aproveitei a oportunidade para destacar a importância do ensino de
geografia na construção cidadã e que mesmo com um currículo um tanto extenso, é preciso
contextualizar temas que realmente fazem a diferença na vida cotidiana dos alunos.

O mural foi elaborado em um ponto estratégico da escola, de modo que todos os
alunos tivessem acesso a ele e o que chamou mais atenção foram os alunos menores (séries
iniciais) que fizeram pequenos grupos para observar e ler as informações que estavam no
mural.
Os autores do trabalho (alunos) fizeram uma reflexão pertinente, em relação a vários temas e
um deles foi o aumento de feminicídio no Brasil e aqui no nosso estado de Santa Catarina,
então foram feitas algumas provocações de que forma poderíamos diminuir e coibir esse tipo
de violência e alguns alunos (meninos) foram unânimes em dizer que é preciso descontruir
essa cultura machista que está intrínseca na sociedade brasileira em todos os níveis sociais, e
que toda a sociedade deve participar de forma ativa para mudar esse quadro tão caótico que
destroem famílias inteiras.
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Métodos e projetos de intervenção didática

Resumo: As Regiões Brasileiras apresentam distintas particularidades físicas, humanas,
socioculturais, econômicas e políticas, sendo assim, faz-se necessário trabalhar essa temática
em sala de aula em diversos métodos, que facilitem o entendimento e compreensão dos
discentes, pois somente assim entenderão as singularidades de cada região. Nesse contexto, os
acadêmicos em Geografia, juntamente com a professora supervisora e a coordenadora,
executaram, de forma lúdica, oficinas com os estudantes do Ensino Fundamental de uma
Escola Estadual de Montes Claros – MG, através do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação a Docência – PIBID por meio do Subprojeto Geografia – Educação para à
Promoção da Saúde, voltado para as regiões brasileiras, visando proporcionar reflexões sobre
a importância de cada uma das regiões, suas diferentes riquezas e condições sociais que
vivencia o povo brasileiro no espaço em que vivem. A metodologia versou em pesquisa
bibliográfica, aulas expositivas dialogadas e atividades didáticas pedagógicas, elaboradas
pelos acadêmicos. Concluiu-se que os alunos tiveram maior concepção das divisões regionais
brasileiras e suas características, assim como, a fixação do conteúdo, um momento aprazível
de aprendizagem e descontração.

Palavras-Chave: Regiões Brasileiras; PIBID; Lúdico.

Introdução

As regiões brasileiras são dotadas de variadas e diferentes características, sejam elas
culturais, físicas, econômicas entre outras, o que muitas vezes dificultam o entendimento dos
discentes quanto essa temática. Nesse contexto, ao apresentar e discutir em sala de aula sobre
os climas, as diferentes culturas, as paisagens, a economia, entre outros fatores, os discentes
podem aprimorar seus conhecimentos sobre a realidade das regiões, podendo identificar os
aspectos positivos e negativos de cada uma delas, além de obter uma visão mais ampliada da
região em que estão inseridos. Sabendo dessa necessidade, os acadêmicos, juntamente com a
professora supervisora e a coordenadora, executaram, de forma lúdica, uma oficina com os
discentes do Ensino Fundamental de uma Escola Estadual de Montes Claros – MG,
proporcionadas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID –
UNIMONTES – CAPES por meio do Subprojeto Geografia – Educação para a Promoção da
Saúde, voltado para as regiões brasileiras, buscando apresentar aos discentes participantes a
importância e os diferentes aspectos das cinco regiões brasileiras nos diversos âmbitos
(características físicas ou naturais, questões socioculturais, políticas e também econômicas),
no contexto da Educação Geográfica, apresentando curiosidades e ampliando conhecimentos
de maneira instigante e prazerosa.
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A importância de oficinas lúdicas no processo de ensino/aprendizagem no PIBID

Por mais eficiente e ampla que seja a infraestrutura, a equipe docente e os recursos
tecnológicos oferecidos pela instituição de ensino, seu nível educacional, só será reconhecido
a partir do sucesso e desempenho dos alunos. Nesse aspecto, as oficinas lúdicas atuam como
fator respaldador para que o ambiente escolar contribua positivamente na produção de um
espaço de descobertas e conhecimentos, pois é a partir daí que haverá aprendizagem coletiva,
além de trocas de experiências entre docentes e discentes. (TOZZETO; GOMES, 2009)

O uso de oficinas lúdicas se torna importante e evidente quando proporciona aos
discentes um aprendizado mais consistente e claro. Nesse contexto, o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação a Docência, por meio do Subprojeto Geografia – Educação para a
Promoção da Saúde realizou, do ano de 2014 até 2017, diversas intervenções e oficinas
lúdicas com os discentes de uma Escola Estadual de Montes Claros – MG, com o propósito de
vivenciar e ampliar os conhecimentos com as práticas pedagógicas no âmbito da comunidade
escolar.

Antes de iniciar o desenvolvimento das oficinas, os acadêmicos do grupo mantiveram
os primeiros contatos com ambiente escolar, suas estruturas, leitura e análises do Projeto
Político Pedagógico, bem como uma imersão nas diversas formas lúdicas de se trabalhar
Geografia em sala de aula. As metodologias utilizadas pela professora regente e as
características e particularidades de cada turma foram à tônica. Esta fase de entrosamento
trouxe aos acadêmicos o conhecimento de vários tipos de necessidades e quais adaptações e
adequações se faziam necessárias para cada uma delas no ato de ensinar, fato que auxiliou na
montagem e realização das oficinas.

Após o período de observações iniciaram-se efetivamente as intervenções e oficinas,
estabelecendo para cada atividade uma metodologia lúdica e pedagógica, visando àquela que
melhor atendesse as necessidades dos discentes dentro dos objetivos de cada ação. Diversas
oficinas foram desenvolvidas, sempre com enfoque no espaço e na promoção da saúde
voltados para a Geografia de modo criativo e divertido.

As oficinas foram delineadas desde o primeiro momento em um croqui metodológico
elaborado pelo grupo como norteador para as atividades que foram desenvolvidas em sala de
aula: inicialmente era discutido o tema a ser trabalhado em seus aspectos gerais com os alunos
participantes, através de uma conversa informal; o próximo momento constava da explicação
ampla do tema escolhido de forma que atendesse as singularidades de cada turma, todas
respaldadas por dinamismo, clareza, processos lúdicos e participação dos discentes; o terceiro
momento constituía-se pela parte prática das oficinas com o intuito de fixar melhor o
conteúdo versado. As metodologias usadas foram adaptadas de acordo com as necessidades
dos alunos e tema escolhido.

Os materiais empregados nas atividades foram preparados pelos acadêmicos bolsistas
do Subprojeto, onde o lúdico foi imprescindível e ajudou a fortalecer os teóricos abordados
com clareza a fácil entendimento. Ressalta-se aqui que todas as atividades desenvolvidas
foram estudadas e montadas com critérios, para atender aos alunos participantes.

Oficina: Regiões Brasileiras e suas heterogeneidades: Ensinando através do lúdico

A oficina escolhida para ser aqui relatada foi intitulada de “Regiões Brasileiras e suas
heterogeneidades: ensinando através do lúdico.” E teve como item essencial apresentar os
diferentes aspectos das cinco regiões brasileiras tal como a importância de cada uma delas, a
partir de exposições lúdicas, balanceadas de acordo com as etapas ministradas.
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A primeira etapa versou em
pesquisa bibliográfica por parte dos acadêmicos, a fim de enriquecer a oficina por meio de
temáticas relativas às teorias regionais referentes ao assunto a ser abordado.

A segunda se baseou em uma roda de conversa informal, a fim de saber o que os
discentes já sabiam sobre as regiões brasileiras e também suas dúvidas e curiosidades sobre as
mesmas.

Na terceira aconteceu uma aula expositiva dialogada, onde os acadêmicos abordaram
cada região de forma separada, apontando seus costumes, cultura, culinária, economia,
aspectos físicos e sociais, apresentando por meio de objetos e imagens as singularidades de
cada uma, além de sanar todas as dúvidas expostas pelos discentes anteriormente.

Fotografia - Oficina Regiões Brasileiras: Terceira Etapa

Fonte: Arquivo do PIBID, 2017.

Na quarta etapa realizou-se a Trilha Geográfica, elaborada pelos acadêmicos do
Subprojeto, com base em materiais como: E.V.A, TNT e papelão. O caminho foi interceptado
por perguntas e informações sobre as Regiões Brasileiras de forma lúdica, aplicada ao ar livre,
na quadra da escola, tornando a oficina estimulante, dinâmica, educativa, produtiva e
proveitosa; fato que gerou discussão e troca de conhecimentos entre professores, acadêmicos
e discentes, numa comprovação que é possível através do lúdico repassar conhecimentos
consistentes.
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Oficina Regiões Brasileiras: Quarta Etapa

Fonte: Arquivo do PIBID, 2017.

Na quinta e última etapa, os discentes participantes foram convidados para uma prática
de bricolagem do mapa da Divisão Regional Brasileira, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, 2010, onde eles puderam colocar em prática o conhecimento adquirido na
oficina.

Oficina Regiões Brasileiras: Quinta Etapa

Fonte: Arquivo do PIBID, 2017.

A oficina cumpriu os objetivos propostos e os resultados foram bastante concisos e
claros. Os discentes conseguiram compreender as diversidades regionais do Brasil, fato que
contribuiu para um maior entendimento a respeito das mesmas. A oficina contribuiu para
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ampliar o aprendizado dos estudantes sobre a
heterogeneidade física, sociocultural e econômica existente no Brasil.

Encerramento da Oficina Regiões Brasileiras

Fonte: Arquivo do PIBID, 2017.

Considerações Finais

Concluindo pode-se usar a expressão de Simone Cardoso dos Santos, 2010:

“É através do lúdico que a criança encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário,
desenvolvendo a aprendizagem de forma prazerosa e significativa, possibilitando
que as aulas sejam um sucesso e resultado na satisfação de professores e alunos”
(SANTOS, 2010, p.16).

O lúdico como recurso pedagógico promove autonomia e desenvolvimento por parte
dos discentes e os impulsionam na construção do conhecimento de uma forma leve, eficiente
e prazerosa. A brincadeira então não se torna somente uma simples forma de conhecimento,
mas de aprendizagem social. Sendo assim é preciso um novo olhar e postura para desenvolver
novas metodologias e adaptá-las para uma Educação de maior qualidade.

Entendeu-se a plenitude de se trabalhar de forma lúdica, pois os discentes tiveram
maior aprendizado das divisões das regiões brasileiras e suas características, clima, vegetação,
cultura, economia, siglas, Estados entre outros aspectos, tendo como fortalecimento e maior
fixação do conteúdo, gerando perguntas e debate por parte dos discentes, mostrando que é
possível trabalhar de forma lúdica, para melhor desenvolvimento da qualidade de ensino nas
escolas. Assim é indispensável o preparo e adaptação das atividades para que os estudantes
venham assimilar e desenvolver conhecimentos a partir do lúdico, o que comprova que é
possível trabalhar de forma correta para o sucesso e bem da Educação. No ensino da
Geografia Escolar o lúdico torna-se importante e imprescindível, um espaço de vivências e
convivências.
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RESUMO: Na atual conjuntura, em virtude da complexidade dos fenômenos mundiais, o 

ensino de conteúdos, conceitos e temáticas da geopolítica torna-se essencial na 

interpretação e na construção de uma leitura geográfica do espaço mundial e deve estar 

presente nas aulas de geografia no Ensino Médio. Nesse sentido, este trabalho apresenta, 

discute e analisa os resultados de uma ação didática para o ensino de geografia 

desenvolvido em uma escola pública em São Caetano do Sul, município localizado na 

região metropolitana de São Paulo. Neste projeto, foi proposto aos alunos e alunas o 

desenvolvimento de uma simulação da assembleia da Organização das Nações Unidas 

(ONU). O estudo de caso foi desenvolvido com 10 turmas de ensino médio, totalizando 280 

alunos, em um trimestre do ano letivo de 2016. Divididos por grupos (denominados de 

delegações), os estudantes tiveram que assumir posições acerca de questões fundamentais 

das relações internacionais contemporâneas e, para tanto, se apropriarem de alguns 

conceitos e conteúdos clássicos da Geopolítica e da Geografia como território, 

globalização, terrorismo, refugiados entre outros. O processo de ensino-aprendizagem em 

geografia, mediado por situações problemas, modifica a relação dos discentes com os 

conteúdos da disciplina. Trata-se de um movimento pelo qual os conteúdos se tornam um 

meio do processo de aprendizagem, reforçando uma perspectiva de prática educativa que 

coloca a ênfase na construção de raciocínios complexos, dentre os quais, o raciocínio 

geográfico, diminuindo a presença de práticas de memorização que têm marcado a história 

do ensino de geografia. Além disso, pressupõe o reconhecimento dos discentes como 

sujeitos do conhecimento, atuando de forma efetiva na problematização e resolução das 

situações apresentadas no decorrer do projeto. No lugar de uma geografia estática, distante 

da vida e das perspectivas dos estudantes, o projeto possibilitou o reconhecimento da 

dimensão estratégica da geografia para a compreensão das problemáticas presentes no 

mundo atual. Portanto, em nossa perspectiva, o projeto de uma simulação da ONU se 

demonstrou um importante procedimento didático a ser utilizado no processo de ensino-

aprendizagem em Geografia, contribuindo para a construção do raciocínio geográfico pelos 

alunos e alunas ao trabalharem com perspectivas e dimensões multiescalares dos 

fenômenos, problematizando-as e ampliando a sua leitura da Geopolítica na atualidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de geografia; Geopolítica; Estratégia didática. 
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INTRODUÇÃO 

 

O atual momento histórico tem criado novas possibilidades e desafios para o ensino 

da Geografia. A globalização, como processo contínuo e de múltiplas variáveis,  é 

fenômeno presente em variadas escalas geográficas e, como tal, a apreensão de sua 

dimensão espacial exige a capacidade de ler o mundo e as paisagens, sabendo que as 

diferenças são marcadas pela complexidade das intencionalidades materializadas espaço-

temporalmente. Tais intencionalidades são apresentadas na obra de Santos (2000) 

destacando três dimensões do fenômeno da globalização: como fábula, como perversidade 

e como possibilidade. 

Nesse sentido, pensar, organizar e elaborar possibilidades de ações didáticas para o 

ensino de geografia exige dos professores e professoras reconhecer o contexto no qual os 

alunos e alunas estão imersos, marcado pela mediação das técnicas, da informação e do 

dinheiro. O desafio é, portanto, construir processos didáticos significativos, que 

possibilitem aos estudantes a apreensão do mundo em duas diferentes escalas, agentes e 

intencionalidades, compreendendo como os fenômenos globais influenciam e são 

influenciando por outros processos que têm suas origens em diferentes escalas espaço-

temporais (local, regional, nacional). Ressaltamos, assim, que o entendimento das escalas 

de analises geográficas de diversos fenômenos torna-se um dos processos essenciais no 

ensino de geografia e na constituição do raciocínio geográfico, entendido aqui como a 

capacidade dos sujeitos de compreender a realidade a partir também de sua condição 

espacial. 

Dessa forma, propor uma ação didática no qual se possa dar condições de avançar 

do empírico ao concreto pensado, mediado pela abstração representada pelas categorias, 

conceitos e linguagens próprias do conhecimento geográfico, teorizando, debatendo e 

refletindo os problemas do mundo globalizado, é, em nossa perspectiva, um dos objetivos 

centrais na construção de um ensino de geografia que possibilite aos sujeitos 

compreenderem e transformarem o mundo que vivem em suas diferentes escalas 

geográficas. 
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Sendo assim, a questão que 

moveu a elaboração da proposta didática desenvolvida e que está na base da análise 

apresentada neste texto é a seguinte: como encontrar possibilidades de ensino de geografia 

que possa abordar as questões acima e que possam dar coerência e consistência na 

aprendizagem de geopolítica na educação básica? Como forma de enfrentar este desafio, 

propusemos, como caminho metodológico, a realização da simulação da ONU em sala de 

aula, com o intuito de possibilitar aos alunos e alunas estudar a geografia diante das 

dinâmicas da geopolítica atual, correlacionando-a com os conceitos de território, 

globalização, terrorismo e migrações. São os resultados desta experiência que 

apresentaremos nesse artigo. 

A proposta didática foi desenvolvida em uma escola pública de Ensino Médio no 

município de São Caetano do Sul, com a duração de um trimestre letivo e participação de 

280 alunos e alunos com idades entre 16 e 18 anos. O objetivo com a simulação da ONU 

foi propor habilidades para resolver problemas, selecionar informação, trabalhar em equipe 

e usar os conhecimentos geográficos para enfrentar situações novas. 

A organização desse artigo se dará da seguinte forma: discutiremos de forma breve 

a importância do raciocínio geográfico para o ensino de geopolítica. Logo em seguida 

abordaremos a experiência desenvolvida, interpretando os resultados apresentados pelos 

estudantes. Na última parte destacaremos algumas considerações acerca das dificuldades 

encontradas no processo de realização e da importância da relação escola-universidade. 

 Esperamos que as análises e considerações aqui apresentadas possam contribuir no 

avanço do debate e na proposição de situações didáticas para o ensino de geográfica que 

ajudem a romper com práticas ainda presentes nas escolas públicas e particulares do Brasil 

e da América que acentuam o caráter conteudista e mnemônico do mesmo e que afastam 

milhares de jovens deste conhecimento tal fundamental para o entendimento da realidade 

contemporânea.  
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O RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO E O ENSINO DE GEOGRAFIA: DISCUSSÕES 

PRELIMINARES 

 

Em nossas pesquisas sobre a formação docente e o ensino de geografia, temos 

apresentado discussões buscando problematizar a lógica que tem posto os conteúdos no 

centro dos currículos de geografia da educação básica. Trata-se, no caso brasileiro, de 

tradição que remonta ao aparecimento da disciplina de geografia na escola básica e que tem 

como referência a obra “Corografia Brasílica” de Aires de Casal que, durante quase todo o 

século XIX, norteou o ensino desta disciplina. A crítica a esta concepção conteudista 

também é antiga e pode ser encontrada, como demonstramos em pesquisas anteriores, nas 

obras de Carlos Miguel Delgado de Carvalho, Aroldo de Azevedo, Pierre Monbeig, Maria 

da Conceição Vicente de Carvalho, entre outros. Apesar das críticas tecidas por estes 

autores há mais de um século, ainda é predominante esta lógica curricular que coloca os 

conteúdos como finalidade principal no ensino de geografia, fazendo com que professores e 

alunos tenham que se desdobrar para conseguirem abordar todas as temáticas exploradas 

nesta disciplina nos anos do Ensino Fundamental e Médio
3
. 

Não é o escopo deste trabalho discutir as razões (que são inúmeras) da reprodução 

desta lógica curricular. O que nos interessa é pensar em alternativas para a mesma, uma vez 

que entendemos ser fundamental a construção de um conhecimento geográfico que 

possibilite aos estudantes um melhor entendimento do mundo em que vivem, em suas mais 

diferentes escalas de representação. Neste sentido, temos trabalhado com o conceito de 

raciocínio geográfico como centro do ensino de Geografia na Educação Básica. Em linhas 

gerais, o raciocínio geográfico pode ser concebido como a capacidade de estabelecer 

relações espaço-temporais entre fenômenos e processos, em diferentes escalas geográficas. 

Trata-se, portanto, de compreender a dimensão espacial dos fenômenos, questionando-os 

acerca de suas localizações, distribuições, correlações.  

Como mostramos em pesquisas anteriores, trata-se de processo que precede a 

institucionalização da Geografia enquanto ciência moderna ocorrida no final do século 

                                                           
3
 É importante ressaltar que crítica semelhante pode ser encontrada nas obras de Romualdo Ardissone e 

Frederico Daus em relação ao ensino de Geografia na Argentina no começo do século XX, demonstrando que 
esta tradição mnemônica da geografia não respeitava se circunscrevias as fronteiras nacionais. 
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XIX, a partir das obras de Kant, Humboldt, 

Ritter, Ratzel e La Blache. Encontra-se, no limite, na compreensão da condição espacial do 

sujeito social. Esta condição pressupõe entender que todo fenômeno para existir precisa 

estar localizado e que esta localização é sempre relativa. No entanto, a condição espacial 

nem sempre é evidente em nossa compreensão do mundo. Muitas vezes, passamos ao largo 

do entendimento de que as localizações não são frutos do acaso, mas produzidas 

socialmente, a partir das diferentes formas de apropriação da sociedade em relação a 

natureza, mediadas pelo trabalho. A pergunta “por que aqui e não em outro lugar?” não está 

entre as primeiras que fazemos no processo de entendimento da realidade e com isso vamos 

ocultando esta condição que importa cada vez mais no processo de reprodução do capital. 

No decorrer da história do pensamento geográfico, esta condição espacial esteve no 

centro das preocupações dos principais autores, tanto no que se refere aos conhecimentos 

ditos acadêmicos-universitários, quanto aqueles relacionados a geografia escolar. Se 

tomarmos como exemplo a obra de Delgado de Carvalho, temos uma ampla preocupação 

em afirmar a condição espacial dos fenômenos estudados no campo da Geografia Moderna 

em contraposição a outros campos científicos. Para Delgado, todo pesquisador tem como 

objeto de investigação a realidade. O que vai se alterando entre cada um dos campos 

científicos é o que destacamos na interpretação de determinada realidade. Segundo o autor, 

a especificidade do conhecimento geográfico está na capacidade de localizarmos o 

fenômeno, entendendo sua distribuição (e, neste sentido, a relatividade de cada localização) 

e estabelecendo correlações com fenômenos em outras escalas geográficas. Estes três 

elementos (localização, distribuição e correlação) se constituiriam, portanto, para Delgado 

de Carvalho, os princípios que deveriam nortear a investigação geográfica da realidade. 

No entanto, um dos elementos que Delgado de Carvalho não aborda em sua obra e 

assim o faz muito como consequência de sua posição epistemológica e política da 

Geografia, é que esta condição espacial dos fenômenos da realidade é ocultada pela 

apropriação dos diferentes agentes do capital (empresas, Estados, órgãos transnacionais), 

que passam a redefinir as localizações e distribuições a partir dos interesses de ampliação 

dos lucros e de controle territorial. E muitas vezes agem apresentando como “naturais” 

esses processos de reconfiguração territorial, mediadas pelo discurso do espaço como palco 

das ações humanos.  
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Um dos principais autores 

que apontou para a necessidade de entendermos como os Estados e as grandes firmas 

nacionais, internacionais e transnacionais produzem as localizações e distribuições dos 

fenômenos da realidade a partir de seus próprios interesses foi Yves Lacoste em seu célebre 

livro “A Geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a Guerra”. Nele, o autor analisa 

como estas estratégias espaciais têm sido ocultadas para a maioria da população a partir de 

ações que têm no ensino de geografia na escola básica um dos seus principais lugares de 

realização. É neste contexto que o autor aponta a existência de duas geografias: a primeira, 

a geografia dos professores, que se apresenta para a maior parte da população como um 

saber desinteressado, sem aplicação na realidade e que tem sido a forma principal pela qual 

o saber geográfica se realiza na escola e na universidade; do outro, a geografia dos estados-

maiores, saber estratégico e por isso restrito a determinados grupos, que dele se apropriam 

para a reprodução de seus próprios interesses e privilégios. 

Ao denunciar em sua obra essa dualidade da Geografia, Lacoste também anuncia o 

potencial de um saber geográfico apropriado pela população enquanto importante elemento 

na (re)significação da luta cotidiana e na construção, portanto, de uma consciência espacial, 

capaz de trazer à tona a condição espacial dos fenômenos da realidade e da apropriação que 

tem sido feito da mesma pelos agentes da geografia dos Estado-Maiores. 

Esse movimento produzido na obra de Lacoste, teve diferentes repercussões em 

todo o mundo, com importantes ações epistemológicas e políticas também no Brasil, tanto 

na geografia que se ensina-pesquisa na universidade, quanto na escola. As décadas de 1970 

e 1980 foram, assim, profícuas para o pensamento geográfico, com uma ampla produção 

que contribuiu no entendimento da condição espacial dos fenômenos da realidade. Neste 

entendimento, o diálogo com a condição concreta da realidade e com o movimento da 

totalidade social se consolidou no campo científico da Geografia. 

Nesse movimento, o debate também ganhou campo na escola pública brasileira e na 

discussão do sentido do ensino de geografia da mesma. Frente as propostas que visavam 

reduzir a criticidade do conhecimento geográfico, buscando reforçar o caráter mnemônico e 

ufanistas desta disciplina na escola
4
, ocorreram ações de professores e professoras com 

                                                           
4
 Resultantes da lei 5692/71, implementada pelo governo militar no Brasil, e que reorganizava toda a 

educação básica no país.  
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vistas a transformar os princípios e práticas 

do ensino de geografia, articulando os debates sobre a renovação teórico-metodológico 

deste campo disciplinar com a realidade e os desafios da escola pública no Brasil. Foram 

anos profícuos de debates curriculares e de construções coletivas que colocaram em 

discussão a geografia que se ensino e pesquisa, na escola e na universidade.  

No contexto atual, são inúmeras as pesquisas que apontam para a necessidade 

construir práticas de educação geográfica que, dialogando com as representações dos 

alunos e alunas possibilitem o entendimento da condição espacial dos fenômenos, 

reforçando os princípios da localização, da distribuição e correlação, articulados com as 

dinâmicas do mundo contemporâneo em suas diferentes escalas de produção. Autoras como 

Callai (2014), Cavalcanti (2001), Ponstuschka (2000), apesar de suas diferenças teórica e 

metodológicas, avançam na discussão, contribuindo com o debate tanto na universidade 

quanto na escola pública. Estabelecendo diálogo com a concepção sócio-consrutivista do 

ensino, tais autoras concebem a aprendizagem como um processo que envolve diferentes 

momentos e a mediação de diversos instrumentos, linguagens e ações didáticas. Não se 

trata de mera transmissão de conhecimentos que vão do professor aos alunos, mas necessita 

de postura ativa dos mesmos, no sentido de reconstruir, confrontar, resignificar as 

informações, dados, conhecimentos. Nesta ação, os alunos e alunas dialogam com os 

conhecimentos e experiências que já possuem sobre o assunto a partir da mediação, feita 

pelo professor, através de símbolos, signos e instrumentos. 

Neste processo, a construção de situações problemas e simulações podem ser 

concebidas como instrumentos, carregados de signos, símbolos e significados, a serem 

utilizados na mediação do ensino-aprendizagem em geografia. Vale ressaltar, porém, que 

tais processos por si só, não podem ser concebidos como os principais responsáveis na 

construção do raciocínio geográfico pelos alunos. O papel do professor na construção e 

estratégias didáticas para o uso dos mesmos é de fundamental importância, sendo que tal 

planejamento deve ter como norte os objetivos que se busca alcançar no ensino de 

geografia em determinada série / ano/ ciclo. 

Neste sentido, o desenvolvimento da simulação da ONU ação didática para a 

mediação do processo de ensino-aprendizagem em geografia surge como importante 

alternativa didática que pode contribuir com professores e alunos para a construção do 
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raciocínio geográfico. Foi com base 

neste pressuposto que desenvolvemos a experiência didática que descrevemos e analisamos 

na próxima parte deste trabalho. 

  

 A SIMULAÇÃO DA ONU COMO PROCEDIMENTO DE ENSINO 

 

 Como dissemos no início deste trabalho, o procedimento de ensino da simulação da 

ONU ocorreu com 10 turmas do 3º ano do ensino médio, com um total de 280 alunos 

participantes de uma escola municipal
5
 localizada na cidade de São Caetano do Sul, região 

metropolitana de São Paulo em parceria com o Laboratório de Ensino de Geografia e 

Material Didático (LEMADI), do Departamento de Geografia da USP.    

O procedimento deste nosso relato envolve a experiência com alunos e alunas 

baseando-se na simulação de uma convenção da ONU e no debate de uma temática 

pesquisada e apresentada. Durante toda a execução do trabalho, foram articulados os 

conceitos ligados ao ensino de Geografia como o território, globalização, terrorismo e 

migrações internacionais. 

 O objetivo geral desse procedimento era fazer com que os estudantes produzissem 

uma pesquisa mais profunda, a organização dos dados levantados, a sistematização das 

ideias e a realização de um debate reflexivo onde esses alunos abordariam a questão do 

“terrorismo global e as migrações internacionais” em sala de aula a partir de uma 

simulação do cenário da Organização das Nações Unidas. 

Ao estimular esse procedimento no ambiente escolar não se considera apenas o 

conteúdo que aparece escrito através dos livros didáticos, mas a vivências, as relações 

interpessoais, as situações práticas de relacionamentos entre alunos (SCARPATO, 2004) 

representando perspectivas de leituras de mundo, a partir de alguns territórios e conflitos. 

Para tanto, os estudantes desenvolveram as seguintes etapas de trabalho: apresentação do 

grupo (representados por uma delegação), apresentação das visões de mundo, dramatização 

(simulando a tradução instantânea) e resolução de problemas. 

                                                           
5
 A EME Profª Alcina Dantas Feijão é uma das escolas públicas associadas da UNESCO. O projeto 

desenvolvido esteve correlacionado com a proposta do ano Internacional do Entendimento Global.  
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Em relação aos 

procedimentos metodológicos, dividimos o processo didático em 4 momentos. No primeiro, 

foram realizados os sorteios das delegações (EUA, Brasil, Síria, Rússia e Alemanha) e a 

pesquisa (dados gerais do país, recursos econômicos, sociais e estratégicos e a estrutura 

política). No segundo momento, foi feita a definição do “documento de posição oficial” e a 

elaboração das diretrizes gerais da política externa do país acerca do tema, eventuais 

medidas / ações tomadas previamente, assim como a definição do delegado e das regras do 

debate. A intenção era elencar as questões importantes para a conferência e a busca das 

diferentes visões sobre a temática que seria abordada no decorrer de 3 aulas seguidas. O 

terceiro momento corresponde ao formato do seminário-debate: apresentação das 

delegações e o posicionamento sobre a temática (terrorismo global e as migrações 

internacionais). Neste momento ocorreram debates e a problematizações sobre as diferentes 

posições dos países, negociação, com a elaboração de um documento final com a 

participação de um membro de cada delegação e, por fim, o discurso final de cada 

delegação. No último momento da ação didática proposta, ocorreu o compartilhamento e a 

apresentação dos resultados da atividade com outras escolas públicas do estado de São 

Paulo durante a XIII Semana de Geografia da Universidade de São Paulo. 

     

 
Imagem 1: A simulação do ONU estimulou a possibilidades dos alunos assumirem cargos 

diplomáticos dos países que representavam. Na foto, alunos representando as delegações da 

Síria, EUA, Brasil e Alemanha. Fonte: SANTOS, D. 2016  
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Imagem 2: Na foto, representantes das delegações na mesa de negociação/acordo. Fonte: 

SANTOS, D. 2016 

 
Imagem 3: Os alunos personificavam a cultura e ideias de cada território através de 

vestimenta típica (atividade lúdica). Fonte: SANTOS, D. 2016 
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Imagem 4: Documento final feito 

pelos delegados após os debates e a negociações possíveis. Fonte: SANTOS, D. 2016 

No decorrer do seminário-debate algumas delegações se posicionaram e 

demostraram alguns questionamentos conforme o relato abaixo 

 

(...)A guerra em nosso território é interessante à alguns, uma boa 

briga geopolítica, todos nós conseguimos enxergar e não farei de 

minha delegação rogada nesse aspecto. A gravidade com que levam 

nosso caso e destratam nossa cultura, mostra a necessidade dessa 

guerra, onde somos tratados como terroristas para tampar a 

verdadeira imagem de ratos correndo em círculos atrás de consumir. 

A Nações Unidas tem como objetivo o bem-estar mundial ou euro-

americano? Temos nosso modo de viver, tradicionalista e religioso, 

mas mesmo assim presamos pela integração de imigrantes e 

condenamos qualquer ato de violência, destacando a tese de solução 

interna do problema do ISIS(...). (Discurso feito pelos delegados 

representantes da Síria do 3ºC) 

 

Nesse relato podemos perceber a construção de uma interpretação do conflito na 

Síria a partir do questionamento da participação de diferentes países e suas reais 

intencionalidades neste processo. É possível verificar também no discurso uma crítica a 

ação da ONU frente ao conflito, dando a entender que a mesma estaria muito mais 

preocupada com os interesses europeus e estadunidenses do que na resolução conflito. Tal 

crítica se assemelha aquelas feitas por analistas geopolíticos da atualidade o que demonstra 

um esforço dos estudantes em se prepararem de forma ampla para os debates a partir da 

leitura e pesquisa em diferentes fontes sobre o assunto. 

Vejamos no relato a seguir com alguns apontamentos (na elaboração da resolução 

final) acerca das dificuldades em resolver a questão em debate:   

Mediante a situação, após serem realizadas discussões, os países 

entraram em um acordo, se unindo para lutarem contra o terrorismo. 

O Brasil se comprometeu a ajudar a Síria com mantimentos 

(alimentos, utensílios etc.) porém não receberá refugiados por sua 

situação atual (política e econômica). Os EUA se comprometeram 

em cessar os ataques contra Síria. A Rússia continuará fornecendo 

suporte a Síria. A Alemanha fornecerá apoio aos refugiados. Tendo 

em vista o resultado da última assembleia, mostrou-se necessário 

remarcar uma nova assembleia para discutir assuntos e dúvidas não 

resolvidos (guerra política por exemplo). (Resolução final feita pelos 

delegados do 3ºG  )    
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É possível perceber pelo 

texto da resolução final a construção, pelos alunos e alunas, de uma compreensão mais 

ampla dos processos geopolíticos, reconhecendo a responsabilidade de diferentes países e 

agentes sociais para a resolução dos conflitos. Tal resolução sistematiza um processo de 

construção de leitura de mundo que provocou os estudantes a entender as diferentes 

perspectivas presentes na atual ordem mundial. A leitura dessas diferentes perspectivas é 

potencializada a partir do momento em que os estudantes precisavam estudar a 

problemática a partir do olhar de um determinado país, sendo levado, assim, a rever 

possíveis preconceitos e leituras superficiais sobre a questão. Tal processo é fundamental, 

ainda mais se levarmos em consideração, a influência dos meios de  comunicação na 

construção das leituras de mundo dos alunos e alunas. Tais leituras são feitas a partir de um 

olhar que, predominantemente, valoriza as ações de EUA e Europa nos conflitos em 

detrimento dos outros países e agentes sociais. Entender os fenômenos colocando-se em 

outros lugares, em outras posições é um dos elementos fundamentais para se construir o 

raciocínio geográfico e isto pode ser verificado na ação didática desenvolvida. 

 Como dissemos, esta ação didática é resultado de parceria desenvolvida com o 

Laboratório de Ensino de Geografia e Material Didático (LEMADI), do Departamento de 

Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo. Sendo assim, como etapa final do projeto, os alunos e alunas participaram da XIII 

Semana de Geografia da USP, evento que tem como principal objetivo aproximar a 

universidade da escola pública através da construção compartilhada de projetos e ações 

didáticas. No ano de 2016, a Semana de Geografia contou com a participação de quase 20 

escola públicas do Estado de São Paulo (Imagem 5) 

 

 
Imagem 5: participação dos alunos e alunas na XIII Semana de Geografia da USP. Fonte: 

SANTOS, D. 2016. 
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   Nesta oportunidade, os 

estudantes tiveram a possibilidade de relatar as experiências desenvolvidos no projeto de 

Simulação da ONU, avaliando os conhecimentos construídos durante o período. Tratou-se 

de importante momento de avaliação dos resultados do projeto, seja através da 

autoavaliação feita pelos estudantes, seja por meio das contribuições dos professores e 

alunos das outras escolas presentes no evento. Foi também um espaço significativo para a 

troca de experiências sobre possibilidades didáticas no processo de ensino-aprendizagem 

em Geografia. Nesta troca, foi possível verificar que há, pelo menos entre as escolas 

participantes da XIII Semana da Geografia, a busca pela construção de alternativa para o 

Ensino de Geografia que busquem superar a tradição conteudista e mnemônica que tem 

marcado historicamente esta disciplina na educação básica. 

Portanto, a experiência didática da Simulação da ONU possibilitou, entre outras 

coisas: 

1. A construção de raciocínios geográficos, a partir da articulação de diferentes 

fenômenos e variáveis. 

2. Uma atitude mais proativa dos estudantes, que foram incentivados a resolver 

problemas, elaborar pesquisar, confrontar documentos e informações, 

sistematizar ideias, processos essenciais para a formação de sujeitos capazes de 

entender e transformar a realidade contemporânea. 

3. Uma compreensão mais ampla dos processos que envolvem a geopolítica atual, 

buscando analisar os fenômenos a partir das perspectivas dos diferentes sujeitos 

/ países envolvidos. 

  

É fundamental ressaltar que, para que processos como esses, continuem a ocorrer 

nas escolas públicas do país é fundamental melhorarmos as condições de carreira e trabalho 

dos professores, bem como o tempo dedicado ao planejamento e a formação continuada. 

Além disso, é preciso reforçar a autonomia dos docentes, evitando modelos padronizados 

de currículos e materiais que só interessam as empresas que os fabricam. Há que se destacar 

também a importância do diálogo entre a escola pública e a universidade que, feito de 

forma horizontal, pode contribuir na elaboração de projetos de ensino de geografia cada vez 

mais significativos para alunos e professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um mundo cada vez mais dinâmico, repleto de contradições e processos 

multifacetados que invadem a vida dos estudantes, seja através da tela do computador, da 

TV ou do smartphone, é fundamental construir processos didáticos para o ensino de 

geografia que possibilitem um olhar crítico e criativo sobre esta realidade. Em nossa 

perspectiva, a realização do projeto de Simulação da ONU enfrentou este desafio.  

Com dessa experiência, buscou-se a ampliação da forma do aluno ver o mundo, 

descreve-lo, interpreta-lo e compreende-lo por intermédio da analise espacial. Por isso, essa 

estratégia da simulação da ONU no ensino de geografia torna-se relevante no processo de 

ensino-aprendizagem. Em virtude da grande dimensão do número de alunos, uma 

dificuldade no decorrer da atividade foi propor/elaborar uma abordagem que abrangesse 

mais uma perspectiva interdisciplinar e integração dos professores e disciplinas, desafio 

este que pretendemos enfrentar em uma nova versão do projeto para o próximo ano letivo.  

Como vimos, a partir do projeto, os alunos e alunas puderam compreender que a 

ordem geopolítica mundial possui um alto grau de complexidade, desenvolvendo-se em 

diferentes escalas espaço-temporais, sendo cada vez mais difícil pensar que um conflito no 

Oriente Médio, na África ou na Ásia não terá influências de diferentes dimensões no Brasil 

ou até menos na cidade de São Caetano do Sul. Esta compreensão da multiescalaridade dos 

fenômenos geopolíticos é, em nossa perspectiva, um dos objetivos a serem alcançados em 

uma concepção de ensino de geografia que busque formar sujeitos capazes de compreender 

e transformar o mundo em que vivem, reconhecendo que o lugar onde estão só pode ser 

compreendido em uma teia mais ampla de relações geográficas. 
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Precarização do trabalho do professor

Resumo: O objetivo desse texto é tecer algumas considerações sobre o programa Residência Pedagógica,
núcleo Geografia Unesp Rio Claro/SP, a partir de minhas experiências enquanto bolsista. Cito algumas das
problemáticas relacionadas a ele, como o objetivo presente em seu edital de adequar os cursos de formação
inicial às orientações da BNCC, e destaco as especificidades do contexto em que atuo, como a coordenação do
núcleo, a escola, a professora preceptora, os companheiros de formação, e a forma como as experiencio,
defendendo que elas podem resultar na formação de professores autônomos, reflexivos, e conscientes da
necessária resistência que envolve a profissão docente.

Palavras-Chave: Residência Pedagógica; Experiência; Saberes Docentes; Autonomia.

Introdução

Segundo a página oficial1 do Residência Pedagógica, o programa “[...] é uma das
ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir
o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do
licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso”. Essa
imersão no cotidiano escolar “deve contemplar, entre outras atividades, regência de sala de
aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com experiência na
área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora.”.

Dentre os objetivos do programa que constam no edital, estão os de estimular
“projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma
ativa a relação entre teoria e prática profissional docente”, o de “Induzir a reformulação da
formação prática nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência
pedagógica”, e o de “promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos
cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC)”. Este último ponto serviu como uma dos fundamentos para
severas críticas ao Residência Pedagógica nas discussões do Grupo de Trabalho “ Impactos
das desigualdades do/ no território sobre a dinâmica escolar: contribuições da Geografia" ou
"do ensino de Geografia.” Realizada no XIX ENG em 2018, onde foi levantada também a

1 https://www.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica
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problemática de que o Residência Pedagógica aprofundaria a precarização da educação ao
fazer com que os bolsistas supram a demanda por professores nas escolas públicas.

Mas creio ser importante considerar que o programa não é somente aquilo que está
descrito no edital, mas sim, como os diferentes sujeitos o experienciam. Sobre isto, considero
interessante a concepção de Bondía (2002, p21) acerca da experiência, uma vez que, para este
autor, experiência é “[...] o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se
passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao
mesmo tempo, quase nada nos acontece [...]”, já que o mundo moderno, caracterizado pela
velocidade dos acontecimentos e pela obsessão pela novidade, dificulta a conexão
significativa entre nós e que se passa. Para o autor, “a experiência, a possibilidade de que algo
nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível
nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar [...], ter
paciência e dar-se tempo e espaço. (BONDÍA, 2002, p.24).

Ainda segundo Bondía (2002), a experiência tem, como componente fundamental, a
capacidade de formação ou de transformação do sujeito, e complementa ao afirmar que “[...] o
saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se a
experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem
o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência [...]” (BONDÍA, 2002, p.27).

Passo agora a tecer algumas considerações sobre o Residência Pedagógica realizadas a
partir de minha experiência, enquanto bolsista deste programa e, para melhor fundamentá-las,
relato algumas especificidades do contexto em que atuo.

Contextualização

Estou no quinto ano da graduação em Geografia da UNESP câmpus Rio Claro, sendo
que ingressei na licenciatura e atualmente curso o bacharelado. Tenho interesse por diversas
áreas da ciência geográfica, principalmente pelo ensino de Geografia e pela formação de
professores. Creio ser importante citar isso, pois são condições que influenciam na minha
experiência com o Residência Pedagógica, do qual sou bolsista desde o começo do presente
edital (edital CAPES nº 06/2018). Antes, fui bolsista PIBID por cerca de um ano e seis meses,
e participei de ações direcionadas à permanência do programa no período em que este corria o
risco de ser encerrado.

O Residência Pedagógica da Geografia UNESP Rio Claro possui 24 bolsistas,
divididos em três grupos-escolas, e é coordenado pela professora responsável pelas disciplinas
de “Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I, II e III” e “Abordagens Teóricas,
Planejamento e Acompanhamento de Práticas em Geografia Escolar I e II”. Atuou também
como uma das coordenadoras do PIBID. Os bolsistas cursam o terceiro, quarto e quinto ano
da graduação, sendo que alguns, além de mim, também participavam do PIBID e, portanto, já
possuem concepções sobre o Residência Pedagógica como programa de formação inicial.
Acredito que há uma boa interação entre todos os bolsistas, principalmente com os residentes
do grupo-escola em que atualmente estou inserido, sendo que antes de ingressarmos no
programa já tínhamos relações de amizade.
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Faço parte do grupo que atua na Escola Municipal Agrícola “Engº. Rubens Foot
Guimarães”, localizada na área rural de Rio Claro. A escola funciona em período integral e
oferece ensino fundamental I e II, e nós, bolsistas, nos dividimos em duplas para acompanhar,
nos diferentes dias da semana, aulas de Geografia do ensino fundamental II, ministradas pela
professora doutora Bruna Rossin, além das aulas denominadas “Projetos”, oferecidas à tarde,
e que consistem, em sua maioria, em conteúdos e práticas voltados para o contexto agrícola.
No ensino fundamental II existem duas turmas por série, sendo que cada turma possui entre
15 a 20 alunos em média, quantidade de séries e alunos por sala inferior às outras escolas nas
quais atuam os outros bolsistas do núcleo.

A escola, em minha avaliação, possui boa organização, tendo um corpo de servidores
(docentes e funcionários de apoio) comprometidos com uma formação de qualidade aos
alunos, e esforçados no sentido de defender a escola dos inúmeros ataques que esta sofre,
como os anúncios de corte de recursos, principalmente para o trato dos animais. Creio que a
característica de ser uma escola agrícola, que lida com aspectos que escolas da zona urbana
não lidam, contribui para uma maior integração entre o corpo de servidores, e destes com os
alunos. O comprometimento e a boa interação entre todos podem ser constatados durante as
reuniões de elaboração de um novo Projeto Político Pedagógico, por solicitação da Secretaria
de Educação do Município (SME) e para cumprir a legislação. A SME encaminhou uma
proposta base que está sendo debatida pelos professores, sendo que estes apontaram que falta
no documento, por exemplo, aprofundamento nas discussões sobre gênero e racismo.

No que diz respeito à relação entre os servidores atuantes na escola e nós, bolsistas,
vejo não existir problemas. Fomos bem recebidos e temos liberdade para fazer apontamentos
nos HTPCs, reuniões de planejamento, e para propor atividades com temas como os de gênero
e sexualidade. Como exemplo desta boa interação e liberdade de ação, entre os dias 06 e 10 de
maio realizaremos a Semana de Afro Brasilidades.

A professora doutora Bruna Rossin2, responsável pelas aulas de Geografia da escola e
pela supervisão do grupo-escola, é comprometida com sua prática docente, regendo suas aulas
utilizando diferentes abordagens teórico-metodológicas e recursos didáticos. Possui boa
relação com os alunos, com o restante do corpo docente, e conosco, os residentes,
estimulando-nos a planejar e reger aulas, elaborar projetos, incentivando-nos a apresentar
trabalhos em eventos, além de propor leituras e discussões de textos sobre a educação, além
de nos acompanhar nas aulas que regemos. A professora demonstra estar preocupada com a
nossa formação, e nos oferece a liberdade para contribuirmos com a formação dela.

Também é necessário ressaltar a importância do trabalho em grupo e, principalmente,
com a minha dupla, Laís Manesco3, aluna dedicada e motivada. Temos acompanhado o
cotidiano escolar e compartilhado impressões e ideias, uma vez que cada residente percebe
questões diferentes no contexto escolar, possui conhecimentos, habilidades e experiências
distintos, contribuindo assim para o aprimoramento de nossa formação e do processo de

2 Professora Preceptora do Residência Pedagógica.
3 Graduanda em Geografia pela Unesp, câmpus de Rio Claro – SP e bolsista do Programa Residência
Pedagógica – CAPES.
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aprendizagem dos alunos da escola durante nossas participações nas aulas da professora
Bruna e nas aulas que planejamos e regemos, sendo que sempre avaliamos como se
processaram e os resultados. Tem sido um grande prazer trabalhar com ela, e está rendendo
ótimos aprendizados, assunto que retomarei ao término do relato.

Considerações sobre o Residência Pedagógica a partir de minhas experiências

A formação inicial de professores tem como objetivo desenvolver, nos licenciados, a
Identidade docente e os Saberes Docentes. Tardif (2000, p.10) relata que os saberes docentes
englobam “os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes
[...]”, que os professores efetivamente utilizam no seu trabalho cotidiano. Ainda segundo o
autor, os saberes de um professor são originários de diversas fontes

[...] Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que
provém de sua história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele também
se apoia em certos conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade,
assim como em certos conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de
sua formação profissional; ele se apoia também naquilo que podemos
chamar de conhecimentos curriculares veiculados pelos programas, guias e
manuais escolares; ele se baseia em seu próprio saber ligado à experiência de
trabalho, na experiência de certos professores e em tradições peculiares ao
ofício de professor. (TARDIF, 2000, p.14).

Para aprimorar o desenvolvimento de saberes docentes ainda na formação inicial, é
recomendado que haja maior integração entre as instituições formadoras, como as
Universidades, e as escolas, de modo que a formação inicial supere a abordagem normativa,
ou seja, a que diz como os professores deveriam ser, fazer e saber, por uma abordagem em
que os licenciandos estejam em constante contato com aquilo que os professores efetivamente
são, fazem e sabem. No que diz respeito à formação de professores de Geografia, Cavalcanti
(2006 apud Martins, 2015, p.257) relata que “[...] o processo de formação inicial implica a
definição de um eixo de ligação entre a universidade, a escola e a geografia escolar. Isso
facilitará a compreensão do movimento que ocorre no cotidiano da escola, conduzindo esse
profissional à articulação da sua formação com o trabalho que desenvolverá [...]”, e acredito
que essas considerações justificam a existência dos estágios obrigatórios, do PIBID, e também
do Programa Residência Pedagógica, tema desse relato.

Sobre minha experiência, concebo que minha participação no PIBID, e principalmente
no Residência Pedagógica, mais rica do que no programa anterior, contribuíram
significativamente com o desenvolvimento de meus saberes docentes, da autonomia, da
capacidade de reflexão sobre a profissão docente e sobre minha própria formação e, em
observações e conversas, percebo que o mesmo ocorre com os demais colegas bolsistas. E a
possibilidade de ter essas experiências é essencial, uma vez que “[...] os primeiros anos de
prática profissional são decisivos na aquisição do sentimento de competência e no
estabelecimento das rotinas de trabalho, ou seja, na estruturação da prática profissional. [...]”
(TARDIF, 2000, p.14).

Um dos fatores que influenciam na minha concepção sobre as contribuições do
Residência Pedagógica para minha formação é o fato de eu atuar em uma escola que, como
dito
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anteriormente, possui diferenças em relação a outras escolas, por estar relacionada ao
contexto agrícola do local em que está inserida e dos alunos que atende. Todo professor deve
planejar suas aulas levando em consideração as especificidades de seus alunos, mas acredito
que estar na Escola Agrícola me estimula ainda mais a refletir no processo de elaboração dos
planos de aula, pois devo levar em consideração que os alunos dessa escola não têm alguns
conhecimentos prévios que alunos que estudam em escolas da área urbana possuem e, ao
mesmo tempo, possuem outros conhecimentos, outras experiências, as quais posso utilizar
para tornar o processo de aprendizagem ainda mais significativo.

Outro fator é que, ao longo da graduação, houve diversas leituras e discussões sobre
textos que discorriam sobre como geralmente o ensino de Geografia é focado na
memorização, centrado no professor, não tendo significação para os alunos, e que nós, futuros
professores, devemos atuar de forma a alterar essa situação tendo como base diferentes
perspectivas teórico-metodológicas como o Construtivismo e a abordagem Histórico Cultural,
além da Geografia crítica e humanista. Essas concepções influenciaram nas minhas
experiências com os estágios obrigatórios, com o PIBID, ora se confirmando, ora se
contradizendo. Mas concebo a experiência na Escola Agrícola a que mais me propicia
reflexões sobre o ensino de Geografia, uma vez que a prática da professora Bruna destoa das
considerações sobre um ensino de Geografia “tradicional”, ao mesmo tempo que estimula eu
e minha dupla a pensarmos em como possibilitar um processo de aprendizagem diferente a
partir de nossos conhecimentos e experiências adquiridos, por exemplo, na graduação e na
própria inserção no cotidiano escolar.

Assim, tenho a possibilidade de pensar em diferentes formas de se conceber e ensinar
Geografia, de lidar com os alunos, de planejar aulas e projetos, tendo como referências as
práticas que vivenciei em minha vida escolar, as que são descritas nos textos lidos e
discutidos na graduação, as que acompanhei nos estágios obrigatórios e no período em que fui
bolsista PIBID, e principalmente aquelas práticas vivenciadas na Escola Agrícola, através das
aulas da professora Bruna, dos outros companheiros de grupo-escola, e as aulas planejadas e
regidas com minha parceira, o que só se tornou possível por ser bolsista do Residência. Além
disso

[...] é preciso questionar como os cursos de formação inicial de professores
têm contribuído no processo de aprendizagem profissional, na formação de
sujeitos autônomos, capazes de organizar o seu trabalho, de planejar ações
diante da necessidade de encontrar soluções para situações complexas da
sala de aula (MARTINS, 2009, p170).

Realizando esses questionamentos propostos por Martins (2009), e tendo como
referências as considerações feitas anteriormente, digo que o Programa até agora me
possibilitou formular um arcabouço teórico-metodológico que será de grande valia para
quando eu for professor efetivo, além de promover o desenvolvimento de minha criatividade e
da minha autonomia docente, uma vez que me sinto preparado para planejar e reger aulas não
sendo refém de livros didáticos ou das orientações dadas por currículos, elaborando diferentes
formas de avaliação e utilizando os mais diversos recursos didáticos. Ou seja, a inserção na
realidade escolar promovida pelo Residência Pedagógica não necessariamente leva os
bolsistas a se adequarem à BNCC, mas sim, pode levá-los a superaram a condição de
insegurança quanto à docência, que resulta em professores que recorrem aos “manuais”. Mas
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tenho consciência de que atuo em um contexto dotado de características que favorecem o
desenvolvimento dessa autonomia e a contraposição a um objetivo incluído no edital do
programa, e que é considerado, por muitos, problemático.

E estar imerso na realidade escolar e atuar com pessoas engajadas, preocupadas com
sua formação e a dos alunos faz com que eu esteja mais comprometido com a graduação, além
de pensar a todo instante sobre, por exemplo, como levar temas discutidos nas disciplinas do
curso de Geografia e em eventos científicos para a sala de aula. Assim, o Residência
Pedagógica está contribuindo para o desenvolvimento de minha identidade docente, o que
envolve a percepção de que sou um professor em formação e que possuo responsabilidades,
por exemplo, para com os alunos da escola, com os companheiros bolsistas e com a
professora preceptora.

A presença de uma identidade própria para a docência aponta a
responsabilidade do professor para a sua função social, emergindo daí a
autonomia e o comprometimento com aquilo que faz. Porém, é importante
salientar que o professor adquire estes quesitos por meio da formação
escolar, formação inicial, experiências diversas, processos de formação
continuada, influências sociais, entre outros. (VEDOVATTO et al., 2014,
p.276).

Outra contribuição do Residência Pedagógica para minha formação é o fato de eu
aprender cada vez mais a lidar com as expectativas relacionadas às aulas, aos alunos, as
avaliações, entre outros. Nenhuma aula se concretiza exatamente como o planejado, o que é
frustrante para muitos licenciandos que dão aulas nos estágios obrigatórios e, por terem
grandes expectativas, mas por ter ocorrido alguma dificuldade durante suas regências,
chateiam-se, sendo que alguns até pensam em desistir da carreira docente. Essas dificuldades
podem estar associadas a diversos fatores, dentre eles

[...] como ensinar geografia, como dar conta de diferentes temáticas e
assuntos abordados em sala de aula; como se relacionar com os alunos e dar
conta de uma turma, fazer com que prestem atenção e se interessem pelo
conteúdo trabalhado; como lidar com a dinâmica da escola e seus diferentes
aspectos pedagógicos, estruturais, regras, normas, rotinas e também frente às
políticas públicas e educacionais. (MILITZ WYPYCZYNSKI MARTINS ,
2015, p.258).

A experiência de reger diversas aulas e de participar da execução de distintas
atividades me ensinaram a não supervaloriza-las e nem subvaloriza-las, mas sim, me esforçar
para planejá-las da melhor forma possível, e depois refletir sobre como se deu a execução e
sobre os resultados, buscando, assim, constantemente aprimorar minha prática docente. Além
disso, a questão da expectativa foi bem trabalhada durante a discussão sobre um texto4 lido
nas reuniões do grupo-escola com a professora Bruna, e aproveito para ressaltar que considero
as reuniões essenciais para a minha formação e a de todos os outros colegas, uma vez que
nelas há a oportunidade de conhecer o que as outras duplas e outras escolas vivenciam, quais

4 CHARLOT, B. As figuras do diabo no discurso pedagógico. Revista Educação em Questão, v. 56, n. 48, 17 jul.
2018.
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atividades estão sendo planejadas, pensar em atividades que integram bolsistas e até mesmo
alunos das diferentes escolas. E é nas reuniões que alguns

problemas como os de dificuldades pedagógicas ou de relações não tão boas entre bolsistas e
coordenação das escolas são colocados em discussão, e todos têm a possibilidade de
contribuir para sua compreensão e possíveis resoluções.

Obviamente que existem problemáticas, e considero que uma delas é o fato de ter
ocorrido uma separação entre programas de formação inicial de professores voltados para
alunos que cursam a primeira metade da graduação (PIBID) e os alunos que cursam a segunda
metade (Residência Pedagógica). Essa separação pôs fim à constante interação que existia
entre alunos de distintas etapas da graduação, com diferentes conhecimentos e experiências.
Pensando em minha experiência enquanto bolsista do PIBID, percebo que muitos alunos de
etapas mais avançadas do curso me inspiravam a aprimorar minha atuação em sala de aula e
na graduação, além de terem contribuído para o desenvolvimento de meus saberes docentes.

E como o Residência é destinado para alunos que já cursaram metade do curso, estes
já possuem, em grande parte, concepções e representações sobre a docência, sobre o ensino de
Geografia, o que interfere na experiência do programa. Percebo entre alguns colegas que há
dificuldade em romper com essas preconcepções e de permitir-se experienciar as
possibilidades oferecidas pelo Programa para reflexão e desenvolvimento de saberes. Além
disso, alguns bolsistas estão cansados da graduação, principalmente por possuírem outras
tarefas, como o Trabalho de Conclusão de Curso. Nessa perspectiva, interagir com alunos da
graduação mais novos poderia resultar em embate de concepções e em incentivos.

Outro problema é a constante incerteza sobre a continuidade ou não do programa, algo
que também ocorria quando só existia o PIBID. Isso desmotiva os bolsistas, mas ao mesmo
tempo desenvolve em nós outra dimensão necessária à profissão docente, que é a resistência.
Estar no Residência Pedagógica, assim como na licenciatura, na Universidade Pública e, de
modo geral, envolvido com a educação, é constantemente resistir: resistir às intenções de
finalização de programa, de corte de bolsas (que efetivamente é uma das poucas
oportunidades de permanência de muitos estudantes na Universidade e na perspectiva de
atuarem na área de educação), resistir contra pressões das escolas, inclusive as da realidade da
escola pública, que desmotiva muitos bolsistas, mas ao mesmo tempo nos incentiva a procurar
soluções.

Considerações Finais

O Residência Pedagógica possui problemas, como o objetivo presente em seu edital de
adequar os cursos de formação inicial às orientações da BNCC. Mas, por permitir uma
inserção intensa no espaço escolar e em outros espaços, como as reuniões e grupos de estudo,
pode sim influenciar na formação de professores autônomos, reflexivos, comprometidos. Isso
decorre, é claro, das especificidades de cada curso de graduação ao qual está vinculado, da
coordenação do núcleo e das escolas, do corpo de servidores da escola, da/do
professor/professora preceptor/preceptora e, obviamente, de cada professor/professora em
formação, que traz consigo experiências, concepções, valores, leituras, discussões etc. E
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gostaria de destacar que as contribuições do Programa à formação inicial são possíveis desde
que estejamos abertos para recebê-las e dispostos a refletir sobre elas, sobre nossas práticas,
também sobre a nossa própria formação e nossos saberes docentes.

Dentre esses, como propostos por Tardif (2010), estão os saberes experienciais,
aqueles originados da prática cotidiana da profissão docente, e por ela validados. E é na
interação entre os professores que os saberes produzidos pelas experiências destes podem
adquirir objetividade, ou seja, podem ser sistematizados e informados a outros professores.
Assim,

[...] O relacionamento dos jovens professores com os professores
experientes, os colegas com os quais trabalhamos diariamente ou no
contexto de projetos pedagógicos de duração mais longa, o treinamento e a
formação de estagiários e de professores iniciantes, todas essas são situações
que permitem objetivar os saberes da experiência. [...] Nesse sentido, o
docente é não apenas um prático, mas também um formador. (TARDIF,
2010, p.52)

Essas considerações, e a reflexão que faço sobre minha própria formação, o que inclui
pensar em minhas experiências no Residência Pedagógica, faz com que eu acredite que nós,
professores em formação, também somos formadores. Aprendo diariamente com meus
companheiros de graduação e de Residência, principalmente com minha parceira, assim como
procuro contribuir para a formação deles e também da professora Bruna Rossin, através do
compartilhamento de textos, relatando como ocorreu uma regência, discutindo sobre
acontecimentos do cotidiano escolar, ou qualquer outro tema relacionado à educação.

É nessa perspectiva que encerro este relato, pois, apesar de reconhecer algumas
problemáticas do programa e críticas a ele, espero contribuir para a formação dos leitores, e
que, assim como eu, outros participantes do Residência Pedagógica, do PIBID, dos estágios
obrigatórios e das licenciaturas de forma geral relatem suas experiências, a fim de oferecer
subsídios para uma futura política de formação de professores que se torne mais efetiva e
duradoura.
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Precarização do trabalho do professor

Resumo: A inserção de alunos com necessidades educacionais especiais na educação regular requer uma revisão
conceitual da composição curricular dos cursos de formação de professores. Este trabalho debate os
fundamentos, a política, as possibilidades e os limites da proposta de desenvolvimento de educadores para o
ensino regular e o especial. Trata-se de um estudo na perspectiva sociocultural, com suporte reflexivo de grupos
focais, para formação continuada de professores no contexto escolar. As pesquisas sobre a inclusão escolar
enfatizam a necessidade de reflexão sobre: as concepções, crenças e atitudes diante da diversidade, diferença e
multiculturalidade; a qualidade das ofertas educativas e da gestão escolar; e a necessidade de rever os programas
de formação inicial e continuada de professores. O debate acerca da formação de professores para atuação no
sistema regular e na Educação Especial tem gerado polêmica, contradições e omissões. Torna-se imprescindível
focalizar este tema na revisão dos cursos de licenciaturas, como sugere a Resolução CNE/CP nº 01/2006. As
discussões e análises preliminares deste estudo anunciam a exigência de uma articulação dialógica e ações
transdisciplinares entre professores da Educação Especial e do ensino regular, gestores, coordenadores
pedagógicos, pais e comunidade escolar tendo em vista a (re)elaboração do projeto e a construção de práticas
pedagógicas que assegurem o direito à diversidade, o acesso ao conhecimento e a inclusão de todos.

Palavras chave: Formação dos Professores; Realidade Inclusiva; Despreparo; Necessidades Especiais;

Introdução

Nas últimas décadas e mais especificamente a partir da Declaração de Salamanca, em
1994, a inclusão escolar de crianças com necessidades especiais no ensino regular tem sido
tema de muitas pesquisas e de eventos científicos, abordando-se desde os pressupostos
teóricos até formas de implementação das diretrizes estabelecidas na referida declaração.
Muitas pesquisas partem envolvem e buscam as opiniões de docentes e demais profissionais
da comunidade escolar sobre a proposta inclusiva e sua participação neste tipo de projeto.
Visto que estes professores e diretores apresentam funções essenciais na estrutura e no
funcionamento do sistema educacional, suas opiniões podem fornecer subsídios importantes
para a compreensão de como estão sendo desenvolvidos projetos dessa natureza.
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É sabido por todos que os
fundamentos metodológicos da inclusão escolar se centralizam numa educação de qualidade
para todos, respeitando à diversidade dos alunos. Assim, diante das mudanças propostas, cada
vez mais tem sido reiterada a importância da preparação de profissionais da escola e em
especial do professor de classe, para o atendimento das necessidades educativas de todas as
crianças, com ou sem deficiências. Estudos recentes sobre a atuação do professor em classes
inclusivas apontam que o sucesso de sua intervenção depende da implantação de grandes
mudanças nas práticas pedagógicas.

Qual o papel do professor na educação inclusiva

A educação para alunos especial é uma área de estudo relativamente nova no campo
da pedagogia, assim muitos professores encontram grandes dificuldades frente às concepções
e estruturais sociais no que diz respeito às pessoas consideradas “diferentes”. Dessa forma, se
faz necessário trabalhar a educação buscando teorias e práticas focadas ao ensino de
qualidade, com profissionais comprometidos em dar aos seus alunos um ensino de qualidade,
independentemente de suas diferenças individuais.

Nessa perspectiva de estar aberto a conhecer o outro, Freire (2005) em sua obra
Pedagogia da Autonomia afirma que.

O ideal é que na experiência educativa, educandos, educadoras e educadores, juntos
‘convivam’ de tal maneira com os saberes que eles vão virando sabedoria. Algo que
não é estranho a educadores e educadoras. (FREIRE, 2005, p. 58)

Hoje em dia, para termos uma escola que atenda adequadamente os alunos com
características e ritmos diferentes de aprendizagem, não basta apenas que tenham os
professores e demais profissionais que uma escola normalmente apresenta. Se faz necessário
que estes profissionais e principalmente os professores estejam capacitados para exercer essa
função, atendendo assim a real necessidade de cada aluno. Falando sobre isso, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996, artigo 62, situa:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior,
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 2006)

Com base na Resolução CNE/CEE nº 02/2001, a educação especial oferta apoios e
serviços especializados aos alunos com necessidades educacionais especiais. Conforme
aponta Fernandes (2006, p. 30), destacam-se:

• Alunos surdos, que, por suas necessidades linguísticas diferenciadas, precisam
conhecer a língua de sinais e exigem profissionais intérpretes;

• Alunos com deficiência visual, que necessitam de recursos técnicos, tecnológicos
e materiais especializados;

• Alunos com deficiência física neuromotora, que exigem a remoção de barreiras
arquitetônicas, além de recursos e materiais adaptados à sua locomoção e
comunicação; • Alunos com deficiência intelectual, que demandam adaptações
significativas no currículo escolar, respeitando-se seu ritmo e estilo de
aprendizagem;

• Alunos com condutas típicas de síndromes e quadros neurológicos, psiquiátricos e
psicológicos que demandam apoios intensos e contínuos, além de atendimentos
terapêuticos complementares à educação;
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• Alunos com altas habilidades/superdotação,
que, devido às motivações e aos talentos específicos, requerem enriquecimento,
aprofundamento curricular e/ou aceleração de estudos. (FERNANDES, 2006, p. 30).

Depois de analisar todas essas necessidades apresentadas por alunos especiais, percebe
se que o papel do professor é de suma importância na educação inclusiva, pois, este se
apresenta como autoridade máxima diante do aluno, direcionando todo o processo de
aprendizagem, interferindo e criando as condições necessárias para a apropriação do
conhecimento.

O professor é o mediador entre o aluno e o conhecimento e cabe a ele buscar e
desenvolver situações pedagógicas em que os alunos com necessidades educacionais especiais
superem o senso comum e avance em seu potencial humano afetivo, social e intelectual,
quebrando as barreiras que se impõem.

Os professores precisam pensar na educação como um todo, conforme destaca Farfus
(2008):

A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade de uma
redefinição do papel do professor e de sua forma de atuar, no pensamento sistêmico.
É necessário pensar na aprendizagem como um processo cooperativo e de
transformação que proporcione a formação de alunos inseridos no mundo, e não
mais em apenas uma comunidade local. Finalmente pensar na educação em relação
aos aspectos da ética, da estética e da política; a educação fundamentada em um
ideal democrático. (FARFUS, 2008, p. 30)

Pesquisa realizada pelo MEC/SEESP, em escolas públicas, sobre Impacto da
Declaração  de Salamanca  nos  Estados  Brasileiros:  dez anos de aprovação, implantação e
implementação revela que, apesar dos esforços relativos à implantação de um conjunto de
propostas, há ainda necessidade de mudança na cultura escolar, uma  vez que os Estados,
quase em sua totalidade, mostram a inexistência de focalização da população com necessidade
educacional especial nos projetos político-pedagógicos das escolas.

Os dados levantados nos questionários aplicados apontam que 50% dos alunos com
necessidades educacionais especiais ainda são atendidos em entidades filantrópicas, "o que
altera significativamente os fins/compromissos expressos para o atendimento desses alunos de
maneira a descomprometer o poder público dessa responsabilidade social" (OSÓRIO;
PRIETO; FREITAS, 2006, p.61).

Necessidades Educacionais Especiais Versus Educação Inclusiva.

Todos os dia a sociedade passa por um processo de renovação em que se faz
necessário agregar valores para que seja extinta toda e qualquer forma de preconceito; em que
seja realizada em sua forma mais plena a execução da palavra “democracia”, onde se busca a
formação plena de uma pessoa frente à educação e ao acesso aos meios de conhecimento e
informação. Seguindo essa trajetória, a inclusão de alunos com necessidades educacionais
especiais está cada vez mais em crescente evidência dentro de nossas escolas. Para que as
escolas atendam ao processo de inclusão, os alunos com necessidades educacionais especiais
devem ser incluídos no ensino regular e este precisa de uma revisão, a fim de atender as
demandas de cada aluno, independente de suas particularidades e diferenças, de modo a
adequar e organizar o currículo e o Projeto Político Pedagógico da escola, contemplando a
diversidade da comunidade escolar, formando um equilíbrio entre o desenvolvimento dos
conteúdos previstos e a socialização de todos os envolvidos.
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Um currículo estruturado nos
conteúdos conceituais e nos aspectos acadêmicos, que oferece avaliações baseadas na
superação e aprendizado, lança ao fracasso alunos com mais dificuldades para avançar nestes
âmbitos. Os currículos mais equilibrados, nos quais o desenvolvimento social e pessoal
também tem importância e em que a avaliação seja feita em função do progresso de cada
aluno, facilitam a integração dos alunos (MARCHESI, 2004, p. 39).

A escola inclusiva depende de adaptações de grande e médio porte. Os de grande
porte competem aos órgãos federais, estaduais e municipais de educação; as de
pequeno porte são mudanças que cabem das iniciativas dos professores, que devem
buscar recursos para ampliar sua qualificação, com o intuito de inserir esses alunos
de forma eficaz e humana.

Diante de tais necessidades especiais educacionais, o papel do professor é de suma
importância na educação inclusiva, visto que o professor é a “autoridade competente,
direciona o processo pedagógico, interfere e cria condições necessárias à apropriação do
conhecimento” (GAZIM et. al, 2005, p.51).

O professor é o mediador entre o aluno e o conhecimento e cabe a ele promover
situações pedagógicas em que os alunos com necessidades educacionais especiais
superem o senso comum e avance em seu potencial humano afetivo, social e
intelectual, quebrando as barreiras que se impõem.

Os professores precisam pensar na educação como um todo, conforme destaca
NIMETTO (2008):

A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade de uma
redefinição do papel do professor e de sua forma de atuar, no pensamento sistêmico.
É necessário pensar na aprendizagem como um processo cooperativo e de
transformação que proporcione a formação de alunos inseridos no mundo, e não
mais em apenas uma comunidade local. Finalmente pensar na educação em relação
aos aspectos da ética, da estética e da política; a educação fundamentada em um
ideal democrático. (NIMETTO, 2008, p. 30)

Um dos fatores primordiais para uma proposta inclusiva em sala de aula é que os
professores mudem a visão incapacitante das pessoas com necessidades educacionais
especiais para uma visão pautada nas possibilidades, elaborando atividades variadas, dando
ênfase no respeito às diferenças e às inteligências múltiplas.

Muitos professores encontram dificuldades em trabalhar com a diversidade,
demonstrando insegurança para desenvolver seu papel, pois não existe uma fórmula correta
para lecionar diante das especificidades que cada aluno apresenta, sendo o aluno deficiente ou
não. Segundo Zimmermann (2008, p.01).

A luta pela escola inclusiva, embora seja contestada e tenha até mesmo assustado a
comunidade escolar, pois exige mudança de hábitos e atitudes, pela sua lógica e
ética nos remete a refletir e reconhecer, que se trata de um posicionamento social,
que garante a vida com igualdade, pautada pelo respeito às diferenças
(ZIMMERMANN, 2008, p. 01).

A educação inclusiva no modelo atual é um desafio aos professores, pois obriga-os a
repensar sua maneira de ensinar, sua cultura, sua política e suas estratégias pedagógicas,
adotando uma postura receptiva diante da singularidade que irá encontrar, a fim de detectar
potencialidades e expor habilidades de acordo com a de cada aluno. De acordo com Mittler
(2003, p. 35).
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[...] a inclusão implica que todos os
professores têm o direito de esperar e de receber preparação apropriada na formação
inicial em educação e desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida
profissional (MITTLER, 2003, p. 35).

A inclusão nada mais é que um processo de inovação que exige um esforço de
reestruturação e atualização de algumas escolas, fazendo com que essas escolas busquem uma
reorganização escolar, ampliando seu projeto político-pedagógico, incorporando novas
práticas aos currículos e realizem adaptações físicas necessárias para acolher os alunos.

Relato de Experiência

Durante os anos de 2017 e 2018 tive a oportunidade de trabalhar com uma aluna muito
especial, ela apresenta um quadro grave de autismo, também chamado de Transtorno do
Espectro Autista (TEA) é caracterizado como uma síndrome comportamental que
compromete o desenvolvimento ao longo da vida. As principais alterações identificadas são o
déficit nas áreas de comunicação e socialização, padrões restritos e repetitivos de
comportamento, interesses ou atividades. Com o correto tratamento, a pessoa autista pode ter
uma vida normal, dependendo do nível de gravidade do distúrbio que possui.

Durante a infância, esse distúrbio costuma ser chamado de autismo infantil, uma
síndrome de comportamento que predomina em meninos e faz com que as crianças tenham
reações comportamentais diferentes. Por norma, os sinais de autismo podem ser identificados
antes dos 36 meses de idade.

O principal sintoma do autismo infantil é o isolamento. As causas do autismo ainda
são desconhecidas, mas diversos estudos sugerem que o que causa o autismo pode variar entre
fatores genéticos ou algo de natureza externa, como complicações durante a gravidez ou a
sequela de uma infecção provocada por um vírus, por exemplo.

Esta aluna apresentava um alto grau de autismo necessitando assim de um TDI
(Técnico em Desenvolvimento Infantil). Durante semanas a escola solicitou para a Secretaria
de Educação do Estado SEDUC/MT, a vinda desta profissional para acompanhar esta aluna,
enquanto a técnica não era enviada para a escola, a aluna ficava em casa, não participando das
atividades realizadas na unidade. Durante um longo período esta aluna se manteve fora da
escola, justamente por não se sentir segura e tranquila nas dependências da Escola. Seu
retorno a unidade foi cercado de muita tensão e nervosismo por parte da aluna e de sua
família.

Neste momento foi muito importante a maneira como a técnica a recebeu, sempre
muito carinhosa e atenciosa, logo construíram uma relação de confiança.

Nós professores recebemos a orientação de preparar aulas especiais e diferenciadas
para esta aluna, com 13 anos de idade não sabia ler e escrever, então todos o material
preparado busca passar noções básicas de Geografia sempre usando uma linguagem lúdica e
visual:

 Desenhos de cidades e fazendas questionando a aluna a diferenciar oralmente
as diferenças entre urbano e rural.

 Sinalização semafórica, orientando sobre o significado das cores.
 Faixas de pedestre, ensinando a maneira correta de atravessar.
 Estações do ano, identificando as diferenças climáticas de cada estação.
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A aplicação destes assuntos
junto a aluna só foi possível com a presença da técnica. O comportamento da aluna durante as
aulas sempre foi muito tranquilo, mas, não conseguia ficar muito tempo na sala de aula,
sempre iniciava a aula com os demais alunos, no inicio da aula era passado e explicado todos
o matérias diferenciados que era preparado para ela com a ajuda da técnica. Enquanto os
colegas de sala dela se mantinham em silencio e minimamente organizado ela conseguia ficar
em sala, mas quando a sala se tornava barulhenta de mais ela sempre ficava nervosa e pedia
para sair.

Ela passa a maior parte do período letivo na biblioteca da escola, desenvolvendo as
atividades diferenciadas que eram desenvolvidas para ela.

Neste relato quero deixar registrado toda a minha dificuldade durante o preparo do
material diferenciado para a aluna, eu procurava sempre apresentar uma nova proposta e uma
maneira diferente para passar meu conteúdo. Não queria ficar presa a atividades de colorir e
ligar os pontos. Nesta conjuntura senti uma grande dificuldade pois, a escola não dispunha de
materiais didático-pedagógico que me auxiliassem nesta pesquisa e no preparo deste material.

Acredito que esta dificuldade que senti na hora de elaborar e preparar este material
está diretamente associada a falta de preparo do profissional da educação. Durante minha
graduação não fui preparada para elaborar atividades diferenciadas para alunos especiais. Esta
é uma questão delicada de se tratar, quando converso sobre isso com meus colegas
professores, todos me relatam a mesma angustia.

As universidades não preparam os futuros professores para trabalhar de maneira
diferenciada com os alunos especiais, e quando estes chegam as salas de aula se deparam com
alunos, surdos, autistas, TDGs, retardo mental etc. Neste momento nos sentimos
despreparados para realmente incluir este aluno como as leis regem.

Considerações Finais

Conclui-se este estudo dizendo que houve um grande avanço nas instituições de ensino
para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, estes avanços vão na
direção correta, fazendo com que os professores busquem novas formas de ensinar, tornando
possível a inserção de nossos alunos no ensino regular, totalmente possível, melhorando a
autonomia e independência deles.

Cabe muito ao professor realizar seu trabalho voltado ao direito da igualdade e de
oportunidade a todos, oferecendo a cada indivíduo o que melhor atende às suas necessidades
frente às suas características, interesses e habilidades. Formar um ensino que respeite a
diversidade das pessoas e aprender com isso, usufruindo de conhecimentos construídos por
cada um na perspectiva de um crescimento interpessoal, independentemente de suas
necessidades e/ou capacidades.

A inclusão também implica em uma grande mudança nas políticas educacionais e de
implementação de projetos educacionais do sentido excludente ao sentido inclusivo,
formando um ambiente onde a prática não precisa estar limitada a um sistema paralelo de
educação. Para que os professores possam trabalhar na educação inclusiva é necessário que
ocorram mudanças estruturais e pedagógicas, quebrando barreiras e abrindo portas para os
alunos com diversos tipos de dificuldades e habilidades. É também essencial que o professor
busque especializações para mediação desse trabalho de forma que garanta um esforço
voltado à qualidade de vida dos educandos e transformando-os em cidadãos responsáveis pelo
desenvolvimento da sociedade como um todo, onde haja o respeito mundo diante da
diversidade e das diferenças.

Para que o processo de inclusão realmente aconteça é importante que haja a integração
entre o poder público e a escola reestruturando o Currículo, adequando às características
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individuais do educando, dando-lhes
oportunidades e visando um ambiente inclusivo em busca de objetivos comuns, afinal a escola
não é homogênea. Dessa maneira, as reflexões e estudos realizados indicam a necessidade de
incluir na agenda dos cursos de formação de professores, e demais licenciaturas, a discussão
sobre como articular os conhecimentos, os fundamentos e práticas de educação inclusiva na
grade curricular e no projeto pedagógico dos cursos do ensino superior.

Por fim, nota-se a importância do professor nesse processo, pois é através dele que os
alunos aprendem a conviver com as diversidades e diferenças na sala de aula, fazendo com
que haja um ensino voltado à compreensão e ao respeito mútuo, onde não haja
discriminações, pois não existem pessoas melhores e nem piores devidos às suas
particularidades, o que existe são diferenças que precisam ser superadas.
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MODO ENSINAR: desafios do trabalho docente nas escolas de periferia de
Porto Alegre

Simone da Silva Flores
flores.simone@gmail.com

EMEF Saint Hilaire

Precarização do trabalho do professor

Resumo: Ensinar tornou-se um ato de resistência ,na atual conjuntura politica do Brasil. Essa resistência é vista
de inúmeras formas pelos professores. Os profissionais da educação sofrem profundo desgaste sobre os discursos
sobre a profissão, entretanto, com a intensificação das formas de precarização da infraestrutura, salários
parcelados, perseguições e mudanças da rotina escolar, colocam o profissional no centro do grande debate da
sala dos professores: permanecer ou não na profissão. As mídias jornalísticas já apontam pesquisas, no qual os
jovens já não são atraídos pela atividade docente, devido ao grande desgaste que a profissão vem passando. No
Rio Grande do Sul, desde 2015 o Estado submete seus professores a salários baixos e parcelamento. A partir de
2017, a rede municipal de Porto Alegre (dito como um município que possuía melhores salários e condições
mais acessíveis de fazer um bom trabalho) seguiu o caminho estadual, modificando a rotina escolar, acabando
com as reuniões pedagógicas, obrigando professores a planejarem na escola, porém, sem qualquer infraestrutura
para tal e, finalmente, com parcelamento . Nesse relato exponho uma reflexão de como é trabalhar sob ataques e
como operamos nesse ambiente. Cabe ressaltar, que somente com organização e luta conseguiremos resistir e
existir como professores e defender nossa profissão.

Palavras-Chave: PROFISSÃO; DOCENTE; VALORIZAÇÃO.

Introdução

O presente relato tem como objetivo apontar os principais ataques à profissão docente
no âmbito da rede municipal de Porto Alegre. Os ataques mais potentes surgiram no inicio da
atual gestão, no qual retirou reunião pedagógica, o direito de planejar num local adequado,
modificou drasticamente o plano de carreira e torna a educação municipal cada vez mais
deficitária em recursos humanos e materiais.

A partir disso, exponho a minha insatisfação com a desvalorização de uma rede que
tinha um dos melhores salários do Brasil e projetos - que era um oásis - a falta de assistência
pública nas áreas pobres de Porto Alegre.

Aqui também explano a importância de defender como profissão a docência e sua
organização a partir de associações, sindicatos e grupos para continuarmos a resistir e existir.
Ser professor nesses espaços é um ato de grande esforço, leitura do mundo e sensibilidade.

PROFISSÃO DOCENTE
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Percorrer as mídias
jornalísticas sobre o que se diz da profissão docente gera um pouco de desconforto e
inquietação sobre o que é ser professor no Brasil. Tem aparecido na mídia - com frequência,
títulos, como: “Aumenta o número de professores que abandonam as salas de aula”, “Pesquisa
mostra que 49% dos professores não recomendam a profissão” .É mais do que notório que
desde a época escolar, o discurso que a carreira docente é vista mais como um “sacerdócio”,
um dom, em muitos casos, relacionando com os salários baixos e o intenso sucateamento da
infraestrutura do ambiente escolar transformam em uma profissão pouco atrativa.

Ao compararmos o professor  com  outro  profissional  de  nível  superior,  este  ganha
muito  menos. De acordo com Gatti  e  Barretto  (2009,  p.  247)  "os  salários  recebidos
pelos  professores  não  são  tão  compensadores,  especialmente  em  relação  as  tarefas  que
lhe  são  atribuídas.  Nesse  sentido, a  escolha  por  seguir  essa carreira está  cada  vez
menos  desejada,  a  baixa  atratividade  da  profissão, faz com que o número de pessoas que
optam por uma licenciatura venha decaindo gradativamente, ainda nessa discussão Madeira
explica que,

com esse quadro da situação atual do professorado no Brasil se produz
uma imagem  dos  seus  membros  que  pode  ser  sintetizada  da
seguinte  forma:  um  profissional mal preparado e com uma
remuneração insuficiente que goza de pouco prestigio na sociedade e
cuja legitimidade está sob constante ameaça. (MADEIRA, 2010)

Entretanto, desde 2015, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, inovou na sua
forma mais perversa de ataque aos profissionais da educação, dando inicio a quatro anos de
intenso parcelamento, no qual o trabalhador, nem ao menos, sabia em que dia receberia sua
integralidade. A partir daí, deparamos com uma avalanche de ataques que não só desmotivam,
mas dá o entendimento que o discurso não é somente de desvalorização, mas transformar a
profissão em “bico”, ou seja, passa a mensagem que a gestão publica, em todas as esferas, não
quer mais profissionais da educação. Assim, a educação passa a ser um grande gasto
desnecessário para a sociedade brasileira.

PERVERSIDADES

No âmbito municipal de Porto Alegre, os ataques não começaram pelo parcelamento
de salario, mas pela mudança de rotina escolar, imposta pela gestão municipal em fevereiro de
2017. A educação municipária de Porto Alegre sempre foi vista como um “sonho” para
muitos profissionais pela boa remuneração e projetos incentivados pela rede. Vale destacar
que as escolas situam-se nos bairros mais carentes e pobres do Município. São crianças,
jovens e adultos que são excluídos de quase tudo na Cidade.

Ser professor nesses espaços é um ato de grande esforço, leitura do mundo e
sensibilidade sobre esse universo. Os professores de educação básica do Município, antes de
2017, tinham a possibilidade de ter reuniões pedagógicas dentro do turno de trabalho, no qual
havia o diferencial de poderem planejar suas aulas com o corpo docente da escola e
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enriquecer suas praticas, pois todos se
viam e compartilhavam suas visões, metodologias e aflições. Além dessas reuniões, o projeto
no turno inverso era um oásis nessas comunidades carentes, porque dava a possibilidade de
ter seus alunos longe dos encantos do trafico e abria outras formas de pensar. Outro ataque, o
inicio do fim da hora atividade fora da escola, no qual os trabalhadores trabalham,
diariamente, meia hora para compensar em um único dia, dando o “respiro de planejar em
suas casas ou em outros espaços”.

Houve uma grande mobilização junto ao SIMPA (Sindicato dos Municipários de Porto
Alegre) e ATEMPA (Associação dos Trabalhadores/as em Educação de Porto Alegre), para
barrar as mudanças e buscar um dialogo com a gestão municipal. Aos poucos, a mobilização
perdeu força e os professores só conseguiram alterar a hora atividade. Dai em diante, os
ataques só aumentarem, culminado no parcelamento entre agosto e outubro do mesmo ano,
uma enorme greve de quarenta dias, perda da hora atividade fora da escola em 2018 o que
gerou um amontoamento de trabalhadores em salas dos professores, sem computador,
internet, espaços adequados e um ambiente muito tumultuado para planejar as praticas. O
parcelamento também se intensificou e gerou nova greve de quarento e cinco dias, luta para
não perder o plano de careira. Porém, em março de 2019, a categoria ficou de joelhos com as
mudanças no plano de carreira e ficou apreensiva com as perversidades da gestão municipal.

As perversidades estão longe de acabar, mas o ser professor, tanto no Estado ou
Município, tornou um ato de resistência, no qual as gestões fazem questão de combater e
ampliar o adoecimento e desmotivação docente.

AMOR & MORTE

Perante as questões apresentadas, como pensar em planejar, ensinar crianças, jovens e
adultos tão carentes de tudo? A profissão docente tem desafios para resistir e existir.  A
convivência na sala de professores abre a ferida de pensar como a sociedade subjetiva a
profissão, elevando-a amor e sacerdócio. Mas, se pensarmos que é uma profissão com
formação universitária e tão quão complexa como outras graduações que, ao final, são
melhores remuneradas, como pensar em ser profissional? Qual é a importância de existir?

Diante de uma sala cheia de professores, cansados, ilhados, humilhados e exaustos, a
rede municipal de Porto Alegre vai agonizando. As bolhas de respiro são alunos cheios de
afeto, brincadeiras de descontração e práticas que independem da gestão pública. Mas por que
continuamos na docência? Muitos na sala dos professores gritam – AMOR”, na esperança e
crença que algo vai mudar, que a sociedade vai valorizar, que alunos vão valorizar. Mas, e
essa tal resiliência, acordar todos os dias, confrontar indisciplina, poucos recursos matérias,
aluno que não conseguem aprender, parcelamento, falta de reunião pedagógica. A quem
interessa ter amor por algo que sufoca, oprime e adoece? Estamos na luta, mas cada vez
doentes. O que nos move em continuar? Por que legitimamos o discurso que nossa profissão é
só por amor? Não é melhor defende-la e valoriza-la? Por que muitos preferem apenas o amor
do que a profissão? Elas devem ser contrarias? Se não valorizarmos, que os fará?

1048



Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB)

A prática do(a) Professor(a) à margem

IX ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GEOGRAFIA: Fala Professor(a)!
Belo Horizonte, 17 a 21 de julho de 2019.

De acordo com Santos (2014)
Ainda que a sociedade brasileira tenha como discurso a importância da educação, não há
ainda a percepção dessa temática como uma questão de urgência, prioritária, que deve ser,
portanto, objeto de políticas incisivas por parte do poder público, e de ações diretivas
capitaneadas por organizações civis e sindicatos. Ao contrário, em 2019, os ataques
intensificaram: autonomia do professor, parcelamento, perseguições, corte de verbas e
projetos de cunho empresarial.

A morte, de como enxergamos a educação, parece estar perto. Que motivação jovens
optarão em seguir uma carreira tão surrada? Quanto ainda estamos disposto em perder? No
mesmo momento que escrevo esse relato, sem hora atividade na escola, escrevendo nos
espaço que existem entre dormir, acordar e trabalhar, as Universidades Públicas não tem
certeza de funcionar até o final do ano, colegas temporários estaduais são demitidos em meio
ao auxílio doença e nossa rede discute aplicativo baixado no celular particular para chamadas
e, a posição dos nossos gestores de que não ensinamos o mínimo. Será o fim da educação
pública?

ORGANIZANDO PARA VER A LUZ NO FINAL DO TÚNEL

Em meio a tudo isso, alguns colegas questionam por que não largar? Por que reclamar,
lutar? Vale a pena? Sempre foi assim! Sempre dou a mesma resposta: Enquanto eu acreditar
que sou uma profissional que se graduou, especializou e pensa no aprender, irei falar,
reclamar e lutar. Mesmo que seja muitos torçam a cara, devemos lutar pelo que decidimos em
trabalhar, quem sabe, uma vida inteira. O que torna uma pessoa professor é o desejo de mudar
algo na sociedade, é buscar novas rotas de pensar essa sociedade. Não são apenas pesquisas,
conteúdos ou as tais habilidades. Formamos pessoas e somos formados por elas. O
silenciamento é visível na sala dos professores, falar sobre os ataques da gestão é tu ser
inimigo do tal amor, vocação que tantos evocam.

Nesses sete anos de magistério, a luta sindical, pedagógica e social são quase
sinônimos de sobrevivência do docente na escola de Educação Básica. Em geral, são diversos
fatores que contribuem para a desvalorização desse profissional, como: formação, condições
de trabalho e remuneração.  Em se tratando das condições de trabalho, o exercício do
magistério exige uma carga horária extensa. Logo, a organização frente aos ataques, dialogar,
participar de Associações, Sindicatos da categoria podem fazer a diferença e criar “bolhas de
respiro” na atual situação. Não vejo outra forma de luta do que estar organizado. Valorizar
nossa profissão perpassa de uma intensa organização, luta e discussão sobre o que é um
profissional.

Somando esses e outros motivos ainda há muito a lutar, a desvalorização ao trabalho
que os professores desempenham e ativam em favor do desenvolvimento, progresso cultural e
social não é reconhecida socialmente, tão pouco pelos governantes.  Não é de assustar,
portanto que os docentes sofram um desencanto que o façam migrar para outras profissões, e
seja pequeno o percentual dos estudantes que queiram seguir a carreira do magistério.
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Assim, espaços como “fala
Professor” são importantes para nossos respiros entre as lutas e disputas no campo da
educação. Defender a profissão docente é vital para continuarmos acreditando na educação e
para a saúde do professor.
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A FORMAÇÃO-ATUAÇÃO DO
PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM TEMPOS DE OFENSIVA

NEOLIBERAL.

Rodrigo Coutinho Andrade

rodrigoandrade@ufrrj.br

DEGEO-IM/UFRRJ

Eixo do trabalho – 13 – Precarização do trabalho do professor

Resumo: O processo de intensificação da precariedade docente – inexorável das
transformações do mundo do trabalho em sua totalidade sistêmica – que se materializa por
meio da proletarização do magistério de acordo com as medidas de/do accountability
educacional e das transformações curriculares para a formação inicial-continuada sob a
premissa da pragmaticidade, indicam explicitamente a atual agenda neoliberal para a
educação no país. Tais mutações que impactam o trabalho docente se encontram no âmago da
agenda neoliberal para a educação brasileira no atual contexto sócio-histórico, objetivando a
formação do “cidadão de novo tipo” sob as premissas da nova dualidade escolar, sendo a
reengenharia do controle das práticas pedagógicas a última investida após a solidificação das
políticas avaliativo-curriculares. Neste sentido, objetivamos no presente estudo examinar os
impactos da ofensiva neoliberal sobre o trabalho docente ante à reformulação das finalidades
formativas no contexto de recomposição burguesa. Trata-se de uma pesquisa básica, de
análise qualitativa, de caráter explicativo, que se insere na categoria de pesquisas de tipo
bibliográfico-documental.

Palavras-Chave: Formação docente; atuação docente; ofensiva neoliberal.

Introdução

Em decorrência dos determinantes do processo de recomposição burguesa no
contexto de corrosão das bases do regime de acumulação flexível, categorizado por Mészáros
(2011) como crise estrutural do capital, identificamos um conjunto de medidas para a
redefinição das finalidades formativas sob os determinantes estruturais, que objetivam de
modo explícito a reconfiguração dos mecanismos de mediação do conflito de classes por meio
da reorientação das estratégias de conformação ético-política da classe trabalhadora (SOUZA,
2015), inexorável das vicissitudes para a cristalização da maleabilidade-adaptação do
trabalhador às novas condições de trabalho. Considerando as novas morfologias do labor
através da cimentação progressiva da total flexibilização das relações capital-trabalho, assim
como o processo de uberização (ANTUNES, 2018), e tendo o Estado impetrado tais
princípios por meio das contrarreformas, transmuta-se para os sistemas de ensino uma nova
funcionalidade, não descartando as transformações no Ensino de Geografia.

Faz parte desta pedagogia, também, a disseminação de formas pseudo-
científicas de apreensão da realidade social que valorizam o particular, o
local, o efêmero, em detrimento de uma compreensão mais objetiva dos
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elementos que articulam e dão sentido
ao Bloco Histórico que comporta as
diversas particularidades da vida
social. A naturalização da ideologia da

“mão invisível do mercado” como reguladora eficiente do cotidiano
social também faz parte do conteúdo desta pedagogia política. De modo
geral, esta pedagogia política constitui o mecanismo pelo qual a
burguesia busca formar as competências necessárias à conformação ético-
política do trabalhador em uma dinâmica renovada de construção do
consenso em torno da concepção de mundo burguesa, consolidando-se,
assim, no meio social, por meio da naturalização da lógica de mercado, a
subsunção real do trabalho ao capital (SOUZA, 2015, p. 175).

Ainda no que tange os imperativos estruturais para a formação do homem de novo
tipo (GRAMSCI, 2015), destacamos o que Alves (2011) conceitua como “captura da
subjetividade” do trabalhador contemporâneo. Esta estratégia, muito bem propagada sob a
ótica do capital pela empresa toyotista, se refere ao novo método de controle por meio da
“ressocialização e aculturação pela conformação da subjetividade do trabalhador à lógica do
capital” (ALVES, 2011, p. 77). Intrínseca à nova base técnica calcada na reconfiguração do
“modelo das competências profissionais”, este se configura no

[...] Terreno ideológico a partir do qual se disseminam as noções
estruturantes de flexibilidade, transferibilidade, polivalência e
empregabilidade que irão determinar o uso, controle, formação e avaliação
do desempenho da força de trabalho (ALVES, 2011, p. 76).

O salto deste estágio produtivo estaria na capacidade da transformação das relações
sociais de produção sob a égide da flexibilização alcançando o chão-de-fábrica por meio do
“envolvimento cooptado”. Propagada sob o discurso da multiplicidade funcional do trabalho e
da apologia à empregabilidade, a transformação produtiva impõe ao trabalhador novos
imperativos objetivando sua maleabilidade ao processo produtivo de modo conciliável à sua
responsabilização competitiva para a reprodução material (ALVES, 2011; ANTUNES, 2009;
SOUZA, 2015).

Tais estratagemas se refletem nas políticas educacionais por meio de um conjunto de
medidas que devem ser tomadas como sincrônicas, aglutinando as prescrições curriculares, as
avaliações externas do Estado-regulador (AFONSO, 2001) e o refino das medidas para o
trabalho docente. Sobre a primeira destacamos a implementação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e as transformações para a (re)produção do conhecimento na Educação
Básica que, legitimada sob a ótica do capital pelas necessidades básicas de aprendizagem e
pelo discurso da qualidade-equidade1, cristaliza as premissas da Pedagogia das Competências
e da sobrevalorização ético-política da categoria cidadania, abarcando de modo profícuo a
Geografia como componente curricular. Por meio das competências se supera paulatinamente
a concepção de/da qualificação fordista que se limita à “qualificação do emprego, do posto de
trabalho” (HIRATA, 1997, p. 31), para a reificação “da pessoa mais do que do sobre o posto
de trabalho e possibilita associar as qualidades requeridas do indivíduo e as formas de

1 Oliveira (2004) salienta que este paradigma se fundamenta no discurso da educação para a equidade social de
acordo com as diretrizes da Conferência de Jomtien e dos estudos das organizações internacionais, com destaque
para os princípios da transformação produtiva com equidade.
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cooperação intersubjetiva”2 (HIRATA,
1997, p. 30), que nem sempre pode ser

remunerada – vide as medidas do zero
hour contract.

Nos dias atuais podemos conceber a competência individual indissociável da noção
de empregabilidade, concomitante à ascensão dos princípios do empreendedorismo. Para
Hirata (1997, p. 33) esta cumpre duplo papel. O primeiro seria a sua acepção positiva como
forma de migrar de trabalho para obtenção de melhores rendimentos, ou a capacidade do
indivíduo em obter “emprego” – sua capitalização no mercado. O segundo, mais importante
para a presente análise por causa da sua sustentação no discurso sobre a crise da escola, assim
como sua superação, está na função ideológica.

A noção de empregabilidade está associada a uma política de seleção da
empresa e implica em transferir a responsabilidade da não-contratação (ou
da demissão, no caso dos plans sociaux) ao trabalhador. Um trabalhador
“não empregável” é um trabalhador não formado para o emprego, não
competente etc. O acesso ou não ao emprego aparece como dependendo da
estrita vontade individual de formação, quando se sabe que fatores de ordem
macro e meso econômica contribuem decisivamente para essa situação
individual (HIRATA, 1997, p. 33 – grifos da autora).

Seria, sinteticamente, a responsabilização dos sujeitos sociais por sua subsistência-
trabalho, evocando a sua permanente capitalização nos moldes da Teoria do Capital Humano.
No contexto de crise do emprego, se desloca o conceito de qualificação como posto fixo no
trabalho ou comprovada mediante o diploma para o potencial do indivíduo na sociedade de
classes. Seria mais uma consequência do regime de acumulação flexível aliado ao declínio
das atividades reguladoras do Estado, e sua mediação com o capital, protagonista na formação
dos trabalhadores até a década de 1980.

A lógica da competência se inscreve no movimento que se acirra nos anos 80
[...] de declínio das intervenções reguladoras do Estado no domínio
econômico, modificando as formas de regulação entre oferta e demanda de
emprego. Com a competência [...] a referência aos postos ideais (definidos
no coração dos negócios coletivos e paritários) se rarefizeram em proveito
das formas de adaptação à diversidade do concreto (RAMOS, 2001, p. 65).

Nos dias atuais podemos conceber a competência individual indissociável da noção
do saber fazer (BRASIL, 2018, p. 13) como rege o Relatório Delors (UNESCO, 1996), que
abrange de todo modo a totalidade da vida cotidiana compreendida como exercício da
cidadania impetrado pelas relações sociais de produção na contemporaneidade – a
flexibilidade combinada à responsabilização-competitividade. A emergência da noção de
competência é fortemente associada a novas concepções do trabalho baseadas na flexibilidade
e na reconversão permanente em atributos como autonomia, responsabilidade, capacidade de
comunicação e polivalência, nos mesmo sentido da Responsabilidade Social Empresarial. O
domínio do processo de trabalho faz apelo às qualificações tácitas, implícitas e não
formalizadas por parte dos trabalhadores (RAMOS, 2001, p. 66).

Esta assertiva é ainda mais contundente quando analisamos os princípios formativos
para o Ensino Médio da BNCC, que tem como pilar:

2 A assertiva de Hirata (1997) nos coloca ante a reformulação das estratégias de aprendizagem centradas nos
estudantes, assim como o foco da relação ensino-aprendizagem na resolução de problemas cotidianos, ou na
pedagogia de projetos.
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Proporcionar uma cultura favorável ao
desenvolvimento de atitudes, capacidades
e valores que promovam o
empreendedorismo (criatividade,

inovação, organização, planejamento, responsabilidade, liderança,
colaboração, visão de futuro, assunção de riscos, resiliência e curiosidade
científica, entre outros), entendido como competência essencial ao
desenvolvimento pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social e à
empregabilidade (BRASIL, 2018, p. 466).

Acerca do currículo, continuamos o exame por meio do uso da categoria cidadania
na BNCC que se espelha em prol da valorização da diversidade e da qualificação social, assim
como para a apropriação dos conhecimentos da dinâmica do mundo do trabalho e para “fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade” (BRASIL, 2018, p. 9). Esta parte do texto
nos coloca sobre a óbvia questão: o que seria realizar uma escolha alinhada ao exercício da
cidadania, considerando o atual contexto sócio-histórico? A resposta nos encaminha, de
acordo com o arcabouço teórico-metodológico do presente estudo, para a análise de Neves
(2005) acerca da consolidação da Nova Pedagogia da Hegemonia. Isto por cristalizar – por
meio dos aparelhos privados de hegemonia – no processo formativo a “nova” cultura cívica
como ente para a reconfiguração dos mecanismos de mediação do conflito de classe.

Essa educação vem sendo propagada por diferentes meios, mas a escola
continua sendo o espaço privilegiado para a conformação ético-política do
“novo homem”, de acordo com os princípios hegemônicos. O “novo
homem”, nessa visão de mundo, deve: sentir-se responsável individualmente
pela amenização de uma parte da miséria do planeta e pela preservação do
meio ambiente; estar preparado para doar uma parcela do seu tempo livre
para atividades voluntárias nessa direção; exigir do Estado em senso estrito
transparência e comprometimento com as questões sociais, mas não deve
jamais questionar a essência do capitalismo. À escola, portanto, é transmitida
a tarefa de ensinar as futuras gerações a exercer uma cidadania de “qualidade
nova”, a partir do qual o espírito de competitividade seja desenvolvido em
paralelo ao espírito de solidariedade, por intermédio do abandono da
perspectiva de classe e da execução de tarefas de caráter tópico na
amenização da miséria em nível local (NEVES, 2005, p. 211).

Em relação às avaliações externas, tomadas aqui como o ente indispensável para a
aferição dos resultados e da regulação da relação ensino-aprendizagem de acordo com os
determinantes internacionais calcado no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
(PISA), assim como para a contemplação das intencionalidades formativas discriminadas no
atual contexto sócio-histórico, destacamos sua implementação nos últimos em todos os níveis
de ensino. De modo diferenciado em sua teleologia, segundo o estudo de Bonamino e Souza
(2012), objetiva-se em sua essência o incremento qualitativo no país sob os princípios
hegemônicos. Em relação à Educação Básica isto ocorre por meio do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O Ideb é o principal indicador adotado pelo Governo Federal para traçar
metas educacionais a serem alcançadas por escolas e redes estaduais e
municipais. A ideia central do sistema de metas foi obter um maior
comprometimento das redes e escolas com o objetivo de melhorar os
indicadores educacionais. Supõe-se que um sistema de metas pactuado
entre o MEC e as secretarias de educação de Estados e municípios
serviria para aumentar a mobilização da sociedade em favor da qualidade
da educação (BONAMINO; SOUSA, 2012, p. 7).
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Este indicador da qualidade
educacional associa o desempenho e o

fluxo escolar, entendido como os principais
parâmetros para a obtenção dos

resultados no contexto de ranqueamento-resposnabilização. Considerado pelos autores
supracitados como a gênese das avaliações de segunda e terceira geração, que estão para além
do diagnóstico, apresentam nos dias atuais o receituário do gerencialismo e da Nova Gestão
Pública para o incremento da qualidade por meio dos resultados, ou a quantofrenia como
conceitua Gaulejac (2007), indissociáveis do discurso da qualidade da Pedagogia do Sucesso
e dos dados sobre o fracasso-evasão escolar impulsionados pelo empresariado da educação.

Avaliações de segunda e terceira geração, associadas à introdução de
políticas de responsabilização baseadas em consequências simbólicas e
materiais, têm o propósito de criar incentivos para que o professor se
esforce no aprendizado dos alunos. No entanto, evidências nacionais e
internacionais mostram que principalmente o uso de resultados das
avaliações de terceira geração para informar iniciativas de
responsabilização forte pode envolver riscos para o currículo escolar. Um
deles é a situação conhecida como ensinar para o teste, que ocorre quando
os professores concentram seus esforços preferencialmente nos tópicos
que são avaliados e desconsideram aspectos importantes do currículo,
inclusive de caráter não cognitivo (BONAMINO; SOUSA, 2012, pp. 11-
12).

Ante tais premissas se impulsionam constantemente a reengenharia das avaliações e
do currículo como forma de identificação-promoção da qualidade educacional no corpo dos
indicadores e das metas, logrando ao ostracismo, em grande proporção, a condição material
das diferentes escolas, assim como a reprodução social e material dos docentes e dos
profissionais da educação que, no caso de alguns estados, se restringe à remuneração variável
justificado pela meritocracia. Transfigurando o currículo em pedagogia através da premissa
“motivadora”, e alocando a avaliação como expressão quantitativa-qualitativa das prescrições
curriculares, se estabelece a nova política do conhecimento com base nas Pedagogias da
Competências tomando como preceito básico a adequação dos estudantes às transformações
do/no mundo contemporâneo sob a égide da sociabilidade burguesa. No entanto, quando tais
mutações ficam aquém das metas o discurso cada vez mais coloca o professor como
responsável pelos descaminhos, como destacam os organismos internacionais em seus
relatórios sobre a educação – tomamos aqui como exemplo o documento Professores
excelentes: como melhorar a aprendizagem dos estudantes na América Latina e no Caribe
(BANCO MUNDIAL, 2014).

Categorizando os docentes como reativos às reformas educacionais e o seu
receituário, situam o discurso sobre as insuficiências da escola básica para a atuação-formação
dos professores, entendidos progressivamente como o último elo para a concretização do
conteúdo programático neoliberal para a educação. Diante deste quadro, observamos a
formulação de diversas medidas para o controle da atuação dos profissionais da educação por
meio de medidas de responsabilização, que abarcam desde os pressupostos para a valorização
material condicionada à meritocracia, até a formulação de métodos para sua regulação em sala
de aula – Método de Sttalings –, que vão de encontro à ofensiva sobre a formação docente.

A atuação-formação docente em tempos de regulação-avaliação e intensificação da
precariedade.
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Os mecanismos curriculares
direcionam em largo sentido a
formação-atuação dos professores,

como ocorre nos dias atuais por meio da
incidência da BNCC na Resolução CNE/CP Nº 2/2015 (BRASIL, 2015) que orienta a reforma
curricular nas licenciaturas no país. Esta orientação se coaduna a análise de Shiroma, Moraes
e Evangelista (2007, pp. 82-91) sobre o conjunto de contrarreformas após a década de 1990,
que tornou o professor o agente responsável pelo processo de ensino-aprendizagem com base
nas perspectivas da qualidade educacional, destacado principalmente pelo fracasso conferido
nas avaliações externas. Em consequência disto se passa a objetivar “a produção, por meio do
professor, das competências demandas pelo mercado, em acordo com as exigências do
capitalismo e em total sintonia com o leitmotiv da reforma” (SHIROMA; MORAES;
EVANGELISTA, 2000, p. 82).

Os diagnósticos educacionais ao longo da década de 1990 apontavam para diversas
dificuldades no processo de escolarização básica como o currículo inapropriado, a evasão
escolar, a repetência e a escolarização baixa-insuficiente para atender as demandas do
processo de reestruturação produtiva, incluindo também a baixa qualificação e a não
qualificação superior do corpo docente. A partir de então as ações para a formação dos
professores passaram a emergir nos princípios pragmáticos de sua profissionalização. O
“saber fazer” que até os dias atuais orientam os discursos e as resoluções para os cursos de
licenciatura, assim como os princípios da Educação ao Longo da Vida, que progressivamente
materializa a fragmentação e o aligeiramento dos professores por meio da EaD e das TICs
(MACEDO, 2015).

Para tanto, foi necessário o peculiar estratagema de deslegitimação dos seus
saberes teóricos e práticos, seguido do esforço de convencê-los de que
precisam de uma reprofissionalização, desconectadas das raízes do seu
métier. O ardil consiste em que, buscando retirar do mestre a identidade
construída ao longo da história do seu ofício, esvazia-a de seu sentido
original e em seu lugar procura constituir outra mentalidade, competitiva e
individualista por excelência (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA,
2000, p. 83).

Em outro polo, a ofensiva sobre a identidade docente, desconsiderando a
intensificação da precariedade em seu cotidiano vide a orientação do Banco Mundial para a
ampliação da quantidade dos alunos por professor (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA,
2000, p. 89), resultaria de modo progressivo na agenda do capital concebida no Processo de
Bolonha para a formação humana na nova sociabilidade burguesa (MACEDO, 2017, p. 67).
Através do “pensamento único” para a educação na escala mundial, toma-se o discurso de
desqualificação dos docentes pelos intelectuais orgânicos do capital por meio da arguição
contestatória à sua profissão e o caráter desta (MACEDO, 2017, pp. 92-93), principalmente
sobre a necessária regulação completa dos profissionais da educação.

A partir de então as reformas educacionais para a formação-atuação docente
passaram a se basear nos princípios do neotecnicismo pedagógico (SAVIANI, 2007;
FREITAS, 2011), no mesmo escopo gerencial da gestão escolar. Este paradigma tem como
pressuposto a defesa da neutralidade com base na cientificidade, combinado à racionalidade e
a eficiência pedagógica (FREITAS, 2011, p. 2) espelhando as políticas de accountability
implementadas nos países centrais com destaque para os Estados Unidos da América, que
além da busca pela mensuração da ação docente como o Método de Stallings (BANCO
MUNDIAL, 2014), alimentam um indústria da avaliação e da produção de recursos
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pedagógicos que colocam as reformas
cada vez mais “a prova de professores”

(HELENE, 2013, p. 67).

Cabe destacar que o aspecto
político deste contexto também foi impulsionado pela reação potencial e real de parte dos
docentes, assim como a atuação dos sindicatos representativos dos profissionais da educação
que obstaculizam as reformas (SHIROMA; BRITO NETO, 2015, p. 5). Isto se reifica nos dias
atuais em ações despolitizadoras em sua desqualificação ante os resultados do IDEB,
principalmente quando comparadas as redes de ensino público e privadas, assim como demais
indicadores internacionais como o PISA, ou subnacionais como o Indicador de Desempenho
Educacional do Estado do Rio de Janeiro (IDERJ), que se traduz na fiscalização cada vez
mais constante da sociedade civil respaldada pelas teses liberais sobre o papel da família na
educação, resultando em organizações como o Movimento Escola sem Partido, no refino do
processo seletivo e na indexação do salário à produtividade (SHIROMA; BRITO NETO,
2015).

Como ressalta Macedo (2017, p. 101), o que está em curso é a extração do papel
intelectual do docente, indissociável de sua fragmentação da totalidade escolar por meio da
competição administrada.

Atualmente, a importância dada ao “professor como profissional” está ligada
a práticas de avaliação permanente de seu trabalho, das suas competências
levando ao seu monitoramento, a alteração da sua remuneração por
produtividade, dentre outros. O objetivo é instruir uma forma de controle
sobre o trabalho do professor, pela via da estratificação da categoria desses
trabalhadores. [...] O discurso que prevalece na “sociedade do
conhecimento”, para formar o professor como “trabalhador do
conhecimento”, valoriza os seguintes elementos de preparação e formação
para o trabalho docente: a formação pautada na experiência, formação inicial
e continuada e a formação a distância (MACEDO, 2017, pp. 101-102).

As novas morfologias do mundo do trabalho incidem sobre os professores com a
finalidade de controle total do processo de reprodução do conhecimento coadunado com as
finalidades da recomposição burguesa, tomando cada vez mais a educação como uma
mercadoria para a formação humana e o professor compreendido como a “peça” facilitadora,
ou não, da geração de produtos para a contemplação dos determinantes estruturais e
superestruturais. Para alcançar esta tese Macedo (2017) identifica de modo profundo as
orientações dos organismos supranacionais para a extração dos saberes docentes (PIMENTA,
2007; TARDIF, 2012; SAVIANI, 1997), tendo como finalidade a formação destes
profissionais, com base no discurso técnico-profissional, para a contemplação total do
currículo sendo aferido nas práticas pedagógico-curriculares. Em nossa visão, seria este o
último elo para o encerramento do ciclo de controle sobre a qualidade de educação para o
capital, vide a existência de ações que colocam a relação ensino-aprendizagem cada vez
menos dependente dos professores, como a educação a distância, a tutorização etc.

A institucionalização das contrarreformas que impactam a formação-atuação docente
incorre no país de modo progressivo após o governo FHC, tendo como caráter a
multifuncionalidade, flexibilidade, pragmaticidade e desprofissionalização. Catani, Oliveira e
Dourado (2001) destacam as mudanças curriculares nos cursos de graduação a partir de 1995
por meio de sete ações:

a) a Lei nº 9.131/95 que, ao criar o Conselho Nacional de Educação (CNE),
definiu como uma das competências desse órgão deliberar sobre as
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Diretrizes Curriculares propostas pelo
MEC, para os cursos de graduação (letra
“c” do parágrafo 2º do art. 9º);

b) a nova LDB que, no inciso II do artigo
53, cria a necessidade de Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação
e permite a eliminação dos chamados “currículos mínimos”, tornando os
currículos de graduação mais flexíveis;

c) a intensificação das discussões internacionais e nacionais sobre diplomas
e perfis profissionais, face as mudanças na sociedade contemporânea e,
particularmente, no mundo do trabalho;

d) o processo desencadeado pela Secretaria de Educação Superior (SESu) do
MEC, em 1997, objetivando a implementação das Diretrizes Curriculares
para os cursos de graduação;

e) a definição de “Padrões de Qualidade para os Cursos de Graduação”, pela
SESu;

f) o estabelecimento de critérios sobre a constituição de comissões e
procedimentos de avaliação e verificação de cursos superiores;

g) o posicionamento assumido pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação,
especialmente no Plano Nacional de Graduação, em prol de Diretrizes
Curriculares gerais e fortalecimento dos projetos pedagógicos institucionais
e dos cursos de graduação (CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2001, p. 73
– grifos dos autores).

Tais mecanismos tem como gênese a reforma curricular por meio do Edital Nº 4, de
quatro de dezembro de 1997, com a finalidade de adequação dos currículos de licenciatura às
novas demandas do mundo do trabalho e da produção do conhecimento científico e escolar,
tendo como prisma a flexibilização e dinamicidade curricular para a contemplação das
demandas do mercado, a integração entre a graduação e a pós-graduação sob a égide da
formação continuada, e o desenvolvimento de competências e habilidades para o “fazer
docente” (CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2001, p. 74). Este edital fora precedido pelo
Parecer da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) Nº
776 de três de dezembro de 1997.

Neste documento, o Conselho assume posição em favor da eliminação da
“figura dos currículos mínimos”, que teria produzido “excessiva rigidez” e
“fixação detalhada de mínimos curriculares”, especialmente no que tange ao
“excesso de disciplinas obrigatórias” e ampliação desnecessária do tempo de
duração dos cursos. No lugar dos “mínimos”, o CNE propõe uma maior
flexibilidade na organização de cursos e carreiras profissionais que inclui,
dentre outros, os seguintes princípios: ampla liberdade na composição da
carga horária e unidades de estudos a serem ministradas, redução da duração
dos cursos, sólida formação geral, práticas de estudo independentes,
reconhecimento de habilidades e competências adquiridas, articulação
teoria-prática e avaliações periódicas com instrumentos variados (CATANI;
OLIVEIRA; DOURADO, 2001, p. 73 – grifos dos autores).

De acordo com a análise dos autores, a flexibilização curricular das licenciaturas dos
IES tem por finalidade o aligeiramento da formação, a inclusão de estudantes trabalhadores, a
redução da evasão do Ensino Superior, e o incremento à formação continuada, reduzindo de
todo modo o papel da universidade com o foco sobre o ensino. As ações neste sentido foram
efetivadas ao longo das duas décadas posteriores por meio de resoluções e portarias, sendo a
última a Resolução Nº 2, de primeiro de julho de 2015 (BRASIL, 2015) que, em consonância
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ao documento Professores excelentes:
como melhorar a aprendizagem dos

estudantes na América Latina e no
Caribe (BANCO MUNDIAL, 2014) amplia a
carga horária prática, incentiva a segunda graduação e a formação a distância. Ao mesmo
tempo, a formação docente vem sendo complementada por meio de programas federais como
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Residência
Pedagógica lançado pelo governo Michel Temer no ano de 2018.

O teor pragmático tem provocado sobre a formação-atuação docente os mesmos
impactos da flexibilização e precarização das relações de trabalho em sua totalidade,
cristalizando em seu âmago a padronização e a massificação “de certos processos
administrativos e pedagógicos sob o argumento da organização sistêmica, da garantia da
suposta universalidade, possibilitando baixar os custos” (OLIVEIRA, 2004, p. 1131), com a
finalidade de ampliar o controle social das políticas educacionais. Ao mesmo tempo, a
ofensiva desvela a desprofissionalização através das demandas para além da sua formação,
combinando a liofilização da escola às atividades variadas no cotidiano escolar, ferindo
progressivamente a identidade docente.

O trabalho docente não é definido mais apenas como atividade em sala de
aula, ele agora compreende a gestão da escola no que se refere à
dedicação dos professores ao planejamento, à elaboração de projetos, à
discussão coletiva do currículo e da avaliação. O trabalho docente amplia
o seu âmbito de compreensão (OLIVEIRA, 2004, p. 1132).

Isto se traduz nas considerações sobre a proletarização docente caracterizada tanto na
ampliação do controle sobre sua atuação, quanto na perda da noção sobre a totalidade do
trabalho pedagógico, sendo incrementado cada vez mais pelo apostilamento e uso dos livros
didáticos para a correspondência das avaliações externas, reduzindo seu papel intelectual para
mero transmissor de conteúdos que serão avaliados. Consequentemente o magistério se
constitui cada vez mais como o fazer deslocado da complexidade do trabalho de acordo com
as intencionalidades do gerencialismo, que se baseia na eficácia no caráter regulador Estado
centrado na eficiência do “novo ambiente moral” da gestão pública, justificando suas ações
através da meritocracia, da responsabilização por resultados e a competição administrada
(BRESSER-PEREIRA, 1997).

Considerações finais

As contrarreformas no campo da educação indicam para o necessário controle da
atuação-formação docente como o último passo para a efetivação da política do
conhecimento. Seria em outras palavras a pulverização da “caixa-preta” do cotidiano das
escolas, inferindo de modo mediato na autonomia e na profissionalização dos professores. Os
mecanismos para tal têm sido implementados nas diferentes secretarias estaduais, como
afirmam Macedo e Lamosa (2015) na análise da Gestão Integrada da Escola (GIDE) da
Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), elaborada pelo Istituto
Falconi. Por meio do método PDCA3, busca-se a racionalização das atividades pedagógicas

3 O método PDCA seria um modo sequencial para a orientação, execução e diagnóstico das ações no campo
empresarial adaptado para a educação. “P de plan (planejar): estabelecimento de um sistema de padrões técnicos
e de procedimentos e de um sistema de metas, conforme a orientação dos itens de controle, expressos em
cronogramas e gráficos. D de Do (executar): cumprindo também a função de treinamento em serviço, a execução
deve ser feita tal e qual foi determinada pelo plano, levantando-se, ao mesmo tempo, dados para a fase seguinte.
C de Check (checar): visa comparar o realizado com o previsto, com base nos dados coletados e nos itens de
controle, que servem de paradigma, identificando-se a necessidade de novos treinamentos. A de Action (tomar
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com base na reengenharia da gestão do
trabalho escolar, incrementando o
consenso para o incremento da
competitividade administrada.

Com destaque para a mutação cultural-comportamental, está a redefinição dos
métodos de gerenciamento como mudança de mentalidade4. Isto envolve o treinamento e a
capacitação de todos os profissionais da educação para a produção de resultados e coeficientes
estabelecidos como parâmetros de qualidade tanto no processo em que se reproduz o
conhecimento escolar, quanto no resultado que orientará os novos caminhos a posteriori. Isto
requer o envolvimento de todos na identificação dos problemas, na aplicação dos métodos
5W5 como fator essencial para a eliminação dos problemas, na aplicação do plano de
gerenciamento PDCA, na padronização do ensino, no ato de comungar do mesmo idioma, e
na normatização-padronização de todos os instrumento técnicos e administrativos como forma
de controle (MACHADO, 1994, p. 18).

Machado (1994, p. 20) ressalta fusão dos tipos de gerenciamento como base do
CQT, que aglutina a organização-rotina por meio do “controle das tarefas diárias, através de
processos repetitivos capazes de oferecer elementos de previsão” com a manutenção,
integrando planejamento com execução, com o gerenciamento interfuncional que “visa a
construção da visão da visão da organização, de seus objetivos estratégicos, tendo em vista a
melhoria dos processos, o enfrentamento da competição” (MACHADO, 1994, p. 21)6. Os três
pressupostos são a base para a nova gestão do trabalho escolar, que se fundamenta em uma
estrutura aberta, flexível, complexa e diferenciada, que requerem:

Envolvimento pessoal, colaboração voluntária, necessidade de fazer as
pessoas trabalharem melhor, treinamento e formação contínuos, incentivo
ao auto-desenvolvimento, preparação para trabalhadores trabalhar em
equipe, motivação e criatividade (MACHADO, 1994, p. 26).

Resulta dessa ofensiva a simplificação laboral do professorado, cabendo destaque
para a atomização flexível de sua atuação no contexto de enxugamento do corpo técnico das
escolas, ampliando o sentido de sua proletarização pela polivalência. Soma-se a isto a
metrificação do seu trabalho pelos princípios da responsabilização e da meritocracia, no
contexto de ascensão conservadora que indica a potencial criminalização de suas atividades.
Em tempos de ampliação do número de alunos por turma, de fechamento das escolas, da
redução da regularidade docente nas escolas e da ampliação do esforço docente, da
precarização material e das novas formas de contratação – vide o caso da licitação de “menor
preço global” da Prefeitura de Angelina (SC), o resultado não poderia ser diferente do atual
cenário de exonerações e afastamentos.

ações corretivas): tem por objetivo a recorrência dos chamados desvios. Através de um método específico
(metodologia de solução de problemas), as causas dos problemas devem ser identificadas e sanadas
(MACHADO, 1994, p. 18).
4 Seria especificamente a destituição das predileções da subjetividade humana, “pois considera a incorporação da
iniciativa da criatividade e do saber prático dos trabalhadores, dentro de esquemas pré-estabelecidos, fechados e
uniformizados” (MACHADO, 1994, p. 19).
5 “What (o que fazer); Where (onde fazer); When (Quando fazer); Who (Quem faz); Why (por que fazer); e How
(como fazer)” (MACHADO, 1994, p. 18 – grifos da autora).
6 Como já descrito, a reestruturação da educação sob o escopo gerencial perfaz a introdução, adaptação e
contextualização da linguagem e dos conceitos da administração empresarial para a educação, como o
gerenciamento de rotina, a visão estratégica e o gerenciamento interfuncional, ao mesmo tempo que redefine os
valores societários para o voluntarismo de modo forjado (FIDALGO, 1994, pp. 70-75).
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De acordo com os dados das
associações e sindicatos dos
profissionais da educação, em 2016,

no estado do Paraná, aproximadamente
30% do corpo docente se afastaram do cotidiano escolar ao longo do ano letivo por razões de
saúde. No ano de 2014, 26% dos professores da rede estadual de Alagoas solicitaram
afastamento por depressão. Aproximadamente 58% dos profissionais da educação do estado
de Goiás, no ano de 2014, declararam que sua rotina é fatigante ou excessiva. No estado do
Rio de Janeiro, entre 2015 e 2016, 68% das exonerações de servidores ocorreram na
SEEDUC-RJ. Em tempos de intensificação da precariedade, regulação, desprofissionalização
e flexibilização, o adoecimento dos professores ampliam no mesmo ritmo de sua
responsabilização, indicando de modo explícito os riscos dessa atividade de trabalho e a
ausência de horizonte próximo.
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA APRESENTADOS DE FORMA ORAL 

 

TÍTULO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA NOME DAS(OS) AUTORAS(ES) 

O USO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO ESCOLAR NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ABORDAGEM 
TEÓRICO/PRÁTICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

Évelyn Freire da Silva 

O GRAFFITI NO ENSINO-APRENDIZAGEM: A ARTE 
POPULAR E A GEOGRAFIA 

Gislaine Carolina Monfort 
Victoria Lessa Alves Ribeiro 
Silvana de Abreu 

ENSINO DE GEOGRAFIA: LINGUAGENS E 
REPRESENTAÇÕES NA REGIÃO DO TAPAJÓS, 
PARÁ. 

Maria Albenize Farias Malcher 
Ângela Maria dos Santos 

DIÁRIO DE BORDO: A GEOGRAFIA DAS TRÊS 
CIDADES SANTAS: SANTA TERESA, SANTA 
LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ 

Luiz Cláudio Lopes Farias BH 

GEOGRAFIA E INFÂNCIA: ENTRE A RAZÃO E A 
EMOÇÃO 

Janderson Alex de Oliveira Gonçalves 

O USO DE MAQUETES URBANAS EM CARTOGRAFIA 
ESCOLAR 

Maria Aparecida de Almeida 

COMPREENDENDO LEGENDAS CARTOGRÁFICAS 
ATRAVÉS DE SÍMBOLOS COTIDIANOS 

William de Oliveira Silva da Silva 
Nicole dos Santos Ferreira 

O MENINO E O MUNDO E A GEOGRAFIA Izabella Rodrigues Alves 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO VALE DO GUAPIAÇU: 
CONSTRUINDO INFÂNCIA E RESISTÊNCIA. 

Igor Mendonça Ribeiro dos Santos 
Isabela Viana Souza 

QUEM MANDA NA EDUCAÇÃO? GEOPOLÍTICA, 
MERCANTILIZAÇÃO E FINANCEIRIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

João César Abreu de Oliveira Filho 

O ENSINO DA HISTORICIDADE E DA ESPACIALIDADE 
DOS CONFLITOS AFRICANOS UM ESTUDO DE CASO 
SOBRE O ESTADO FALHADO DA NIGÉRIA 

Nathalia Pacheco Santolin de Oliveira 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E OS 
IMPACTOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

Luana Ferreira Correia 
Amanda Ramalho de Souza 
Letícia Oliveira Rocha 
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PROBLEMATIZANDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA A 
PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO NA 
LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

Matheus Sanaiotti Marconi 
Fábio Travitzki 

OS DESAFIOS DO PROFESSOR QUE BUSCA UMA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Laura Maria Ortiz Feltrin 
Adriane Paula Roeder 

A LUTA NEGRA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO NA 
AMAZÔNIA: O CASO DO CEDENPA 

Edilamar dos Anjos Conceição 
Maria Albenize Farias Malcher 

UMA GEOGRAFIA DA ESCOLA NACIONAL DE 
ENERGIA POPULAR 

Renan José Freitas Assis 

CURSINHO POPULAR MARIELLE FRANCO Carlos Eduardo da Silveira Junior 

IDENTIDADE DO LUGAR Bruna Kelly Sousa Rodrigues 

AUTO ESTIMA É O PRINCÍPIO Lilian Priscila Ferreira 

GÊNERO NA ESCOLA: COMO PENSAM OS 
ESTUDANTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Tyrone Andrade de Mello 

AS POTENCIALIDADES DO PIBID NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE GEOGRAFIA: CONTRIBUIÇÕES 
DO SUBPROJETO DE GEOGRAFIA DA UERJ- FFP 

Debora Cristina Vieira de Simas 

DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS: PALAVRA 
GERADORA PARA O SÉTIMO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTLA II 

Maria Rita de Castro Lopes 

OS PRIMEIROS IMPACTOS NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA, CAUSADOS, POR MEIO DAS 
REFORMAS EDUCACIONAIS, DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS ESTADUAIS EM FORTALEZA-CE 

Rachel Facundo Vasconcelos de 
Oliveira 

O USO DO "ARSENAL" METODOLÓGICO NAS 
PRÁTICAS DOCENTES EM GEOGRAFIA 

Rian Kelvin Sousa do Nascimento 
Felipe Rodrigues Leitão 

 

 

 
 

Belo Horizonte, MG 
21 de julho de 2019 

 
 
 

Associação dos Geógrafos Brasileiros 

1064


	2.1.pdf (p.1-8)
	2.2.pdf (p.9-16)
	2.3.pdf (p.17-22)
	2.4.pdf (p.23-34)
	2.5.pdf (p.35-47)
	2.6.pdf (p.48-54)
	2.7.pdf (p.55-63)
	2.8.pdf (p.64-72)
	2.9.pdf (p.73-81)
	2.10.pdf (p.82-89)
	2.11.pdf (p.90-94)
	3.1.pdf (p.1-8)
	3.2.pdf (p.9-22)
	3.3.pdf (p.23-28)
	3.4.pdf (p.29-36)
	3.5.pdf (p.37-48)
	3.6.pdf (p.49-54)
	3.7.pdf (p.55-66)
	3.8.pdf (p.67-76)
	3.9.pdf (p.77-82)
	3.10.pdf (p.83-88)
	9.1.pdf (p.1-14)
	9.2.pdf (p.15-28)
	9.3.pdf (p.29-36)

