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APRESENTAÇÃO 

 

Esta obra é voltada a estudantes de Licenciatura e Pedagogia, Professores e Pedagogos e 

aqueles que almejam uma carreira educacional. Nesta obra “Ensino, Educação e Práticas 

Pedagógicas”, relatamos a importância das novas tecnologias no contexto educacional, como 

exemplo prático, temos o uso do “GPS” nas aulas do ensino médio, exaltamos a importância 

dos estágios supervisionados para a formação dos estudantes de licenciatura e pedagogia, 

falamos também da poesia como forma de incentivar e gerir conhecimento para o ensino 

aprendizado. Além de falar de dois temas bastante controversos que é a relação sexual dos 

estudantes de escolas públicas no ensino básico em tempos atuais e da segurança alimentar 

das escolas. Como se pode observar, os autores se preocuparam em trabalhar temas de grande 

relevância para o ensino e a educação do nosso país. São verdadeiros “mestres educadores” 

formadores não só de opiniões, mas também, de cidadãos críticos que sempre estão 

questionando sua realidade onde estão inseridos. Coube aos organizadores selecionar essas 

obras e incluir em um único trabalho que servirá de consulta para as mais diversas finalidades 

como pesquisa, aula, seminários, debates, dentre outros. 
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A IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ÂMBITO DA GESTÃO 

ESCOLAR E DO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

Gilvan Jandeylson Lira Silva
1 

 

 

RESUMO  

 

O uso de novas tecnologias nas práticas educativas é um fator preponderante no processo de 

ensino e aprendizagem, como também, para a gestão nos aspectos administrativos e 

informacional da escola. Neste sentido, este artigo tem como objetivo discutir a importância 

das novas tecnologias para a gestão escolar e para o desenvolvimento de práticas educativas. 

A abordagem metodologia configura-se como qualitativa em educação, de caráter 

bibliográfico e exploratório. Apresentamos como base teórica: Kenski (2007); Audacio 

(2015); Prediger (2015); Guerreiro e Battini (2014); Sousa, Carvalho e Marques (2012); 

Rampelotto, Melara e Linassi (2015); Abdian, Andrade e Parro (2017), entre outros, que 

discutem sobre o uso das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC‟s, na 

gestão escolar e em práticas educativas. Os resultados do estudo apontam que o gestor escolar 

necessita chamar para si a responsabilidade de adquirir conhecimento na área tecnológica, 

para poder estimular os docentes e demais colaboradores escolares para a importância 

pedagógica das TIC‟s para o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, a escola e a 

gestão, necessitam se adaptar a nova realidade social, devem construir um ambiente virtual 

que contribua para a melhoria do processo educacional. Esse ambiente deve ser colaborativo, 

procurando promover também uma integração entre a gestão escolar e a sua estrutura 

pedagógica. 

 

Palavras Chave: Novas Tecnologias.  Práticas educativas. Gestão Educacional. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC‟s na escola 

contribui para o desenvolvimento de práticas educativas que colaboram para o processo de 

aprendizagem, como também, quando articulada com a gestão escolar, possibilita uma 

otimização nos aspectos administrativo, pedagógico e informacional da escola. 

No entanto, ante a realidade educacional de muitas unidades escolares brasileiras, as 

condições de gerenciamento, infraestrutura e pessoal são precários e diante destes aspectos, 

torna-se difícil falar em gestão inovadora e aberta as novas tecnologias.  

Neste sentido, buscamos indagar, de que forma as Novas Tecnologias contribuem para 

a gestão escolar e para o desenvolvimento de práticas educativas? 

A partir desta indagação, temos como objetivo, discutir a importância das novas 

tecnologias para a gestão escolar e para o desenvolvimento de práticas educativas. Ainda 

apresentamos como objetivos específicos: a) Apresentar os subsídios das novas tecnologias 

para a gestão escolar em seus aspectos administrativos e mediador do processo de 

aprendizagem; b) Discorrer sobre o desenvolvimento de práticas educativas com a utilização 

das novas tecnologias no ambiente escolar; e c) Exibir as contribuições das novas tecnologias 

no ambiente escolar para o processo da aprendizagem. 

A relevância desse estudo consiste na identificação da importância das Novas 

Tecnologias da Comunicação e Informação – TIC‟s no ambiente escolar, uma vez que 

possibilita a gestão escolar na dinamização dos processos administrativo, culturais e sociais, 

como também, possibilita o desenvolvimento de práticas educativas que auxiliam na 

aprendizagem. 

Este estudo se justifica por apresentar possíveis contribuições que as novas tecnologias 

podem trazer para a gestão escolar e para a otimização do processo de aprendizagem, pois 

ante ao contexto social as TIC‟s estão cada vez mais presentes no ambiente educacional. A 

motivação para discutirmos sobre este tema deveu-se ao fato de trabalhar em uma unidade 

educacional, em que as novas tecnologias existem. No entanto, não fazem parte, ou não 

contribuem positivamente para a gestão escolar, nem tão pouco, para o desenvolvimento das 

práticas educativas, pelo simples fato da equipe gestora e pedagogia não terem formação 

adequada para utilizarem as TIC‟s implantadas na escola.  

A abordagem metodológica deste artigo constitui-se como sendo qualitativa, conforme 

Prodanov e Freitas (2013), a abordagem qualitativa é “considera que há uma relação dinâmica 
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entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” (PRODANOV; FREITAS, 

2013, p. 70). 

Neste sentido, este estudo configura-se como sendo inicialmente bibliográfico e 

posteriormente exploratório. Segundo Prodanov e Freitas, (2013, p. 54) a pesquisa 

bibliográfica é: 

Elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, 

revistas, periódicos, artigos científicos, monografias, dissertações, teses, com o 

objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito 

sobre o assunto da pesquisa.  

 

Então, a partir do exposto, buscamos nos embasar nas seguintes perspectivas teóricas: 

Kenski (2007); Audacio (2015); Prediger (2015); Guerreiro e Battini (2014); Sousa, Carvalho 

e Marques (2012); Rampelotto, Melara e Linassi (2015); Abdian, Andrade e Parro (2017) 

entre outros, que tratam das discussões sobre novas tecnologias no âmbito da gestão 

educacional e práticas educativas. 

Estruturalmente o trabalho está organizado em quatro itens. No primeiro introduziu-se 

o estudo em questão. No segundo, intitulado: As Novas Tecnologias e Educação, discutiu-se 

a relação das novas tecnologias no âmbito da gestão escolar: aspectos administrativos, como 

também refletimos sobre as novas tecnologias e o desenvolvimento de práticas educativas no 

ambiente escolar. 

No terceiro capítulo, denominado: O uso das novas tecnologias no âmbito da gestão 

e no desenvolvimento de práticas educativas no ambiente escolar, apresentou-se a análise 

e o resultado dos dados da pesquisa, discutiremos a respeito da utilização das novas 

tecnologias e suas contribuições para o processo da aprendizagem, através da revisão 

bibliográfica realizada, e por fim as considerações sobre o estudo. No quarto, faremos nossas 

considerações finais sobre o tema em discussão. 

2. AS NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO 

Em todos os tempos o ser humano sempre buscou inovações, a caça para alimentar-se, 

o fogo, a agricultura entre outros. Assim, essas tecnologias têm gerado muito conhecimento 

nas mais diversas áreas (comércio, transporte, comunicação, educação, etc) e este em uma 

crescente. Para Kenski, (2007, p. 15) “Desde o início dos tempos, o domínio de determinados 
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tipos de tecnologias, assim como o domínio de certas informações, distinguem os seres 

humanos”. 

Percebemos, dessa forma, que a tecnologia não faz parte apenas do mundo 

contemporâneo, pois a tecnologia tem acompanhado a evolução do homem como: o fogo, o 

cultivo das terras, a eletricidade e tantas outras que tem acompanhado a evolução do homem. 

“As tecnologias são tão antigas quanto à espécie humana. Na verdade, foi à engenhosidade 

humana, em todos os tempos, que deu origem às mais diferenciadas tecnologias” (KENSKI, 

2007, p. 15).  

As tecnologias estão presentes em todos os setores da sociedade, e o sistema 

educacional não poderia ficar de fora, pois é nesse meio que se constrói o conhecimento e a 

tecnologia vem contribuir de forma positiva para o processo de ensino e aprendizagem, pois 

de acordo com Audacio (2015, p. 11): 

O avanço das tecnologias da informação e comunicação (TIC) nos últimos 20 anos 

traz consigo o aumento das expectativas de sua aplicação no cenário da educação, 
principalmente através de cursos on-line. Quanto ao uso dessas ferramentas, é 

necessária à de participação interdisciplinar de profissionais competentes da área de 

tecnologia da informação e da educação para selecionar conteúdos e adequar essas 

tecnologias aos projetos pedagógicos das diversas áreas do conhecimento.  

 

Os avanços tecnológicos exigem que as instituições escolares estejam preparadas para 

se adequarem a essa realidade, ou seja, vencer o medo do novo, pois os alunos no contexto 

extraescolar têm acesso as mais diferentes tecnologias, e uma maneira de aproximar e 

promover a aprendizagem é buscar trazer para o universo escolar a tecnologia que tem 

fascinado tanto os seres humanos.  

Segundo Prediger (2015, p. 12): 

O acesso às tecnologias trazem variadas formas de aprender. É preciso vencer o 

medo de aceitar o novo, reconhecer que esses recursos são importantes aliados no 

meio educacional, para a informação e formação dos educandos nesses novos 

tempos, pois oferecem excelentes possibilidades de interação, tanto com a 

informação que deve ser transformada em conhecimento, quando com professor e 

aluno. 

 

Muitos educadores ainda não estão totalmente familiarizados com as tecnologias 

disponibilizadas na escola, pois não recebem orientação para isso, ou não participam de 

formação continuada para o uso de tecnologias no sistema educacional. No entanto, sabe-se 

que se faz necessário essa interação. Nesse sentido, Guerreiro e Battini (2014, 299) 

acrescentam: 

Quando refletimos não apenas nas inovações que percebemos através das 

tecnologias, mas de que forma elas podem se efetivar como oportunidades de 
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recursos em especial na educação básica da rede pública de ensino, sem dúvida nos 

deparamos com diversos desafios, como por exemplo os desafios estruturais, como 

custos encarecidos para implantação de internet nas escolas, aquisição de 
computadores e outros materiais para utilização eficaz destas tecnologias; 

manutenção contínua destes recursos, que muito rapidamente evolui em termos 

tecnológicos; contratação de profissionais capacitados que estejam disponíveis na 

escolas com suporte para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico pautado na 

utilização de novas mídias e novos recursos didáticos. Existem programas nas 

diversas esferas governamentais que estão atingindo as escolas, mas ainda muito 

timidamente comparados ao número de escolas e demanda reprimida no aguardo da 

implantação. 

 

Existem políticas públicas que reforçam o desenvolvimento de trabalhos pedagógicos 

com a utilização de tecnologias, com o intuito de facilitar os processos de ensino e de 

aprendizagem. Segundo Sousa, Carvalho e Marques (2012, p. 4): 

O termo tecnologia educacional, que é, portanto, a adequação das tecnologias (ou 

recursos tecnológicos) como meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem e 

veiculação das informações, tendo como principal alvo o desenvolvimento 

educacional. A tecnologia Educacional busca criar um ambiente no qual haja 

possibilidades favoráveis à aprendizagem. 

 

As novas tecnologias necessitam ser utilizadas no meio educacional, pois na 

atualidade o acesso às informações está presente no cotidiano das pessoas, de tal forma que a 

educação necessita dessa para motivar os alunos. Nesse sentido, Sanches, Ramos e Costa 

(2014, p. 9), “É preciso que os professores reconheçam a importância destas ferramentas para 

o processo de ensino e aprendizagem e que sejam capazes de inserir pedagogicamente esta 

tecnologia em sua atividade diária”. 

A utilização de tecnologias no âmbito educacional é uma necessidade, mas para isso, 

gestores e educadores necessitam estarem preparados, pois a escola com uma sala de 

informática ou a instituição que dispõe de tecnologias, não será útil se seus colaboradores não 

utilizá-la para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva Garcia 

(2013, p. 26) afirma: 

Atualmente, vive-se a era da tecnologia, em que todas as áreas da sociedade se 
beneficiam dos aparatos tecnológicos existentes, que surgem para melhorar as 

atividades e necessidades de cada uma dessas áreas. Com a educação não poderia ser 

diferente. Hoje, as tecnologias contribuem para um melhor processo de ensino-

aprendizagem, proporcionando novas formas de ensinar e aprender. 

 

As tecnologias são utilizadas em todas as áreas da sociedade, como também têm 

contribuído positivamente para os processos de ensino e aprendizagem, pois são muitas as 

possibilidades que as tecnologias têm proporcionado ao professor como mediador e ao aluno 

em adquirir conhecimentos. Para Fernandes (2013, p. 147): 
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O aprendizado pode ser buscado principalmente nas redes, a famosa internet que é o 

maior meio de comunicação mundial, que oferece cursos à distância, todo o tipo de 

conhecimento, não só a alunos como para professores e até empresas grandes, que 
têm varias sede em Estados e Países diferentes, ajudando o fornecimento de novas 

mercadorias e reuniões importantes, além disso, ainda podemos visualizar as 

transações através de webcams, trocando informações visuais e de voz. 

 

O uso da tecnologia no processo ensino e aprendizagem possibilita formar alunos mais 

participativos e ativos em sala de aula, sendo nesse contexto o educador e a tecnologia 

mediadores do conhecimento. Nessa perspectiva, Garcia (2013, p. 31) afirma: “é necessário 

que os alunos desenvolvam habilidades para utilizar os recursos tecnológicos, cabendo à 

escola integrar a cultura tecnológica ao seu cotidiano”. 

Portanto, a escola necessita desenvolver metodologias para despertar nos alunos a 

vontade de fazer parte dela e nela desenvolver suas habilidades através dos conhecimentos 

adquiridos com o uso das novas tecnologias. 

Segundo Garcia (2013, p. 26): 

A partir de mudanças na forma de ensinar e com a inserção de tecnologias nesse 

processo de ensino, mudam-se também as formas de aprendizagem. Os alunos 

sentem-se mais motivados, pois estas diferem de antigamente, quando não existia 

diálogo entre professor e aluno; hoje há uma troca de informações em sala de aula, 

na qual o professor não é mais o detentor de todo o conhecimento, de modo que o 

aluno passa a ser o principal responsável pela construção do seu conhecimento, 

tendo um papel mais ativo, na busca de soluções das suas necessidades. 

 

As práticas pedagógicas desenvolvidas com o uso das novas tecnologias, permitem 

que alunos e professores possam desenvolver com qualidade os processos de ensino de 

aprendizagem. Portanto, a tecnologia utilizada em sala de aula é um dos artifícios para os 

professores motivarem os alunos, e esse estímulo resulta em aprendizagem. 

 

2.1 A relação das novas tecnologias no âmbito da gestão escolar: aspectos 

administrativos 

As Tecnologias da Informação e Comunicação são necessárias para auxiliar na 

formação continuada de professores, na gestão escolar, através da qual será possível promover 

a articulação entre as áreas administrativa, pedagógica e informacional da escola. 

Rampelotto, Melara e Linassi (2015, p. 1958): 

Sobre essa ótica, podemos destacar que as TICs, podem expandir o processo de 

gestão democrática. Isto acontece à medida que proporcionam maior interação entre 

os sujeitos que compõem a comunidade escolar, pais, alunos, professores, gestores, 
por exemplo. Além disso, promovem novos espaços para circulação de 

conhecimentos, explorando os diversos significados da ação coletiva. Configurando, 

assim, um ambiente motivador, repleto de trocas dialógicas, em que as TICs passam 
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a ser uma ferramenta de intervenção no processo de articulação do conhecimento e 

de outras relações que permeiam o ambiente escolar. 

 

As tecnologias, utilizadas no sistema educacional podem promover transformações, 

pois proporcionam maior interação entre as pessoas, e isso, também se aplica ao sistema 

educacional, pois a gestão necessita de interação entre os diferentes membros que compõem a 

escola, e o uso das tecnologias pode aproximar através da comunicação e socialização de 

forma mais rápida e eficiente através dos meios que a tecnologia dispõe. 

As tecnologias quando são empregadas no sistema educacional, podem promover 

melhorias no processo de ensino e aprendizagem, como também pode auxiliar a gestão 

escolar a atingir os objetivos propostos, através da utilização da tecnologia para aproximar os 

sujeitos que fazem parte da escola, de maneira democrática. 

De acordo com Libâneo (2004, p. 101), “Gestão é a atividade pela qual são 

mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, envolvendo, 

basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos”. 

A gestão escolar para atingir seus objetivos, necessita que os membros da comunidade 

participem das decisões, apresentem ideias e apontem meios para solucionar os problemas que 

possam existir, no ambiente escolar só assim, a gestão cumpre seu papel de transformação e 

compromisso com oferecimento de uma educação de qualidade. 

Sobre a gestão democrática Souza (2009, p. 126) afirma: 

A gestão democrática é aqui compreendida, então, como um processo político no 
qual as pessoas que atuam na/sobre as escolas identificam problemas, discutem, 

deliberam e planejam, encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto 

das ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola na busca da solução 

daqueles problemas. Esse processo, sustentado no diálogo, na alteridade e no 

reconhecimento às especificidades técnicas das diversas funções presentes na escola, 

tem como base a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, 

o respeito às normas coletivamente construídas para os processos de tomada de 

decisões e a garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da escola. 

 

A qualidade educacional é uma busca constante da sociedade, oferecer um processo de 

ensino e aprendizagem que atenda as expectativas, necessita de participação dos seus 

membros, como também do uso de tecnologias para a geração do conhecimento. “A busca 

pela qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, monitorada pelas avaliações externas, 

tem desencadeado o olhar de pesquisadores e gestores públicos para outras dimensões da 

escola além da sala de aula” (FERNANDES; TEIXEIRA, 2017, p. 567). 
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A qualidade dos processos de ensino e aprendizagem é um tema em constante debate e 

as políticas públicas buscam atingir as expectativas dos sujeitos que buscam no sistema 

educacional um meio de adquirir conhecimento e contribuir positivamente com a sociedade.  

Segundo Oliveira e Waldhelm (2016, p. 838): 

A qualidade da educação nacional faz parte da agenda dos gestores atuais, por isso, 

inúmeras iniciativas têm sido observadas em prol da permanência bem-sucedida dos 

estudantes no sistema educacional. As avaliações em larga escala, assim, podem ser 
consideradas bons instrumentos de monitoramento das políticas educacionais 

empreendidas pelos governos em nível Federal, Estadual E Municipal. 
 

A escola, para ter um bom funcionamento conta com a gestão, promovendo a 

integração entre os membros de maneira que todos possam ser ouvidos e tenham suas 

reivindicações atendidas. A gestão escolar coordena todos os atos em consonância com os 

demais componentes da instituição, a democracia deverá ser efetiva para o sucesso de todos. 

De acordo com Abdian, Andrade e Parro (2017, p. 737):  

Assim, a pesquisa no campo da gestão escolar a partir dos estudos do cotidiano se 

torna profícua ao pensar as práticas cotidianas como criação dos sujeitos, 

permitindo-nos compreender o movimento da política, porém, ainda como um 

consumir astuto e criativo, separando assim a política da gestão escolar, sendo esta 

última capaz de movimentar, de múltiplas formas, a política no cotidiano escolar. 

 

A gestão escolar necessita estar preparada para por em prática as políticas públicas que 

tratam da inserção de novas tecnologias no contexto escolar, como meio de facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem. Segundo Sena (2011, p. 2): 

Atualmente, observamos inúmeras políticas públicas voltadas à disseminação de 

práticas educacionais que integrem as TIC para ensinar e aprender. É uma realidade 

que se apresenta em grande expansão e que tem sido amplamente aceita pela 

sociedade, sendo vista como uma oportunidade de eliminar diferenças e fomentar 

oportunidades laborais. Temos ciência de que essa visão não resulta ganhos lineares, 

já que a capacidade que as TIC possuem para transmitir e multiplicar conhecimentos 

esbarra na condição dos que possuem acesso a esses recursos e dos que são 

excluídos. 
 

As inovações no campo educacional são impulsionadas pelos novos recursos 

tecnológicos e essa realidade, exige que as escolas também esteja, pois integradas como 

recurso pedagógicos, na promoção do sucesso do processo de aprendizagem. “O uso e 

integração das TIC‟s nos diversos contextos educacionais constituem um novo paradigma de 

ensino-aprendizagem e representam um novo recurso para a inovação educacional” 

(BORGES; COUTO, 2015, p. 1). 

Os novos recursos tecnológicos têm estimulado o campo educacional através da 

utilização das diferentes ferramentas, tais como: o computador, o projetor, a internet como 
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fonte de pesquisa, entre outros, que podem ser utilizadas para melhorar os processos de ensino 

e de aprendizagem, mas para isso, a gestão escolar e os educadores necessitam estar 

preparados para o uso adequado dessas tecnologias. Fernandes, Goncalves e Amorim (2016, 

p. 890-891) explicam que: 

Ao longo dos últimos anos, tem-se observado junto às escolas públicas que existe 

certa dificuldade gestora na utilização dos equipamentos tecnológicos que são 

destinados para o uso das escolas públicas brasileiras. Há uma constatação de que 
muitos equipamentos permanecem por mais de dois anos embalados nas caixas, em 

muitas instituições de ensino. 

 

O fato de a escola contar com as novas tecnologias não implica, necessariamente, que 

elas serão utilizadas, pois a mesma proporciona aos educadores a facilidade em adquirir 

informações e facilitar a forma de promover a construção do conhecimento. “É importante 

saber ensinar, construir, produzir criticamente novos conhecimentos se utilizando dessas 

tecnologias, e não somente colocá-los na escola e deixar que o professor aprenda por si 

mesmo. Apesar de muitos educadores fazerem isso” (PINHEIRO, 2016, p. 7). 

Os professores frente, as novas tecnologias, necessitam entender que é preciso 

procurar se integrar, pois têm a disposição ferramentas que requerem habilidades para uma 

melhor utilização no ambiente escolar. 

 

2.2 As novas tecnologias e o desenvolvimento de práticas educativas no ambiente escolar 

As práticas educativas são necessárias para auxiliar os educadores na mediação do 

conhecimento, do ensinar ao aluno a buscar os meios que os conduzam a aprendizagem. A 

sociedade que se configura exige que a educação prepare o aluno para enfrentar novas 

situações a cada dia. Assim, deixa de ser sinônimo de transferência de informações e adquire 

caráter de renovação constante (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 20). 

Para que o professor seja um agente mediador, o mesmo precisa se apropriar, para que 

possa utilizar as novas tecnologias de maneira positiva. É essencial que o professor se 

aproprie de gama de saberes (cursos de aperfeiçoamento através da educação a distância, 

acesso a informações atualizadas, recursos didáticos, entre outros), todos advindos com a 

presença das tecnologias digitais da informação e da comunicação para que estes possam ser 

sistematizadas em sua prática pedagógica. (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 20). Ainda, segundo 

Sena (2011, p. 5): 
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A introdução do uso das TIC no ambiente de aprendizagem proporcionará ao aluno 

interação sobre os objetos de tal ambiente, tendo, desta forma, novas oportunidades 

de construir o próprio conhecimento, que já não lhe é transmitido. O aluno não é 
mais instruído, ensinado, passa agora a ser o construtor do próprio conhecimento. 

Este é o paradigma construcionista, cuja ênfase está na aprendizagem, em vez de 

estar no ensino; está na construção do conhecimento e não na instrução. As TIC 

propõem toda uma transformação da concepção ensino-aprendizagem, tornando-se o 

aluno pensador, ativo e crítico. Transforma-se em uma "ferramenta" que possibilita, 

ao aluno, entrar em contato com as ciências em geral, criando seus próprios 

modelos. 

 

As tecnologias permitem ao aluno, quando bem orientado por um educador que 

possibilita a mediação, o próprio educando torna-se capaz de ser o construtor do próprio 

conhecimento. Na perspectiva de Ferreira e Castiglione (2017, p. 2): 

Na literatura da área das TIC na educação, opõem-se discursos prescritivos, 

fundamentados em uma espécie de fascínio pelas possibilidades da tecnologia, e 

discursos denunciatórios da precarização da educação e da desvalorização, em 

particular, do trabalho docente. 

 

As novas tecnologias que podem ser usados no meio educacional, em nenhum 

momento poderão substituir a figura do educador, pois esse é o mediador capaz de conduzir o 

processo de ensino e aprendizagem de maneira a atingir os objetivos educacionais. Fernandes, 

Goncalves e Amorim (2016, p. 905): 

É necessário registrar, ainda, que, isoladamente, as tecnologias não podem gerar 

mudanças. Sua inserção no cotidiano da escola exige a formação contextualizada de 

todos os profissionais envolvidos, de forma que sejam capazes de identificar os 

problemas e as necessidades institucionais, que são relacionadas à implantação e uso 

dessas tecnologias. 

 

As tecnologias, por si só, não são geradoras de mudanças, assim, o educador é o meio 

necessário para que o aluno seja capaz de desenvolver suas habilidades. De acordo com 

Correa (2012, p. 29): 

Despertar a consciência dos educadores como profissionais da informação pode ser 

o caminho para a busca de respostas na forma de ações integradas à inovação: 

formas de ensinar e, também, formas de aprender, porque o uso das tecnologias 

auxilia na mudança das aulas, tornando-as mais atrativas, participativas além de 

transformar a metodologia. 
 

A integração das novas tecnologias permite inovar as formas de ensinar e também de 

aprender, tornando as aulas mais participativas, despertando no educador e no educando a 

busca pelo conhecimento. Segundo Barreto (2016, p. 788): 

A incorporação das TIC como estratégia de substituição tecnológica preenche o 

espaço que corresponderia ao processo de trabalho docente, permitindo um nível de 

controle até então insuspeitado. Contudo, é preciso sublinhar que não trata apenas de 

tecnologias em outro patamar e grau de sofisticação, mas de instância de tradução de 

uma Base Nacional Comum Curricular - BNCC que inclui listagens de 

conteúdos/competências apontando para avaliações unificadas centradas nos 
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produtos, em um enredo que mantém a mistificação das TIC, com o reforço das 

parcerias público-privadas patrocinando a encenação. 

 

O uso das tecnologias no contexto de sala de aula, não pode substituir o trabalho do 

educador, mas as inovações devem ser utilizadas atendendo os conteúdos e o 

desenvolvimento das competências exigidas pelas bases curriculares. 

 

3. O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ÂMBITO DA GESTÃO E NO 

DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

No contexto educacional o processo de desenvolvimento de capacidade institucional e 

cognitiva requer continuidade das políticas públicas, investimento financeiro e capacitação 

técnica dos profissionais que fazem parte das instituições de ensino; pois muitas escolas 

contam com estruturas fragilizadas, premidas por uma realidade que não possibilita condições 

mínimas de desenvolver uma educação de qualidade, e procuram no setor mercantilizado, 

pacotes prontos para enfrentar seus problemas de fracasso (RODRIGUEZ; VIEIRA, 2012). 

A educação no contexto das novas tecnologias deve ter a preocupação, não apenas 

com a adoção das tecnologias, mas e, principalmente, de ser baseada na realidade dos 

educadores e dos educandos que estão inseridos na escola. Prediger (2015, p. 15): 

As TICS não devem ser usadas como máquinas para ensinar ou aprender, mas como 
ferramenta pedagógica para ciar um ambiente interativo que proporcione ao aluno, 

diante de uma situação-problema, investigar, levantar hipóteses, testá-las e refinar 

suas ideias iniciais, construindo assim seu próprio conhecimento. 

 

O educador necessita criar situações favoráveis e significativas de aprendizagem, 

tendo a preocupação de verificar e observar qual a bagagem de conhecimento que o aluno traz 

com ele. Ao educador cabe o papel de ensinar ao aluno aprender, como também aprender a 

acessar informações, criar atitudes e procedimentos e familiarizar-se com novas tecnologias. 

“A vasta disseminação e utilização de tecnologias de ensino, aprendizagem e comunicação 

aliada à verificação da ainda frágil integração destas ao contexto educacional são fatores que 

nos instigam” (SANTOS; MIARKA, 2014, p. 927). 

Para distinguir bem a conjunção do uso de tecnologias no campo educacional, é 

preciso lembrar que uma coisa é um produto, um pacote a ser reproduzido seja curso 

presencial, ou qualquer outra forma de utilização da tecnologia. De acordo com Oliveira 

(2003, p. 42): 
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Os estudos sobre a cultura organizacional de instituições diversas apontam que ele é 

tecida na trama das relações internas e externas da organização e a mudança, mesma 

que motivada, não se faz por imposição. Assim é que somente modelos compatíveis 
com o modo de ser da cultura organizacional são aceitos e absorvidos como 

propostas de modificações. 

 

O uso de novas tecnologias ou qualquer outra decisão a ser tomada no uso do contexto 

educacional é um projeto a ser construído a partir das necessidades contextualizadas e todos 

os participantes dos processos de ensino e de aprendizagem, necessitam ter conhecimento. 

Segundo Belintane (2002), a tecnologia não substituirá o educador, o que pode haver de mais 

útil e potencializador nas novas tecnologias, nas redes computacionais e comunicacionais são 

suas possibilidades de dinamizar interações, preservar e disponibilizar memórias e não, de 

forma alguma, esse culto mercadológico a suas potencialidades de reproduzir e redistribuir 

produtos milagrosos.  

São grandes os desafios que os profissionais da educação como os gestores e os 

docentes enfrentam no exercer de suas atribuições no ambiente escolar, mas todos entendem 

que manter-se atualizado é desenvolver práticas pedagógicas eficientes e essencial para obter 

o sucesso na aprendizagem dos alunos.  

A formação continuada do gestor e do docente é uma importante ferramenta para 

auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem, pois um educador preparado poderá 

identificar as dificuldades que se apresentam durante o processo de ensino, permitindo-o 

buscar superar os desafios a ele impostos.  

 

3.1 A utilização das novas tecnologias e suas contribuições para o processo da 

aprendizagem  

 

O educador necessita superar as dificuldades, tais como falta de interesse dos alunos, 

dificuldades de aprendizagem, as quais são peculiares ao processo de ensino e aprendizagem e 

com isso, o mesmo conta com várias metodologias alternativas que se colocam como 

possibilidades de trabalho orientado para essa superação. Assim, as atividades utilizadas com 

as novas tecnologias podem ser o ponto de partida para o desenvolvimento de atividades 

relevantes na construção do conhecimento.  

A sociedade da informação é uma realidade decorrente dos novos mercados e dos 

meios de comunicação e consumidores desta era que conseguiu transformar o mundo em uma 

grande sociedade globalizada e globalizante, na qual os bens primordiais são informação e 

conhecimento. De acordo com DIAS, (2006, p. 61): 
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As mudanças na sociedade e o desenvolvimento da tecnologia e da informatização, 

como também dos meios de comunicação, favoreceram o nascimento de um aluno 

novo, que participa e discute ideias. Pais, escolas e sociedade não estavam 

preparados para o desafio de ter um discente participativo nas tomadas de decisões. 

Com isso, geraram-se conflitos. Entendeu-se como afrontamento as características 

de postura da nova geração em relacionar-se com o mundo. Os pais e as escolas 

insistiam nos mesmos padrões de comportamento, pois até o momento a educação 

tradicional tinha obtido bons resultados. Mas a prática habitual produziu o choque 

de ideias, de posturas diferentes, um sentindo-se afrontado e outro se sentindo 

incompreendido. 

 

As aulas com apenas a utilização de livros didáticos, quadro e giz, não se mostram 

mais eficiente mediante as novas tecnologias que tanto têm contribuído para a geração de 

informações e está acessível a todos. De acordo com Martino (2004), para a inserção de novas 

tecnologias “é preciso que a escola forme um núcleo articulador para introdução das novas 

tecnologias, que discuta essas questões. Tal recomendação implica uma ação coordenada com 

outros espaços que hoje trabalham o conhecimento”. 

Portanto, só através da articulação entre os diferentes sujeitos no ambiente escolar é 

que as novas tecnologias possam ser utilizadas de maneira adequada com o domínio do 

educador e com conteúdos que estejam inseridos na grade curricular e condizente com a 

realidade. Seegger, Canes e Garcia (2012, p. 1888) explicam que: 

Com a utilização de tecnologias digitais no ensino/aprendizagem surgiram novas 

possibilidades, democratizando o acesso aos diferentes níveis e modalidades de 

ensino. Com as novas tecnologias, como internet e ambientes virtuais de 

aprendizagem, ampliou-se o diálogo entre todos os envolvidos no processo, dentro 

deste novo paradigma. Alunos e professores estão frente a um novo modo de ensinar 

e aprender, rompendo barreiras com a criação de novos espaços de aprendizagem. 

 

A utilização de tecnologias no ensino e na aprendizagem, permite que novas 

possibilidades sejam adotadas no contexto da sala de aula, democratizando a todos o acesso as 

diferentes tecnologias, inclusive adquirir conhecimento como é o caso de gestores e 

educadores aprimorando suas habilidades para serem transmitidas em sala de aula, 

diferenciando a tecnologia para promover a aprendizagem, deixando o ensino mais atrativo 

para os alunos, motivando-os a construir seus saberes. 

Segundo Silva e Correa (2014, p. 24) “Mediante ao grande desenvolvimento 

tecnológico que vem se apresentado na sociedade contemporânea, faz-se necessário discutir 

sobre os benefícios do uso das ferramentas tecnológicas na construção do conhecimento”. 

A sociedade contemporânea tem suas bases na revolução tecnológica, dessa forma é 

impossível imaginar a sociedade contemporânea sem tecnologia, e esse fato, não pode ser 



 

 

20 

 

visto do ponto de vista negativo, mas deverá ser utilizado para proporcionar um meio pelo 

qual o sistema educacional possa contar para superar dificuldades que possam existir quanto a 

aquisição de conhecimento. Segundo Costa, Duqueviz e Pedroza (2015, p. 608): 

Dessa forma, enfatizar o prazer em descobrir, em investigar, em ter curiosidade e em 

(re)construir o conhecimento usando como instrumentos mediadores as TDIC 

implica em aprender a aprender, compreendendo a aprendizagem como um processo 

que nunca está acabado e, sobretudo, da tomada de consciência da relevância de um 

processo dessa natureza. 

 

Assim, o profissional da educação é exigido todo o tempo, pois a sociedade vive em 

constante mudança principalmente, no contexto das novas tecnologias, as quais também estão 

presentes no contexto escolar, contribuindo positivamente para a aprendizagem de forma 

orientada. De acordo com Pretto e Riccio (2010), a formação continuada dos profissionais é 

inerente à própria atividade educativa. Atividade essa que assume proporções significativas 

em função de cada vez mais estar generalizada pela presença das tecnologias digitais de 

informação e comunicação em toda a sociedade, mesmo considerando que elas estão 

acessíveis de forma diferenciada para as diversas classes sociais.  

No espaço escolar, as novas tecnologias necessitam serem adotadas de maneira 

planejada e condizente com o que os objetivos educacionais e de forma contextualizada, 

levando em consideração a realidade do seu público. Assim, percebe-se o ato de ensinar e 

aprender se altera de acordo com as épocas, as culturas, a vinda das tecnologias e demais 

inovações existentes, ou seja, as transformações existentes na sociedade também influenciam 

a forma de ensinar e aprender. 

Para Dias (2006), a tarefa de educar é transformar, guiar um cidadão capaz de 

contribuir com benefícios que possam abranger o todo, que saiba procurar soluções, que crie e 

tome decisões a favor do grupo. O professor de hoje não pode mais se prender a conteúdos, 

fazer da memória do aluno um depósito de conteúdos, o aluno deverá ser instigado a buscar, a 

solucionar as mais diferentes situações para assim, construir sua aprendizagem. 

As dificuldades que constantemente, os gestores e professores encontram na escola e 

em sala de aula, no que diz respeito à aprendizagem se constituem em um dos tantos desafios 

que persegue o sistema educacional e, principalmente, o educador comprometido com o seu 

fazer pedagógico. Com isso, a utilização das novas tecnologias no cotidiano da sala de aula 

auxiliará, pois são novos instrumentos, onde os professores e alunos podem descobrir novos 

conhecimentos.  
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4. CONCLUSÃO 

 

A utilização da tecnologia nos diversos segmentos da sociedade vem sendo 

aprimorada: e é um fato irreversível. É imprescindível destacar a importância da tecnologia no 

contexto educacional. Proporciona auxílio importante para melhorar a estrutura de gestão 

escolar. Deve ser vista, como um meio, não como um fim para atingir objetivos educacionais. 

Sua utilização vai proporcionar a dinamização do ensino, constituindo-se numa opção 

dinâmica para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para aumentar 

os índices de inclusão social.    

Os processos de ensino e aprendizagem, atualmente, não devem ocorrer de forma 

centrada no professor, onde o mesmo transmite os conteúdos e aluno seja considerado 

meramente um receptor do conhecimento. É nesse sentido que o uso da tecnologia pode 

contribuir com o ensinar e o aprender, pois são processos que resultam da interação entre os 

sujeitos. 

As novas tecnologias oportunizam gestores, educadores e estudantes a construírem 

seus conhecimentos. Sua utilização no contexto escolar pode permitir maior interatividade 

entre os sujeitos e isso, pode permitir o conhecimento dos problemas da escola de forma mais 

eficaz. Permite o acesso à informação atualizada, como também as soluções a serem tomadas 

em prol da qualidade da educação oferecida pela instituição educacional. 

Entretanto, a qualidade da educação, como também o uso das tecnologias, por parte da 

gestão, de educadores e estudantes necessita de acompanhamento. Portanto, não é positivo a 

escola contar com diferentes tecnologias se as pessoas envolvidas no processo educativo não 

saberem fazer uso das mesmas de forma adequada. 

Nesse contexto, o gestor escolar necessita chamar para si a responsabilidade de 

adquirir conhecimento na área tecnológica, para poder estimular os docentes e demais 

colaboradores escolares para a importância das novas tecnologias no desenvolvimento de 

práticas educativas que venham a contribuir positivamente para a aprendizagem. Para se 

adaptar a essa nova realidade social, é necessário que a escola construa um ambiente virtual 

que contribua para a melhoria do processo educacional. Esse ambiente deve ser colaborativo, 

procurando promover também uma integração entre a gestão escolar e a sua estrutura 

pedagógica. 
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Entretanto, é necessário que sejam criteriosamente analisados os efeitos positivos e 

negativos que a utilização das novas tecnologias possam trazer ao processo de ensino-

aprendizagem. Existem diferenciadas formas de construção do conhecimento, que não 

dependem necessariamente de equipamentos tecnológicos. A escola não passa a ser o único 

espaço destinado à construção do conhecimento. Entretanto, cada vez mais cedo, os 

estudantes estão em contato com a realidade tecnológica. Sempre dominarão a tecnologia do 

seu tempo porque já estão inseridos nessa prática social. 

Assim, com o uso das novas tecnologias no meio educacional, os estudantes se 

apropriam com maior facilidade dessas tecnologias. Por estarem familiarizados com essas 

ferramentas, fica mais fácil chamar sua atenção para o tema em estudo, proporcionando maior 

rapidez no acesso à informação. O educando deixa de ser um mero expectador do processo 

educacional. Torna-se um agente do seu próprio processo de construção do conhecimento, 

facilitando na melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  
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RESUMO 

Muitos são as dificuldades que permeiam a realização do estágio supervisionado, tais 

obstáculos motivam diversos questionamentos quanto aos efeitos práticos desse componente 

curricular na formação docente. Nessa perspectiva desenvolvemos esse trabalho, objetivando 

refletir a importância desse componente curricular para a formação de professores. Para 

realizar tal procedimento, utilizamos a experiência de Estágio Supervisionado em Geografia I, 

vivenciada com alunos do 7º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Damião Zelo de Gouveia. O estágio se deu pela observação, onde foi possível 

observar a dinâmica escolar, os desafios inerentes a profissão docente e a processo de ensino-

aprendizagem. Além da experiência in loco, o trabalho também está embasado em 

bibliografias que discutem o Estágio Supervisionado, a formação docente e o processo de 

ensino-aprendizagem. Por fim, constatamos a importância do Estágio Supervisionado para a 

formação docente já que possibilita o primeiro contado do licenciando com seu futuro campo 

de trabalho ao mesmo tempo em que dá a oportunidade do graduando refletir sobre os 

diversos obstáculos que o processo de ensino-aprendizagem está imerso como também a 

oportunidade de lançar alternativas para superá-los, além de possibilitar que o licenciando 

desenvolva suas habilidades de pesquisa e de elaborar intervenções aplicáveis ao ensino 

básico.  
 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ensino-Aprendizagem. Formação Docente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerado o primeiro contato dos graduandos em Geografia com o universo escolar, 

o Estágio Supervisionado I, busca por meio da observação, proporcionar ao discente uma 

reflexão a cerca da docência e de todos os aspectos que envolvem ou interferem, de forma 

direta ou indireta no processo de ensino-aprendizagem, sejam eles internos ou externos ao 

ambiente escolar. Além de ser uma oportunidade de vivenciar a atuação do professor na 

prática e conflitá-la com as teorias e apontamentos dos vários teóricos que discutem essa 

temática, sendo um momento em que o estagiário pode ou não confirmar se realmente quer 

exercer a docência, contribuindo também para formação da identidade profissional do 

estudante, já que pode ter como parâmetro o docente observado tanto positivamente como 

negativamente. 

Nesse contexto é indiscutível a importância do Estágio Supervisionado I na formação 

do profissional, já que é uma oportunidade de vivenciar as várias metodologias que norteiam a 

docência e os desafios que a escola enfrenta no contexto atual, com um olhar mais treinado, 

mais sensível entorno dos desafios que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Além 

de servir como base para os estágios posteriores.  

Embora pareça obvia a importância do Estagio Supervisionado para a formação de 

professores, como também de outros profissionais, muitas são as críticas que esse componente 

curricular sofre no tocante sua eficiência. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo 

refletir sobre a relevância do Estágio Supervisionado para a formação docente para tanto será 

utilizada minha experiência de Estágio Supervisionado em Geografia I
2
, realizada na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Damião Zelo de Gouveia, localizada em São Vicente do 

Seridó - PB.  

Para que o objetivo se alcançado, esse trabalho está organizado da seguinte forma: 

após essa introdução, no tópico dois, foi realizada a caracterização da escola, em seguida, no 

tópico três, a caracterização da turma e sua professora, posteriormente, no tópico quatro, será 

realizada a descrição das aulas. Já no tópico cinco reflito sobre a Geografia Escolar no 

processo de realização do estágio e por fim as considerações finais. Cabe destacar a 

importância da caracterização da instituição, da turma e da docente para a correlação desses 

                                                             
2
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com o processo de ensino-aprendizagem, como também as relações sócioespaciais e afetivas 

que se consolidam no ambiente escolar e que influenciam tal processo.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental Damião Zelo de Gouveia (foto 01) possui 

uma estrutura física semelhante à de boa parte das instituições escolares brasileiras, conta com 

25 salas entre elas, uma sala de vídeo climatizada, uma sala para os professores com banheiro 

exclusivo, uma sala para os secretários, uma sala para AEE
3
 e uma sala para direção, além de 

uma biblioteca, uma cozinha, quatro banheiros para os discentes, almoxarifado e uma quadra 

de esportes, conta também com um amplo pátio descoberto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No momento está sendo reformada uma área da escola (antiga cozinha) onde será o 

laboratório de informática.  

O espaço é dividido da seguinte forma: logo na entrada estão localizados o 

almoxarifado, a secretaria e sala da direção (justapostos e paralelos ao muro frontal da 

escola), nas laterais temos duas fileiras de salas (paralelas), a fileira direta com dois banheiros 

(entre a quarta e a quinta sala) e a fileira esquerda com AEE (primeira sala), sala de vídeo 

(segunda sala, foto 02) e a biblioteca (quinta sala). E em frente à área em reforma e a sala dos 

professores, em frente à sala dos professores há duas salas (paralelas ao muro traseiro, entre as 

duas fileiras), no centro se localiza o pátio (foto 03). Por traz da fileira direita temos ainda 

outra fileira de salas (foto 04), onde também estão a cozinha (entre a terceira e a quarta sala) e 

dois banheiros (entre as fileiras e paralelos ao muro traseiro).  

                                                             
3
 Atendimento Escolar Especializado. 

 

   Foto 01: Fachada da E. M. E. F. Damião Zelo de Gouveia. 

Fonte: ANANNIAS, Dijailton de Lima. E. S. em Geografia I. 

Abril de 2017. 
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Foi verificado que o número de carteiras é insuficiente e que alguns alunos no decorrer 

da aula pediram canetas emprestadas, refletindo a insuficiência de insumos e 

consequentemente os prejuízos sofridos no processo de ensino-aprendizagem. Embora as 

salas não contem com isolamento acústico, não há problemas com o barulho externo, já que a 

instituição está localizada em um ponto pouco movimentado da cidade e a quadra de esportes 

não se encontra dentro da escola. Em relação ao turno da tarde, esse problema é menor ainda, 

pois funcionam de três a quatro turmas apenas. 

 Funcionando os três turnos, a instituição atende cerca de 520 a 550 alunos, do quarto 

ao nono ano do ensino regular, como também do sexto ao nono ano na modalidade EJA
4
.  

                                                             
4
 Educação de Jovens e Adultos. 

Foto 02: Sala de vídeo. 

Fonte: ANANNIAS, Dijailton de Lima. E. S. 

em Geografia I. Abril de 2017. 

         Foto 04: Salas por trás da fileira direita. 

Fonte: ANANNIAS, Dijailton de Lima. E. S. 

em Geografia I. Abril de 2017. 

 

Foto 03: Pátio da escola. 

Fonte: ANANNIAS, Dijailton de Lima. E. S. 

em Geografia I. Abril de 2017. 
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Com 64 funcionários, entre professores, pessoal de apoio, orientadores e direção, esta escola 

tem um corpo docente relativamente bem qualificado, graduados, especialistas e muitas vezes 

mestres, boa parte advinda de concursos públicos, havendo muitos profissionais de 

municípios vizinhos. 

 Embora conte com uma estrutura considerável, com o mínimo exigido para uma 

escola, e melhorada ao longo de sua existência, a instituição funciona com relativa 

precariedade, em algumas salas faltam carteiras e as paredes estão rabiscadas, como foi 

verificado na sala observada, não são forradas, não possui ar condicionado e nem piso em 

cerâmica ou similares. Não há auditório e nem copiadora. Os livros não são suficientes para 

todos os alunos, o que gera dúvidas quanto à qualidade da biblioteca, a qual não foi 

apresentada. Como o acesso à internet na escola é precário e o laboratório de informática 

ainda está sendo “organizado”, os alunos contam com poucas fontes de pesquisa, apenas com 

o livro didático que como já foi dito é insuficiente, a biblioteca e com fontes de pesquisas fora 

da escola. Foi constatado também que a quadra de esportes (foto 05), encontrasse 

vandalizada, não sabendo ao certo se por alunos da instituição ou pela comunidade local. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a sala observada (foto 06), foi organizada, em maior parte das aulas em fileiras, 

apenas uma vez em arco, nesse dia alguns alunos deixaram claro sua insatisfação com essa 

forma de organização, preferindo as filas. Dando a entender que a sala sempre é organizada 

dessa maneira, salvo algumas exceções.  

 

 

 

 

Foto 05: Quadra da escola. 

 Fonte: ANANNIAS, Dijailton de Lima. Estágio Supervisionado em Geografia I. Abril de 2017. 
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3. A TURMA OBSERVADA 

 

Os alunos são adolescentes de baixa renda, o que é perceptível pela forma e qualidade 

de suas vestimentas (chinelos, shorts, calças e alguns tênis) e comprovado pelo porte 

econômico da cidade, com a maior parte da população pertencente aos extratos mais pobres 

da sociedade, como também pelo público atendido pela escola.  A turma é majoritariamente 

masculina, com um total de nove mulheres em um universo de 25 alunos, inquieta, com 

dificuldades de seguir as normas da escola, o que justifica o tempo gasto para controlar e 

discipliná-los, o que leva a mesma a ser considerada a mais “complicada” da escola, mas que 

ao mesmo tempo, em sua maioria, apresenta forte capacidade cognitiva, poder de 

interpretação e correlação dos temas propostos. Pertencentes ao sétimo ano D, no turno da 

tarde, os alunos moram relativamente próximos da instituição, dado o porte da cidade e o fato 

deste turno ser dedicado aos alunos da zona urbana. Com média de 12 a 14 anos de idade, 

ainda não ingressaram no mercado de trabalho, tendo muito tempo para se dedicar aos 

estudos. 

Já a docente apresenta uma postura em sala muito próxima da visão humanista da 

pedagogia, perceptível pela forma como trata e se preocupa com os alunos, enlaçando a 

questão familiar e estrutural da escola com o desempenho escolar, como também pela forma 

como trata os conteúdos, buscando sempre ver o ser humano em sua totalidade. 

Formada em Geografia e Pedagogia, com especialização em Gestão e Análise 

Ambiental e em Gestão Escolar, começou a lecionar em 1999, com 18 anos de docência tem 

Foto 06: Sala observada (padrão da escola). 

Fonte: ANANIAS, Dijailton de Lima. E. S. em Geografia I. Abril de 2017. 

 



 

 

35 

 

experiência como pedagoga em salas multisseriadas, como também já lecionou Língua 

Portuguesa, História, Artes e Religião. No momento se divide entre a referida escola e uma 

instituição de um município visinho, no qual reside, leciona apenas a disciplina de Geografia 

há 14 anos. 

 

4. DESCRIÇÕES DAS AULAS 

 

As aulas observadas foram realizadas no período de 06 de abril a 04 de maio de 2017, 

as quintas e sextas-feiras, no primeiro e segundo horário, das 13h às 14h 30 min. Foram 

observadas cinco aulas, porém em um tempo relativamente longo isso por conta dos feriados e 

paralisações, haja vista o contexto nacional.  As aulas são subsequentes e seguiram as etapas 

descritas abaixo: 

 

 Aulas do dia 06 de abril de 2017: correção da avaliação e Regionalização. 

 

Essas aulas tiveram início às 13:00h, em um primeiro momento a professora falou da 

importância da organização espacial da sala, organizando as carteiras em arco para facilitar a 

comunicação, posteriormente entregou as avaliações realizadas em aulas passadas, realizou a 

correção juntamente com a turma, esclarecendo as dúvidas e fazendo algumas considerações 

sobre as notas, o que consumiu aproximadamente 15 minutos. Em seguida expôs o tema da 

aula, regionalização. 

A professora mostrou domínio sobre o conteúdo, tentando, a partir de exemplos 

simples, construir com os estudantes o conceito de regionalização, usando o livro e o mapa-

múndi para confirmação do que foi falado. Após essas primeiras considerações sobre o tema, 

a docente expõe a regionalização oficial proposta pelo IBGE e a proposta por Pedro Pinchas 

Geiger, fazendo uma relação com o que foi discutido em aulas anteriores, citando o Tratado 

de Tordesilhas e as Capitanias Hereditárias como as “primeiras regionalizações propostas” em 

escala mundial e nacional consecutivamente. Foi enfatizada, a diferença de critérios 

estabelecidos por tais divisões, como as principais diferenças entre ambas. A discussão 

entorno da proposta de Milton Santos ficou para o encontro seguinte, já que o tempo da aula 

foi reduzido por não haver lanche para os alunos.  



 

 

36 

 

Embora a professora tenha desenvolvido uma exposição muito interessante sobre o 

assunto, com exemplos didáticos, comparações, relacionando-o com temas vistos 

anteriormente e com questionamentos esclarecedores para com os alunos, foram poucas as 

intervenções por parte dos mesmos, salvo quando as dúvidas se relacionavam a avaliação. Os 

discentes em sua maioria mostravam-se “distantes”, conversando sobre assuntos que não se 

relacionavam com a aula, além de trocarem insultos e palavras de baixo calão entre si, 

enquanto outros faziam atividades de outras disciplinas. O que gerou um desperdício de 

tempo considerável, já que se tornou necessário a professora está sempre advertindo, 

controlando e aconselhando, tendo em vista o comportamento da turma. 

 

 Aulas do dia 07 de abril de 2017: continuação do conteúdo (Regionalização). 

 

As aulas iniciaram-se às 13:00h, com a continuação do tema abordado no encontro 

anterior, regionalização. Após esse primeiro momento, foi realizada uma atividade escrita, 

transcrita da lousa e com posterior resolução da mesma, com o auxílio do livro didático, o que 

consumiu bastante tempo. 

Mostrando domínio sobre o conteúdo, a professora, utilizou a leitura compartilhada de 

alguns trechos do livro didático para reforçar sua exposição entorno do conteúdo, a proposta 

de regionalização de Milton Santos e Laura Silveira para o Estado brasileiro, considerando o 

cotidiano dos alunos e com uma linguagem de fácil entendimento, enfatizou as diferenças de 

critérios existentes entre as divisões estudadas, e as características de cada região segundo 

Santos e Laura Silveira, após a realização da atividade chegamos ao término da aula. 

Embora a professora tenha exposto o tema de forma clara e objetiva, relacionando-os 

com os conteúdos já vistos, foram poucas as indagações por parte dos alunos, porém um 

pouco maior se comparando a outros momentos. Os discentes, em sua maioria, aparentavam 

estar atentos a explicação, poucas conversas paralelas e menor tumulto, o que não se manteve 

no momento de copiar e responder as questões propostas. A perturbação da aula nos 

momentos finais pareceu está intimamente ligada à avaliação de outra disciplina que seria 

realizada na aula posterior.       
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 Aulas do dia 20 de abril de 2017: Aula de revisão. 

 

Com início às 13:00h, a aula teve um começo diferente, já que ao chegarmos a sala 

nos deparamos com comentários entre o alunado a respeito de um vídeo visualizados por eles, 

o qual descrevia como jogar o “Jogo Baleia Azul”. Com isso a professora fez algumas 

considerações sobre o assunto, enfatizando os perigos que o Baleia Azul pode trazer para a 

saúde física e mental dos participantes, tendo em vista os casos de “suicídios” investigados 

em todo o país, inclusive na Paraíba. Aproveitando o ensejo, alertou aos alunos sobre a 

desvalorização da vida, tendo como exemplo não só esse jogo, mas também outros fatos do 

seu conhecimento. Dando sequência, foram expostos os novos critérios de avaliação adotados 

pela escola que juntos com as avaliações escritas iram compor as notas bimestrais dos alunos, 

são dez critérios entre eles participação, assiduidade, relacionamento com os pares, 

organização etc. Em seguida a professora fez algumas advertências sobre o comportamento 

dos alunos, comunicando que quem perturbar o ambiente ou atrapalha o andamento das aulas 

seria convidado a se retirar da sala. Tudo isso consumiu grande parte da aula. Posteriormente 

foi feita a revisão do conteúdo regionalização, por fim foi realizado um exercício transcrito da 

lousa com posterior visto. 

 Mostrando domínio sobre o conteúdo, de forma clara e objetiva com linguagem e 

exemplos simples a docente organizou na lousa uma espécie de fluxograma, sistematizando, 

respeitando a ordem cronológica das regionalizações propostas para o Brasil, enfatizando os 

critérios que norteiam cada proposta e as diferenciam. Foram lembrados também os estados e 

suas respectivas capitais e regiões, segundo a regionalização oficial, como também foi 

esclarecido dúvidas sobre a temática da aula e assuntos correlacionados. 

 A maioria dos alunos mostrou-se atenta a explanação do conteúdo e receptiva a 

informação. Porém, ao receberem a notícia que fariam uma prova surpresa de outra disciplina 

na aula seguinte, houve alvoroço, barulho e circulação de alunos na sala, demonstrando 

indiguinação, sendo necessária a intervenção da professora. No momento em que a mesma 

escrevia as questões na lousa e os alunos transcreviam para o caderno, novamente houve 

dispersão, dessa vez com conversas paralelas. 
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 Aulas do dia 27 de abril de 2017: Avaliação continua e “As mudanças da 

paisagem natural brasileira”. 

As aulas iniciaram-se às 13:00h, com a professora, em um primeiro momento, fazendo 

alguns esclarecimentos sobre a avaliação realizada na terça-feira, referente a semana de 

provas, ressaltando que não teve tempo de fazer a correção das mesmas porque a escola só 

tinha lhe entregado no dia desta aula. Após esse primeiro momento foi realizada a avaliação 

de duas competências que compõe a avaliação contínua, conferência de atividades escritas no 

caderno e auto-avaliação, as quais juntas com as demais compõem à terceira nota do bimestre. 

A realização dessas avaliações consumiu muito tempo, praticamente uma aula inteira, já que 

foi feita um a um. Por último, iniciou-se a discussão entorno do capítulo do livro, referente às 

transformações da paisagem natural do Brasil ao decorrer do tempo.      

 Na oportunidade, a professora reforçou o que já tinha sido dito em outras aulas sobre 

esses tipos de avaliações, no tocante seu funcionamento. Aproveitou também para fazer sua 

própria avaliação sobre a turma apontando o que estava bom e o que precisaria melhorar. Em 

relação à discussão iniciada sobre a paisagem natural brasileira que teve como apoio o 

capítulo quatro do livro “A paisagem natural brasileira e suas transformações” a docente 

mostrou domínio sobre o conteúdo, apresentando o desmatamento e a produção agropecuária 

como as principais causas das mudanças da paisagem, enfatizando a intensificação dessas 

ações no bioma amazônico nas últimas décadas. Com exemplos e linguagem simples, buscou 

aproximar ao máximo a discussão ao cotidiano dos alunos, respondendo aos questionamentos 

dos mesmos sobre o exposto. Para tanto, foram usadas duas páginas do livro, primeiramente 

para uma leitura silenciosa e posteriormente compartilhada, foi ressaltada a importância da 

leitura do mapa presente em uma delas. Porém, não foi explicado nem recordado o que seria 

paisagem, já que o conteúdo se remete a essa categoria. Contudo, ainda foram expostas as 

principais características e diferenças entre o bioma caatinga, amazônico e mata atlântica, no 

que se refere aos seus respectivos climas. Foi ressaltado também que desmatar espécies 

nativas e em processo de extinção sem ordem judicial é crime. 

 A turma se mostrou ansiosa para saber as notas das avaliações, sugerindo que a 

professora realizasse a correção em sala. Durante a conferência das atividades houve 

conversas paralelas entre os alunos, principalmente sobre avaliações de outras disciplinas, 

sendo necessária a intervenção da professora. Alguns aproveitaram o momento para revisar o 

conteúdo da avaliação de outra disciplina, que seria realizada na aula seguinte, referente à 
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semana de provas. Percebe-se que a semana de provas acabou contribuindo para certo 

alvoroço na sala. No que se refere a auto-avaliação foi perceptível que alguns alunos quiseram 

tirar vantagem, avaliando-se sem o devido merecimento, enquanto outros eram modestos 

demais, porém maioria foi sensata. Em relação ao conteúdo visto, foram atentos, fizeram 

algumas perguntas relacionadas à discussão, porém com pouca participação. 

 

 Aulas do dia 04 de maio de 2017: Correção da avaliação, entrega das notas e                

exercício de revisão.  

 

As aulas tiveram início às 13:00h, como a turma estava muito agitada  a professora 

perdeu muito tempo, cerca de dez minutos para conseguir que os alunos sentassem e fizessem 

silêncio, aproveitando para fazer criticas ao “mal comportamento” da turma, mas também 

elogios a capacidade de percepção  do conteúdo que eles apresentaram por meio da última 

avaliação. Embora tenha tido muitas notas baixas a turma foi considerada, pela professora, 

uma das turmas com melhor desempenho. Na sequência foram entregues as avaliações e as 

notas bimestrais, por fim foi realizado um exercício de revisão para a recuperação, transcrito 

da lousa com início de resolução por parte da turma, o que consumiu entorno de 30 minutos. 

Após a entrega das provas, a professora calculou as médias do bimestre e informou um 

a um quem iria fazer a recuperação bimestral, durante a entrega das notas foram necessárias 

duas intervenções por parte da professora, já que os alunos se apresentavam dispersos e 

fazendo barulho. Com recuperação marcada para aula seguinte, a docente inicia a correção da 

avaliação, referente ao conteúdo regionalização, demonstrando conhecimento sobre o 

conteúdo, com exemplos didáticos, esclareceu as dúvidas dos alunos e fez indagações sobre o 

porquê de alguns erros. Praticamente no final da correção a turma voltou a fazer barulho 

sendo necessária mais uma intervenção. Deixando transparecer certa tristeza e decepção, a 

docente fez uma auto-avaliação sobre si e sobre o comportamento dos alunos, relacionando tal 

comportamento com o rendimento nas avaliações, a correção acabou tomando muito tempo 

mais de 20 minutos.  

Os alunos se mostraram em muitos momentos, dispersos, agitados e algumas vezes 

circulando na sala, tal alvoroço foi associado, em parte, aos trabalhos de outra disciplina, 

desenvolvidos por eles, os quais se reportavam a ventiladores, os discentes “brincaram” com 

eles em alguns momentos da aula. Em outro momento pode ser atribuído a ociosidade dos 
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alunos causada pela entrega das notas. Assim, a aula foi pouco produtiva já que foi gasto 

muito tempo na realização da atividade escrita e controle do comportamento dos alunos, o que 

só foi possível na hora da correção da avaliação e também pelo fato da professora optar por 

não dar prosseguimento ao conteúdo visto na última aula, porque segundo ela, isso poderia 

deixar aqueles que ficaram em recuperação confusos.  

     

5. REFLEXÕES ACERCA DA GEOGRAFIA ESCOLAR NO PROCESSO DE 

REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

 O estágio é uma oportunidade do graduando em Geografia vivenciar e refletir a cerca 

do ensino de Geografia na escola, levando em conta os conceitos básicos da Geografia, os 

novos métodos e meios pedagógicos advindos com a tecnologia, à influência do meio externo 

a escola (família, sociedade, religião etc.), a integração do mundo atual e as deficiências 

estruturais do sistema educacional vigente, tendo em vista como aponta Bauman (2001), a 

liquidez do mundo, onde tudo se transforma de forma cada vez mais rápida, numa sociedade 

onde impera consumismo e a cultura do descartável. 

 Nesse sentido, o estágio é tido como uma oportunidade de pesquisar, já que ao 

relacionar a teoria com a prática, tendo em vista a problemática atual da sociedade 

contemporânea, lançam-se novas interrogações e novas formas de ensinar e aprender, 

buscando soluções para o sistema educacional, bem como um conhecimento geográfico mais 

sólido e claro nas escolas.    

  

5.1 O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem de Geografia 

 

Considerando a escola e o processo de ensino-aprendizagem como resultantes de 

vários aspectos que vão desde sociais, familiares, culturais, institucionais, políticos etc., ou 

como uma teia de relações como afirma (KIMURA, 2010), é  que podemos visualizar o 

quando é desafiadora a profissão docente, em particular o professor de Geografia, os quais, 

assim como os das demais áreas, além de “solucionarem” suas próprias atribuições quanto 

profissionais, têm a difícil tarefa de “resolverem” problemas e situações conflitantes não 

contemplados pela sociedade ou por estratos dela, que por ventura venham interferir no 
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processo de ensino, já que na sala de aula coexistem e se relacionam vários tipos de 

pensamentos, modos de vida e muitas vezes padrões econômicos diferentes. 

No tocante a experiência de estágio, o principal conflito dessa ordem, imposto a 

professora, na referida turma foi a relação conflitante entre os alunos. Nesse contexto, foi 

desenvolvido pela docente um trabalho comportamental onde ela passa orientações e 

aconselhamentos acerca do comportamento dos discentes para com seus pares. O que acabou 

tomando muito tempo das aulas, dificultando o trabalho da professora no tocante a construção 

do conhecimento científico junto à turma, tornando as aulas menos produtivas. O que traz 

reflexões sobre a relação que esses alunos têm fora da escola com seus familiares e aqueles 

que os rodeiam (aspectos morais e éticos), como também a influência dessas relações em sala 

de aula.  

Richter (2013), afirma que o professor de Geografia do ensino básico precisa 

relacionar três aspectos fundamentais para o exercício da docência com embasamento crítico 

e conhecimentos estruturados direcionados aos alunos, o conhecimento científico, o 

conhecimento pedagógico e o exercício da pesquisa. Sem uma lógica estabelecida, esses 

elementos se entrelaçam à medida que o professor conhece os conceitos e temáticas que 

norteiam a ciência geográfica (conhecimento cientifico), adquirido por meio de sua trajetória 

acadêmica e utiliza esses conhecimentos para traçar as melhores estratégias (conhecimentos 

pedagógicos) que possibilite que o aluno compreenda os conteúdos lecionados pelo professor. 

Sobre essa relação afirma o autor. 

Esse domínio do conhecimento possibilita ao professor articular os saberes 
científicos com os processos de ensino-aprendizagem. Nesse caso temos uma 

relação ao elemento anterior (conteúdo e conhecimento científico), já que para 

construir ou organizar a prática pedagógica, é necessário que o docente se baseie nos 

saberes sistematizados que dão sentido e contribuem na formação intelectual dos 

alunos. (RICHTER, 2013, p.110). 

 

 Quanto o exercício da pesquisa, o autor o julga importante por proporcionar ao 

profissional uma auto-crítica, reflexões entorno de sua própria prática e estratégias 

pedagógicas. Ao mesmo tempo em que aperfeiçoa sua prática, promovendo um crescimento 

constante do professor quanto profissional, também agrega qualidade ao sistema educacional, 

numa relação dialética entre teoria e prática, sendo uma forma de atualização constante da 

prática docente. Nessa perspectiva afirma Luckesi (2012.p, 29) “o educador nunca estará 

definitivamente “pronto”, formado, pois que a sua prática, a sua maturação se faz no dia a dia, 
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na meditação teórica sobre sua prática. A sua constante atualização se fará pela reflexão 

diuturna sobre a sua prática”  

 No entanto, os esforços dos professores, maioria das vezes, esbarram nas dificuldades 

impostas por problemas sociais e estruturais das instituições públicas. Como constatado no 

estágio, um dos principais empecilhos nesse processo é o comportamento dos alunos, como 

também a escassez de materiais pedagógicos que dificultam a execução das estratégias, entre 

outros aspectos alheios as atribuições docente que prejudicam o processo de aprendizagem. 

Tendo o profissional a difícil tarefa de driblar tais dificuldades.   

 

5.2 Das propostas metodológicas e recursos didáticos para o ensino de Geografia 

 

   Todas as aulas observadas foram expositivas dialogadas, onde a professora, por meio 

de uma linguagem bem simples, buscou aproximar o conteúdo a realidade vivenciada pelos 

alunos, facultado a palavra a todos. 

Embora alguns, 2 ou 3, não possuíssem livro didático e se juntassem com aqueles que 

tinham o material, o meio didático mais utilizado foi o livro, apenas em uma aula foi utilizado 

o mapa-múndi. Contudo, não houve grandes prejuízos em relação a isso, já que a professora 

utilizou este recurso apenas como auxílio e leitura compartilhada de alguns trechos do livro, 

para melhor compreensão das temáticas propostas, contemplando boa parte dos pontos 

abordados com sua fala. Quanto às atividades, as questões eram elaboradas e copiadas na 

lousa pela professora. 

Apesar dos recursos serem bem utilizados e terem, dentro das limitações da turma e da 

escola, cumprido seu objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, torna-se 

necessário, a meu ver, a adoção de outros meios pedagógicos que despertem nos alunos maior 

interesse sobre o tema discutido, como o uso de vídeos e solicitação de pesquisas em torno 

das temáticas. Haja vista a indisciplina e a falta de interesse de parte da turma.  

 

5.3 Dos temas e conceitos trabalhados durante as aulas de Geografia 

 

Os conteúdos ministrados nas aulas observadas foram Regionalização e Biomas. Bem 

discutidos, adaptados a realidade da turma, parecem ter sido compreendidos por boa parte da 
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mesma, já que mostram a capacidade de relacionarem o assunto com discussões anteriores e 

fatos da vida cotidiana.  

Porém, não houve, de forma direta, a correlação entre os temas ministrados e as 

categorias de análise geográfica, consideradas fundamentais para a construção do saber 

geográfico. Quanto a minha experiência, achei as discussões muito proveitosas, ficando claro 

para mim os principais pontos das temáticas propostas, observando o caráter crítico e social 

das mesmas. 

 

5.4 Das relações sociais observadas no período do estágio supervisionado 

 

No tocante a experiência de estágio e as relações sociais na sala observada, constatou-

se que a relações entre os alunos são no mínimo conflitantes, haja vistas os casos de bulliyng, 

insultos e agressões verbais trocados entre eles, chegado ao ponto, segundo relatos da 

professora, agredirem-se fisicamente dentro da sala, isso no início do ano letivo. Nesse 

contexto, foi desenvolvido pela docente um trabalho comportamental onde ela passa 

orientações e conselhos acerca do comportamento dos discentes para com seus pares. Embora 

durante o estágio não tenha sido observado agressões dessa gravidade foi notado que a 

professora teve que se desdobrar para apaziguar os conflitos entre os alunos, necessitando a 

intervenção da professora para que a aula pudesse continuar.  

Quanto à docente, foi notável seu respeito e compromisso para com a turma, buscando 

através de um diálogo amigável pacificar o ambiente e dentro do possível tornar aquele 

espaço propício para a aprendizagem, não tendo grandes problemas na sua relação com os 

alunos, exceto quando estava explicando o conteúdo e os alunos faziam barulho e conversam 

sobre outros assuntos, percebe-se certo desrespeito por parte deles para com a professora, fora 

isso a profissional é muito querida e admirada por todos da sala. 

 

5.5 Sobre as experiências construídas no estágio supervisionado em Geografia 

 

Diante do que já foi exposto, nota-se que o estágio teve um papel fundamental na 

minha formação profissional já que nunca estive em sala de aula de outra forma que não fosse 

à de aluno. Sendo assim, essa oportunidade fez com que eu observasse e refletisse sobre os 

vários aspectos que influenciam o processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, a 
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profissão docente, além da importância de perceber o aluno em sua totalidade do ponto de 

vista humano, cognitivo e social. 

As aulas observadas deixaram nítida para mim a importância do saber pedagógico do 

professor, sua capacidade de adequar o conhecimento científico a realidade do aluno, 

perceptível nas aulas através da linguagem extremamente simples da docente como também 

pelos exemplos do cotidiano adotados por ela como tentativa de promover cristalização do 

conhecimento geográfico nos alunos. Como afirma Callai (2010), é importante promover a 

interpretação do espaço geográfico considerando o cotidiano e o lugar do aluno, tendo em 

vista seu conhecimento prévio desse espaço e o auxiliando na reflexão mais ampla e 

aprofundada do mesmo ao mesmo tempo em que busca relacioná-lo com o global, já que a 

globalização está presente em todos os lugares. Nesse sentido, laçam-se reflexões entorno da 

participação do aluno como agente produtor do espaço geográfico, despertando o pensamento 

crítico a cerca da lógica que está por trás da organização espacial ou paisagem observada e o 

significado da sua existência no mundo. 

Considerando tudo o que já foi exposto, a experiência do estágio e as discussões dos 

textos propostos pela disciplina me alertaram sobre a importância do conhecimento 

pedagógico para docência, a importância de está sempre buscando o melhor meio para 

proporcionar o melhor entendimento dos conteúdos por parte dos alunos. Tendo a tarefa de 

por meios lúdicos, já que os alunos dos anos iniciais do fundamental II não têm a mesma 

capacidade de compreensão do professor, construir conhecimentos úteis aos discentes de 

forma a mostrá-los a importância do conhecimento científico, em especial o geográfico, para a 

formação não só de quem quer seguir uma carreira acadêmica, mas também sua importância 

na formação do cidadão comum.   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da vivência de estágios que embasa esse trabalho, o estágio supervisionado, 

seja de observação ou de regência, mostra-se de fundamental importância para o licenciando, 

principalmente para aqueles que ainda não tiveram nenhuma experiência como professor, pois 

traz discussões sobre as várias formas de atuação em sala de aula e novas formas de ensinar e 

aprender. Oportuniza o primeiro contato do acadêmico com a escola, promovendo o conflito 

entre a teoria e a prática, além de dar ao aluno a oportunidade de vivenciar as limitações 
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impostas ao professor no sistema de educação contemporâneo, seja por parte da instituição, 

seja por parte da sociedade ou ainda pelo próprio sistema educacional. Sendo assim o estágio 

se mostra como uma forma de pesquisa sobre o processo de ensino e aperfeiçoamento da 

prática tendo em vista os desafios da contemporaneidade. 
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A POESIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NA CIDADE 

DE CAMPINA GRANDE-PB   

 

Juscivânia Mateus dos Santos
5
 

 

RESUMO  

Sabemos da importância do contanto entre o pesquisador e o seu objeto de pesquisa 

visando isso o presente estudo tem objetivo mostrar a realidade das crianças de uma creche 

municipal na cidade de Campina Grande no Estado da Paraíba com o contato com a Poesia. 

Sabemos que a Poesia está presente na nossa vida desde sempre, seja nas cantigas de ninar, 

brincadeiras de rodas, músicas entre outros, as crianças estão imersas a esse mundo poético. 

Nessa perspectiva desenvolvemos esse estudo para refletir sobre a atuação da poesia no 

desenvolvimento das crianças, visando os benefícios da mesma inserida no contexto escolar 

desde o seu início. O estudo foi realizado na disciplina de estágio supervisionado II, por meio 

de observações, também foi utilizados pesquisas bibliográficas para o aprofundamento sobre a 

temática abordada, utilizamos também para a realização da pesquisa a abordagem qualitativa. 

 
Palavras-chaves: Estágio supervisionado, poesia, educação infantil. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O respectivo trabalho tem como objetivo apresentar o relato de experiência e analisá-lo 

por meio da pesquisa-intervenção realizado na disciplina de Estágio Supervisionado II na 

educação infantil.           

 O trabalho foi desenvolvido tendo como eixo norteador o tema Poesia na educação 

infantil, em uma instituição pública de educação infantil localizada na zona oeste da cidade de 

Campina Grande no estado da Paraíba.        

 O estágio supervisionado é de extrema importância para a formação dos alunos, pois 

ele traz a junção da teoria com a prática. Contemplando assim as teorias que estudamos em 

sala de aula com os acontecimentos diários em uma instituição de educação infantil. De 

acordo com Pimenta e Lima (2006, p. 7): “O exercício de qualquer profissão é prático, no 

sentido de que se trata de aprender a fazer „algo‟ ou „ação‟. A profissão de professor também 

é prática.” Tendo em vista que o professor em sua formação necessita desse contato com seu 

campo de trabalho faz-se preciso a prática e o estágio supervisionado II possibilita a 

realização desse processo de prática e teoria em uma única ação. Além de vivenciarmos o 

cotidiano da educação infantil também podemos intervir nessa realidade a qual estávamos 

observando, o estágio nos possibilitou a vivencia na educação infantil, a analise dessa 

vivencia e a prática juntamente intervindo com as crianças.  

 

2. A POESIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

A poesia está presente desde muito cedo na vida da criança, seja em uma canção de 

ninar que sua mãe canta, ou em uma brincadeira de roda cantada na escola. O que precisamos 

fazer é explorar mais esse gênero tão rico e com tantas possiblidades de ser trabalhado com as 

crianças em sala de aula. Segundo Vasconcelos (2011, p.27):  

O contato que as crianças têm com a linguagem poética é prazeroso e se dá, 

já nos primeiros anos de vida através das cantigas de ninar e de roda, as 
quais apresentam em sua estrutura, características próprias da poesia, a 

exemplo ritmo e rimas.   

 

A poesia tendo em vista de estar presente desde cedo na vida das crianças ela tem uma 

linguagem prazerosa, lúdica, proporcionando assim inúmeras formas para trabalhar a poesia 

na educação infantil, não de forma pragmática, mas sim de forma lúdica fazendo assim que a 
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criança vivencie de fato a fato a poesia.  Tendo em vista que a poesia é uma arte e não apenas 

um conteúdo didático que a escola trabalha vejamos o que Parreira (2009, p. 24) diz sobre a 

poesia:  

Na poesia, não é conteúdo nem a forma que garante a beleza dos poemas. É 

o sentimento que o poema nos provoca: as imagens que construímos, as 

sensações que experimentamos, até porque a Poesia não é, racional.  

 

Nessa mesma ideia de que a poesia vai além de um conteúdo didático temos o autor 

Ricardo Azevedo que também discorre sobre o assunto reforçando que poesia é arte e vai 

além de práticas pragmáticas, vejamos o que o autor nos diz a respeito do assunto em questão. 

De acordo com Azevedo (1999, p.25):  

Neste sentido, a literatura (a arte) é também uma forma de conhecimento 

uma tentativa de compreender a vida e o mundo. Está vinculada a noções 

como a fantasia, o maravilhoso, o sublime, a analogia, a emoção, o riso, a 
metáfora, a paródia, a aventura, o paradoxal, o lirismo, a tragédia, a intuição. 

 

Tendo em vista todos esses fatores que a poesia é arte que é de extrema importância 

trabalhar esse gênero textual nas escolas e consequentemente na educação infantil que 

documentos como o Referencial Curricular para a Educação Infantil prescreve quea criança é:  

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

(RCNEI, 2010) 

A criança é um ser histórico que está inserido na história não de forma passiva, mas sim 

ativa, ela age no meio em que está inserida e tem a capacidade de desenvolver situações de 

aprendizagens com isso Sorrenti (2013, p.18) ressalta que:  

A criança tem capacidade para viver poeticamente o conhecimento e o 
mundo. Caberia, pois, à escola criar situações para incentivar a criatividade, 

a intuição do ludismo do aluno... ler um poema é buscar sentidos, o que 

equivale a dizer que cada leitura comporta a possibilidade de participação.  

 Nesse caso podemos dizer que a criança é um sujeito que tem vontades e desejos e 

esses desejos tem de ser abordados pela escola, é um sujeito cultural o qual está na cultura de 

forma ativa. Diante disso podemos ressaltar a importância do estudo feito ao longo da 

pesquisa-intervenção realizada na disciplina de estágio supervisionado II em uma instituição 

da educação infantil. 
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3. METODOLOGIA  

 

Os processos metodológicos dessa pesquisa são fundamentais para a sua realização, de 

acordo com Malheiros (2011) „‟conhecer os procedimentos técnicos de pesquisa e 

desenvolvimento de um problema a ser investigado são os dois pontos extremamente 

importantes.‟‟ Visando isso optei por fazer uma pesquisa na abordagem qualitativa. A 

pesquisa qualitativa segundo Minayo (2008, p.21), consiste em:  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sócias, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos a operacionalização de variáveis.  

Na realização do estágio supervisionado II buscamos utilizar a abordagem qualitativa do 

tipo pesquisa-intervenção, buscando assim intervir na realidade em que a pesquisa foi 

realizada. De acordo com Salustiano (2006, p.37):  

O sentido de intervir “medir, vir entre, pôr-se como intercessor”. Nestes 

casos, não se trata de impor ordem ou uma decisão a outrem, mas de 

estabelecer relações entre instâncias ou sujeitos envolvidos em determinados 
processos.   

Sobre a pesquisa-intervenção o autor ainda ressalta que: 

A Pesquisa-intervenção acredita que determinadas questões-problema são 

mais bem compreendidas quando estudadas através de transformações 

intencionalmente introduzidas nos processos de que fazem parte. 
(SALUSTIANO, 2006, p.38.)  

Para que fosse possível a realização do estágio supervisionado II, fez-se necessário a 

utilização de instrumentos de coleta de dados. Esses instrumentos foram notas de campo, 

observação-participante e fotografias.        De 

acordo com Bogdan e Biklen (1994p.150) as notas de campo consistem no “relato escrito 

daquilo que o investigador ouve ou vê, experiência e pensa no decurso da recolha e refletindo 

sobre os dados de um estudo qualitativo”. Com isso foi registrado em notas de campos o dia-

a-dia das crianças juntamente com a professora e as estagiarias na sala.    

 Sobre a observação-participante e as fotografias de acordo com Cruz Neto (2004) na 

observação participante, o pesquisador tem o contato direto com o fenômeno observado, para 

que possa conhecer a realidade dos atores em seus contextos sociais. A técnica da observação 
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é importante, porque permite que o investigador possa captar uma variedade de situações e 

fenômenos, que não podem ser obtidos por meio de perguntas formuladas. Ainda segundo o 

autor, os instrumentos de coletas de dados vídeo gravação e as fotografias, são recursos de 

registro que todos os pesquisadores podem recorrer, durante o estudo qualitativo. O vídeo 

gravação e a fotografia são recursos visuais que ampliam os conhecimentos do estudo em 

campo, pelo motivo de registrar momentos e situações que ilustram o contexto observado.  

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Realizamos o estágio supervisionado II em uma creche do município de Campina 

Grande-PB localizada na zona oeste da cidade no Bairro de Bodocongó, o bairro é conhecido 

por ter as duas universidades públicas da cidade que são: a Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).   

A creche que realizamos o estágio funciona em dois turnos manhã e tarde e em média 

atende 100 alunos. Que são divididos em salas de acordos com o grupo de sua faixa etária 

atualmente são dois grupos que funcionam para o grupo 2, 3 e 4 e um grupo para o grupo 5. 

Os alunos matriculados fazem parte do bairro onde a creche se localiza ou de bairros 

próximos.            A 

creche conta com a seguinte estrutura física: Uma entrada coberta, um jardim, recepção, 

secretária, sala de espera, sala da coordenadora pedagógica, sala da coordenadora 

administrativa, sala dos professores, biblioteca, sala multimídia, quatro salas de aula, um pátio 

coberto e outro descoberto, um parquinho com brinquedos, uma cozinha. Todos esses espaços 

se encontram aptos para as crianças. Vale ainda ressaltar o quadro de funcionários da creche, 

a instituição é formada por 9 professores concursados, 3 professores substitutos e 8 

funcionários concursados, que são: diretora, coordenadora pedagógica, coordenadora 

administrativa, bibliotecárias entre outros, e 5 funcionários terceirizados que prestam serviços 

de apoio na instituição. 

Assim pode-se dizer que a creche está apta para atender as crianças pois respeita os 

parâmetros básicos de infra-estrutura da educação infantil contendo assim espaços adequados, 

brinquedos adequados tudo para que a criança construa sua autonomia. De acordo com os 

Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para instituições de Educação Infantil, „‟ O tamanho das 

salas de atividades, algumas pesquisas relacionadas à adequação do espaço para o 
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desenvolvimento da criança e como ela o organiza vêm sendo realizadas com o intuito de 

entender o como este é percebido e apropriado pela criança.‟‟ E isso encontramos na creche 

pois a mesma trabalha com a autonomia das crianças, ou seja, as crianças têm acesso ao 

moveis da creche é tudo adaptado ao tamanho delas para que realmente elas possam adquirir 

essa autonomia.  

Os Parâmetros ainda prescrevem que nos banheiros a autonomia das crianças vai estar 

relacionada a adaptação dos equipamentos às suas proporções e alcance; reservar especial 

atenção com a prevenção de acidentes, utilizando piso antiderrapante, principalmente próximo 

às áreas do chuveiro e cantos arredondados nos equipamentos. Nesses aspectos os banheiros 

da creche estão dentro das as normas, pois os banheiros são adaptados paras as crianças. Não 

existe refeitório na creche os lanches das crianças são servidos em suas salas de aula e são 

feitos na cozinha da creche, logo após o lanche funcionários da limpeza higienizam as salas 

de aula.  

 

5. ROTINA DA CRECHE  

 

O estágio deu início no mês de novembro de 2017 eficamos responsáveis para 

acompanhar o grupo 4 do turno da tarde da creche. As crianças começam a chegar por volta 

das 13:00h e a creche do início as 13:15h das 13:15 até ás 14:00h as crianças ficam em suas 

salas em um momento livre cada uma brinca com o que quer e do que quiser também, os 

brinquedos se encontram acessível a todas as crianças. Depois disso as 14:00h a professora 

forma a rodinha da conversa, nela a professora conversa com as crianças sobre o dia, 

perguntas como: que dia é? Qual data? Que dia da semana? A professora geralmente canta 

música com as crianças como: borboletinha, boa tarde professora, ou seja, músicas infantis, 

nesse período algumas vezes ela contou história como exemplo Romeu e Julieta. As vezes 

também a professora faz brincadeiras com as crianças na quadra da creche como exemplo um 

dia ela levou a turma para a quadra e desenhou números de 1 a 9 e dava comando para as 

crianças irem para o número que ela estava falando. As 15:30h as crianças lancham em suas 

salas e logo após o lanche e escovarem os dentes elas saem da sala para o recreio que 

acontece no pátio da creche, todas as crianças de todos os grupos brincam juntas. O pátio 

possui brinquedos como: balanço, escorregas, gangorras, casinhas todos aptos para as 

crianças, ao fim do recreio as crianças regressam as suas salas onde todas vão lavarem as 
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mãos e é tido um momento de descanso elas sentam nas cadeiras e descansam e depois a 

criança que quiser levar um livro para casa escolhe seu livro e leva as 17:15h os pais 

começam a buscarem as crianças. Nosso estágio teve uma quebra devido o fim de ano 

começamos a observar o grupo 4 da tarde e tivemos que parar por conta do fim do ano com 

isso voltamos ao estágio em 8 e 9 de fevereiro de 2018 para darmos continuidade ao nosso 

estágio, observando ainda o grupo 4 que cabe aqui salientar que o grupo 4 agora era do início 

do ano e estava ainda se adaptando pois era o antigo grupo 3. A princípio foi tenso pois era 

um grupo de início de ano letivo ainda se adaptando a professora e sala nova, contudo fomos 

muito bem acolhidas pela professora e também pelas crianças.A rotina da creche continua a 

mesma. 

 

6. A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO (A INTERVENÇÃO)  

 

A turma que realizamos a intervenção do estágio foi a turma do grupo que contemplava 

ao todo 18 alunos, da idade de 4 anos, nossas intervenções foram construídas com o auxílio 

das professoras de estágio e também com a professora da sala do grupo 4, ela nos ajudou 

muito na execução das atividades com as crianças. Como meu trabalho era voltado para a 

poesia escolhi trabalhar dois poemas de Cecília Meireles a criança ainda não tinha tido 

contato nesse ano com a poesia, pois era início das aulas e elas ainda estavam em adaptação, 

os poemas que escolhi foram BOLHAS e TANTA TINTA. Num primeiro momento 

trabalhamos o poema Bolhas cabe lembrar que a poesia deve ser abordada com as crianças de 

forma lúdica, segundo Sorrenti (2013, p.19): “A poesia pode estabelecer uma ponte entre a 

criança e o mundo.” E essa ponte que a poesia cria entre mundo e criança não pode se 

apresentar de forma pedagogizante, mas sim de forma lúdica que possibilite às crianças a 

interação da poesia de maneira que desperte o prazer. Assim fizemos a rodinha de conversa na 

sala, cantamos a professora me apresentou na sala e disse às crianças que iríamos ouvir um 

poema, as crianças ficaram muito curiosas sobre o que era o poema e assim iniciei  falando 

um pouco do poema apresentei a autora do poema que iríamos recitar e comecei a recitá-los, 

optei por apresentar o poema através de imagens para que as crianças questionassem sobre o 

que viam e assim interagirem com o poema. Depois de recitar os poemas e conversamos, 

apresentei as crianças uma caixa surpresa a qual passei por todas as crianças para que elas 

tentassem descobrir o que tinha na caixa. Uns diziam “tia é uma bolha de sabão…” outros 
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diziam “tia é uma boneca..." Todos se divertiram muito com a caixa surpresa, depois 

desvendamos o que tinha na caixa e era copos, detergentes, maisena e arames para fabricar as 

bolhas de sabão, as crianças se animaram muito para fazerem as bolhas, levamos as crianças 

para a quadra da creche e assim cada uma se divertiu com as suas bolhas de sabão.  A seguir 

imagens do primeiro dia de intervenção:   

 

                       Figura 1 fotos do arquivo pessoal  

 

       

                                     Figura 2 fotos do arquivo pessoal  
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                                     Figura 3 fotos do arquivo pessoal 

 

 

             Figura 4 e 5 fotos do arquivo pessoal 

 

 

Figura 6 fotos do arquivo pessoal 
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Foi muito prazeroso esse primeiro dia de intervenção pude realizar na prática o que 

tanto abordei no meu projeto de pesquisa a qual podemos ver de fato que a poesia é lúdica na 

realização das atividades com as crianças.  

No segundo momento trabalhamos o poema TANTA TINTA de Cecília Meireles. Ao 

chegarmos na sala as crianças já estavam ansiosas por mais um poema e uma criança me 

questionou “Tia vamos fazer mais bolhas? Tem caixinha surpresa hoje?” Falei com elas que 

hoje não teríamos bolhas, mas teremos outra surpresa. As 14:00h fizemos a rodinha da 

conversa e mais uma vez a professora auxiliou muito, optei por trazer o poema dessa vez de 

outra forma, trouxe o poema em um cartaz com algumas imagens referentes ao poema, as 

crianças logo questionaram “tia isso é uma ponte? Olha tem tinta!”Depois dessa deixa das 

crianças conversei com elas sobre as imagens e apresentei a autora do poema e recitei o 

poema para as crianças, me vestir de boneca para trazer mais um momento lúdico na 

contagem do poema. As crianças participaram de todos os momentos, desenharam no quadro 

a menina tonta e outros elementos do poema. Logo após o conto do poema pedi para que 

todos pintassem o que eles tinham achado mais interessante no poema e todos participaram 

pegaram tintas e pinceis e voaram nas asas de suas imaginações para mim foi indescritível ver 

os seus desenhos de pontes, meninas tontas e muitas tintas! Não posso deixar de dizer que foi 

de extrema importância a ajuda da minha dupla de estágio, ela me ajudou muito na realização 

das atividades. A seguir imagens da intervenção:  

 

 

 Figura 7 fotos do arquivo pessoal  
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  Figura 8 fotos do arquivo pessoal  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 9 fotos do arquivo pessoal 

     

 

Figura 10 fotos do arquivo pessoal  
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 Figura 11 fotos do arquivo pessoal                                Figura 12 fotos do arquivo pessoal  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estágio nos possibilitou uma experiência de extrema importância para nossa formação 

acadêmica e também na nossa formação pessoal, acompanhar uma rotina de uma creche e 

poder intervir juntamente com ás crianças e professoras estagiaria foi de uma riquíssima 

relevância para a minha formação enquanto professora. O estágio nos possibilitou refletir 

sobre a realidade que estudamos, atuar nessa realidade e também nos trouxe lindas surpresas 

com as crianças.  

Perceber que a poesia de fato é algo lúdico, algo prazeroso; construir e sentir esse prazer 

são de uma experiência para além da disciplina e sim para a vida.  Com isso podemos 

ressaltar segundo Parreira (2009) a poesia: “É o sentimento que o poema nos provoca: as imagens 

que construímos as sensações que experimentamos, até porque a Poesia não é, racional.” E pude 

constatar de fato que a poesia é esse sentimento na prática do estágio, na realização das atividades com 

as crianças. Acompanhar o funcionamento de uma creche por um período, realizar uma 

pesquisa que pude está em contato com o objeto de minha pesquisa, me envolver em uma 

realidade que não era minha tudo isso foi possível no estágio, ou seja, nisso podemos concluir 

que o estágio supervisionado II é um fator de extrema relevância para a formação do sujeito 

como profissional, pois nos possibilita conhecer, intervir, analisar outras realidades. 
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RESUMO 

O estágio supervisionado, sendo um componente obrigatório da grade curricular do curso de 

licenciatura em Geografia, é fundamental para o licenciando refletir e intervir a respeito do 

ensino/aprendizagem de Geografia. Pode-se afirmar que o estágio é um momento oportuno 

para a observação e reflexão a respeito das relações exercidas no ambiente escolar. Podemos 

considerar que essa reflexão é de fundamental importância para a análise e compreensão a 

respeito do ensino de Geografia. Nessa perspectiva o presente trabalho foi desenvolvido 

objetivando mostrar e refletir a respeito da importância do estágio para a formação de 

educadores. Para alcançar o objetivo almejado foi utilizado a nossa experiência de estágio 

supervisionado em Geografia II, experimentada com os alunos do sétimo ano do ensino 

fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlota Barreira na cidade 

de Areia-PB. O estágio se deu pela observação e depois pela prática em sala de aula 

acompanhada da supervisão da professora titular da escola em que o estágio foi realizado. 

Além da experiência vivenciada pelo estagiário Mário Marcelino, o presente trabalho traz 

uma reflexão embasada em biografias voltadas para a discussão do estágio supervisionado e a 

formação docente.  Portanto, foi possível constatar que o estágio é um momento 

importantíssimo para a formação do profissional de educação, pois nesse momento além dele 

refletir a respeito de sua futura prática docente, tem a oportunidade de intervir e ministrar 

aulas. Assim, sendo possível, um contato direto com a sua futura prática docente. 

 

Palavras-chaves: Estágio supervisionado. Ensino/aprendizagem. Prática docente. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve como objetivo mostrar e refletir a respeito das aulas ministradas 

pelo estagiário Mário Marcelino da Silva, Durante o Estágio Supervisionado em Geografia II. 

O referido estágio foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Carlota 

Barreira”, em Areia-PB, de 21 de março de 2018 a 06 de junho do mesmo ano. 

O Estágio Supervisionado, sendo um componente obrigatório da grade curricular do 

curso de licenciatura em Geografia, é fundamental para o licenciando refletir e intervir a 

respeito do ensino/aprendizagem de Geografia. Pode-se afirmar que o estágio é um momento 

oportuno para a observação e reflexão a respeito das relações exercidas no ambiente escolar. 

Certamente essa reflexão é de fundamental importância para a análise e compreensão a 

respeito do ensino de Geografia. Portanto, esse é o momento de o estagiário ter contato com a 

realidade escolar, que poderá encontrar como futuro docente. Assim, o estágio pode ser 

considerado um momento de reflexão e aprendizagem a respeito da futura prática docente, 

pois é nele que se tem a oportunidade de sentir e intervir nas relações exercidas na sala de 

aula e no ambiente escolar. Com esse contato empírico frente à realidade educacional, o 

estagiário tende a aprender desenvolver suas futuras práticas docentes. 

Portanto, podemos afirmar que o estágio é um momento importantíssimo para a 

formação do profissional de educação, pois nele, o formando além de refletir a respeito de sua 

futura prática docente, tem a oportunidade de intervir e ministrar aulas. Assim, sendo 

possível, um contato direto com a sua futura prática. Também podemos considerar esse 

momento importante para que o licenciando reflita a respeito de se realmente é isso que quer 

para seu futuro profissional.  Assim, pode-se afirmar que o contato com a realidade que 

encontrará futuramente, é relevante para tomar esse tipo de decisão. 

Acreditamos ser importante destacar que todos os momentos do estágio 

supervisionado tem sua relevância para a formação do futuro docente. Assim, tendo  

importância desde o início com as aulas teóricas na universidade, onde o estagiário tem a 

oportunidade de refletir juntamente com o professor da disciplina e os colegas de turma a 

respeito dos desafios que serão encontrados, até a atuação em sala de aula.  Portanto, com as 

discussões teóricas é possível o estudante ter um norte de como se comportar diante os 

obstáculos que encontrará durante a realização do estágio. 
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2.O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA 

2.1 O ENSINO DE GEOGRAFIA E A FORMAÇÃO DOCENTE 

    Segundo Santos (2013) o estágio supervisionado possibilita um aprendizado 

imperativo para que os licenciandos possam refletir a respeito da docência e com isso sendo 

possível teorizar sua futura prática docente. Portanto, sendo um momento de busca da 

construção de uma prática docente, um momento de reflexão e aprendizagem. Com isso, 

sendo um momento de fundamental importância para a formação do docente. 

O estágio é atividade importante para a formação do professor de Geografia e 

considera-se que ele é o momento em que são criadas condições que possibilitem ao 

estagiário o contato com as práticas profissionais docentes em locais onde estejam 
estruturadas as condições para o exercício da profissão. A escola é essencialmente 

um desses locais.  (SOUZA, 2013, p.107-108) 

 

             O autor deixa explícito o quão o estágio é importante para a formação do profissional 

de Geografia, pois é nesse momento que o estagiário tem oportunidade de ter contato direto 

com as práticas docentes que terá como futuro professor. Portanto, pode-se dizer que é nesse 

momento que o aluno tem um norte de como realmente é ser professor. Com isso, sendo 

possível afirmar, que esse é um momento de aprendizagem e formação profissional, pois é 

aqui que se tem um norte de como é a realidade escolar, quais desafios serão encontrados no 

cotidiano educacional, que estratégias utilizar para ensino/aprendizagem mais significativo. 

            De acordo com Richter (2013) no processo de ensino de Geografia na educação 

básica, deve existir no docente três elementos principais, que devem está articulados para que 

se tenha a realização bem sucedida do trabalho docente que possa propiciar um saber escolar 

crítico: o conhecimento científico, os saberes da prática pedagógica e o exercício da pesquisa. 

Portanto, o autor destaca esses elementos como importantes para um bom ensino-

aprendizagem, onde é preciso ter um conhecimento científico para que se tenham bases 

teóricas para que se possa ser adequado a uma metodologia. Assim, a metodologia que deve 

ser posta em prática através da pesquisa pode se transformar em novas formas de ensino ou 

contribuir para o surgimento de novas estratégias didáticas. 

“no estágio, os alunos estagiários devem ter acesso aos aparatos necessários para a criação de 

sua identidade profissional e construir suas práticas teórico-metodológicas‟‟ (RANGEL, 2007, 

p.185) 

                 Pode-se dizer que no estágio os alunos têm a possibilidade de analisar e intervir de 

forma crítica vários elementos presentes na prática docente. Dentre esses elementos pode ser 
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destacados o que o estagiário pode observar ou descartar do professor que ele observou, ter 

uma ideia de como é as relações reais numa sala de aula, pode observar o espaço físico da 

escola, ver as relações sociais existentes no ambiente escolar, sentir como é ministrar aulas 

numa escola, traçar estratégias que busquem um ensino/aprendizagem mais 

significativo,dentre outros. Assim, diante desse conjunto de fatores o estagiário tem condições 

favoráveis para refletir a respeito da prática docente. Com isso, sendo fundamental esse 

momento para a formação do futuro profissional de educação. 

O estágio supervisionado vai muito além de um simples cumprimento de exigências 

acadêmicas. Ele é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Além de 

ser um importante instrumento de integração entre universidade, escola e 

comunidade (FILHO, 2010 apud BERNARDY; PAZ, 2012, on-line). 

 

            Os autores anteriormente mencionados deixam explícito que o estágio não se resume 

apenas ao cumprimento de uma exigência acadêmica, mas também, pode ser considerado um 

momento importante para o crescimento pessoal e profissional do estagiário. Portanto, sendo 

também, uma integralização entre a academia, a escola e a comunidade. Assim, podemos 

afirmar que o estágio é indispensável para a formação do profissional de educação, pois o 

mesmo estabelece relações de proximidades entre academia/escola e entre estagiário/prática 

educacional.  

            De acordo com Mifuani (2011) apudBernardy; Paz (2012, on-line).  

A experiência do estágio é essencial para a formação integral do aluno, considerando 

que cada vez mais são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados. 

Ao chegar à universidade o aluno se depara com o conhecimento teórico, porém 

muitas vezes, é difícil relacionar teoria e prática se o estudante não vivenciar 

momentos reais em que será preciso analisar o cotidiano. 
 

            Portanto de acordo com o pensamento do autor, o estágio é de fundamental 

importância para a formação do aluno, por oferecer condições de associação da teoria vista na 

universidade ao cotidiano escolar.  Assim, através da vivência da prática cotidiana, é possível 

uma melhor análise e compreensão da realidade que encontrará como futuro professor. Com 

isso, sendo relevante a realização do estágio supervisionado para uma formação sólida do 

aluno.  

O estágio supervisionado permite ao futuro profissional docente conhecer, analisar e 

refletir sobre seu ambiente de trabalho. Para tanto, o aluno de estágio precisa 

enfrentar a realidade munido das teorias que aprende ao longo do curso, das 

reflexões que faz a partir da prática que observa, de experiências que viveu e que 

vive enquanto aluno, das concepções que carrega sobre o que é ensinar e aprender, 
além das habilidades que aprendeu a desenvolver ao longo do curso de licenciatura 

que escolheu. (CORTE; LEMKE, 2015, p. 31002)  
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            Portanto, o estágio supervisionado pode ser considerado um momento de constantes 

reflexões, onde através das teorias vistas na universidade, o estagiário vai buscar 

constantemente associar à prática educacional. Assim, de acordo como pensamento do autor,o 

estágio é a hora de enfrentar a realidade tendo como base de apoio a teoria aprendida ao longo 

do curso. Com isso, sendo importante uma constante reflexão por parte do aluno.  

 

2.2 A GEOGRAFIA QUE SE ENSINA NAS SÉRIES FINAIS DO FUNDAMENTAL 

 

       De acordo com Novaes (2006) pode-se afirmar que existe uma ruptura entre a ciência 

Geográfica, a escola, o espaço vivido dos alunos e a prática pedagógica do professor. 

Portanto, sendo um ponto a ser preciso uma reflexão para que se busque uma melhor relação 

entre ciência, instituições e alunos, para que se possa em conjunto, oferecer um ensino de 

Geografia mais significativo.  

A geografia, nas séries iniciais, tem uma contribuição a oferecer: a de alfabetizar 

geograficamente os alunos, desenvolvendo neles a capacidade de observar, ler, 

compreender o meio, uma vez que o educando deve atuar de maneira cidadã na 

sociedade. (NOVAES, 2006, on-line) 

 

            De acordo com o pensamento do autor, o ensino de Geografia é importante desde as 

séries iniciais do ensino fundamental para que o aluno possa ser alfabetizado 

Geograficamente. Assim, podemos afirmar que isso é relevante, pois ao chegar nos anos 

finais do ensino fundamental, o aluno necessita de uma base, uma alfabetização Geográfica 

para que possa prosseguir com mais facilidade nos estudos Geográficos. Com isso, facilitando 

para a continuação do aprendizado e também o trabalho do professor.  

            De acordo com o MEC o PCN de Geografia para Ensino Fundamental faz uma 

sugestão de conteúdos com um conjunto de eixos temáticos. O critério para seleção 

fundamenta-se na importância social e formação intelectual. Eles não representam um 

programa de curso e tampouco uma proposta curricular a ser seguida de forma dogmática e 

linear. Assim, Devem constituir subsídios teóricos que podem ser entendidos como ponto de 

partida, e não de chegada, para o professor trabalhar os conteúdos da Geografia no Ensino 

Fundamental. Com isso, é considerado que o professor tenha como norte o PCN, mas que não 

deve ficar restrito apenas ao mesmo. Com isso, sendo importante traçar estratégias que busque 

um ensino mais significativo. 
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Em relação ao ensino de Geografia nas séries finais do ensino fundamental (Oliveira; 

Campos, 2011, p. 106) afirma que: 

No decorrer destes quatros anos de ensino, a Geografia Escolar visa oferecer 

conteúdos que atenda as reais necessidades dos alunos, e também desenvolver 

estratégias metodológicas na construção de competências e habilidades que os torne 

capazes de apreender criticamente a interação homem, sociedade e natureza, 

percebendo-se como sujeito ativo nas transformações ocorridas no seu espaço. 

 

            Portanto, é destacada a questão do ensino de Geografia Crítica, buscando atender as 

necessidades dos alunos. Com isso, sendo preciso o uso de estratégias e métodos, por parte 

dos professores, para que se possa oferecer condições de aprendizagem de forma sólida e 

crítica, ou seja, mais significativa. 

Um fator importante a destacar na disciplina Geografia no Ensino Fundamental é a 

organização dos conteúdos destinada a cada ano, com a finalidade de que os alunos 
compreendam a importância da Geografia na formulação do seu conhecimento. 

Porém, ainda é sentido que demonstram certa indiferença em relação à disciplina 

Geografia, utilizando da memorização para caracterizar o seu estudo, acreditando 

que o “conhecimento geográfico é algo inútil relegado a memorização e não tem 

nenhum valor social e interpretativo da realidade”, (LACOSTE, 1989 apud 

OLIVEIRA; CAMPOS, 2011, p.107). 

 

            De acordo como pensamento do autor, apesar de existir uma organização dos 

conteúdos destinados a cada ano do ensino fundamental, buscando mostrar para os alunos a 

importância da Geografia para a formação do conhecimento, ainda existe um ensino voltado 

para a memorização. Com isso, ainda havendo o uso da famosa “decoreba” e, assim, o 

conhecimento Geográfico sendo algo inútil voltado para a memorização e sem um valor social 

e interpretativo da realidade. Ou seja, sem poder de transformar a realidade social do aluno. 

                                              O ensino de Geografia no Ensino Fundamental tem a proposta de trabalhar os 

conteúdos geográficos enfatizando sua colaboração na formação do aluno, 

estimulando a compreensão sobre a cidadania, voltando-se a atenção para o 

desenvolvimento da capacidade dos alunos sentirem e perceberem o espaço 

geográfico e suas respectivas relações sociais, econômicas, culturais, ambientais, 

políticas, éticas.(OLIVEIRA; CAMPOS, 2011 P. 107) 

O autor deixa explícito que o objetivo da Geografia no ensino fundamental está voltado para a 

aprendizagem de Geografia Crítica. Fica evidente o quão a Geografia pode contribuir para a 

formação cidadã. Porém, sabemos que existem diversos desafios para se buscar alcançar esse 

objetivo.  É importante destacarmos que mesmo diante dos obstáculos encontrados, sejam eles 

desde  recursos financeiros a estruturas nas escolas, é possível o professor buscar meios, 

através de práticas docentes que busquem oferecer um ensino mais significativo.  Além das 

dificuldades, é importante o professor ter vontade de fazer diferente,fazer com que o aluno 
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sinta-se mais atraído a aprender, sinta que a Geografia é importante para a compreensão da 

realidade.  

 

3. A ESCOLA COMO LABORATÓRIO DOCENTE 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

            Sabe-se que a escola é vista como um lugar de produção do conhecimento. Portanto é 

importante indagarmos que tipo de conhecimento está sendo trabalhado no espaço escolar, ou 

seja, qual objetivo do currículo e disciplinas escolares. 

Em decorrência da concepção de escola como lugar de produção de conhecimento, 

as disciplinas escolares devem ser analisadas como parte integrante da cultura 

escolar, para que possam entender as relações estabelecidas com o exterior, com a 

cultura geral da sociedade. Conteúdos e métodos, nessa perspectiva, não podem ser 

entendidos separadamente, e conteúdos escolares não são vulgarizações ou meras 

adaptações de um conhecimento produzido em “outro lugar‟‟, mesmo que tenham 

relações com esses outros saberes ou ciências de referência. (BITTENCOURT, 

2004, p. 39) 

 

            De acordo com o pensamento da autora mencionada, as disciplinas escolares não 

devem estar desvinculadas da cultura escolar, para que se tenham condições de se fazer 

associações com a cultura geral da sociedade. Portanto, a autora afirma que é importante essa 

associação entre o conhecimento geral e local para a construção do conhecimento na escola.  

            Ainda de acordo com a autora, a escola está vinculada a um conjunto de objetivos 

determinados pela sociedade e articula-se com eles, contribuindo para os diferentes processos 

econômicos e políticos. Ela afirma que as finalidades das disciplinas escolares fazem parte de 

uma teia complexa na qual a escola desempenha o papel fornecedora de conteúdos de 

instrução que obedecem a objetivos educacionais definidos mais amplos.  

“(...) as finalidades de uma disciplina tendem sempre a mudanças, de modo que atendam 

diferentes públicos escolares e respondam às suas necessidades sociais e culturais inseridas no 

conjunto da sociedade” (BITTENCOURT, 2004, p.42).Portanto, as disciplinas escolares 

podem ser vistas diretamente associadas ao contexto histórico em que está ou esteve inserido. 

Nesse sentido Bittencourt (2004, p. 43) afirma que 

Ao longo da história das disciplinas, pode-se perceber que “ métodos tradicionais” 

são sempre confrontados com “novos métodos”, variando, nesse confronto, as 

possibilidades de diálogo entre professores e alunos, ou ainda do mundo adulto com 

as novas gerações, com nível de interesse e motivação dos alunos. 
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            Assim, podemos ver esses confrontos entre métodos em momentos distintos, com algo 

importante, pois isso contribui para o surgimento de novos métodos e as formas de diálogos 

entre professores e alunos. Assim, podendo contribuir para o abandono do método tradicional, 

em que a escola é vista apenas como um lugar de transmissão de conhecimentos.  

O objetivo da escola tradicional é a transmissão de conhecimento,ou seja, uma 

preocupação conteudista. Dessa forma, o aluno é visto como um agente passivo, 

cabendo a ele decorar e memorizar o conjunto de conhecimentos significativos da 
cultura da humanidade previamente selecionados e transmitidos pelo professor em 

aulas expositivas. O mundo é uma externalidade ao aluno, ou seja, não é dado a ele a 

possibilidade de sua inserção no processo histórico. (KINCHELOE, 1997: 151 apud 

ESTRAFORINI, 2008, p. 57) 

 

             Portanto nessa forma de ensino, os alunos são tratados como sendo apenas receptores 

de conhecimentos prontos. Com isso, sendo vistos como incapazes de pensar criticamente. Na 

verdade são impedidos de refletir criticamente, ou seja, são meros receptores de conteúdos. 

Nesse sentido, De acordo com Estraforini (2008) na Geografia escolar os conteúdos eram 

tratados de forma superficial e de forma fragmentada sem vinculação com a realidade e 

demais disciplinas, tornando-se assim, as aulas, mecânica e decorativas.Com isso, não 

levando em consideração a realidade do aluno.  

Na empiricidade de se buscar as possibilidades para um ensino de Geografia 

considerado bem-sucedido, entende-se que este encontrará condições mais 

favoráveis se acontecer com a resolução daqueles aspectos gerais da escola. Ou seja, 
trabalha-se, como sempre, com a relação entre particular e o geral.(KIMURA,2008, 

p. 17) 

 

            Assim, o autor menciona a importância de se buscar relacionar o particular e o geral 

para a busca de um ensino de Geografia mais significativo. Em se tratando dessa relação do 

particular com o geral, o autor ver a escola como sendo uma teia de relações e que não está 

isolada do contexto no qual se encontra. Kimura ainda afirma que é necessário destacar a 

relação da escola direta coma família, com a comunidade local na qual ela se insere e com a 

sociedade em geral da qual ela é integrante. Portanto é importante destacar que as relações nas 

escolas se dão de forma complexa, pois cada qual tem vivências e realidades locais diferentes. 

Assim, é importante no ambiente escolar, levar em consideração a realidade social dos alunos 

para que se possa compreender melhor as relações estabelecidas no ambiente escolar, e com 

isso, ficando mais fácil de buscar um ensino mais abrangente e significativo.  

            O estágio foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e médio “Carlota 

Barreira”, que pertence a segunda Gerência Regional de Ensino. A referida escola está 

localizada na Rua Praça Monsenhor Ruy Barreira Viera no centro da cidade de Areia-PB.  
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Figura 1: frente da escola Carlota Barreira 

a 
Fonte: arquivo pessoal de estágio 

            A escola conta com uma boa estrutura física, que contribui de forma significativa para 

um bom funcionamento: As salas são amplas e em boas condições, tem sala de vídeo e 

biblioteca. Posso destacar que esses ambientes são importantes para contribuir como recursos 

que auxilia o professor no ensino dos alunos. 

Figura 2: espaço onde funciona a cozinha  

 
Fonte: arquivo pessoal de estágio. 

 

            Ao lado desse espaço fica a sala onde funciona a biblioteca e a sala de vídeos. Aqui 

ficam livros, mapas e outros recursos didáticos à disposição dos alunos. é importante destacar 

que a biblioteca fica feixada e so é aberta por professores ou outros funcionários da escola. 

Portanto, não fica totalmente livre para os alunos frequentar.  

            A capela que se ver na imagem a seguir, mostra traços de que anteriormente a escola 

era um centro religioso. Pode-se destacar também que as salas de aulas não são identificadas 

com  a escrita do ano ou série, mas sim, com nomes de ex-professores que fizeram parte da 

história da Escola Carlota Barreira. Ao lado da capela é o espaço onde funciona a biblioteca e 
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a sala de vídeos. Esta sala é ampla e em boas condições de funcionamento. Aqui tem um data 

show e um notebook, que fica à disposição dos professores quando precisam usar. Acharia 

importante que a escola tivesse mais datashows à disposição dos professores, pois apenas um 

para atender toda a demanda fica bastante limitado. Portanto, talvez por causa do fato de 

existir apenas um equipamento, observei que poucos professores procuram usá-lo. 

Figura 3: espaço onde funciona a biblioteca 

 
Fonte: arquivo pessoal de estágio. 

 

            Corredor que dar acessoàs salas de aula de ensino médio, secretaria e sala dos 

professores. Esse ambiente se encontra na entrada da escola, ou seja, ao passar o portão de 

entrada já tem acesso a esse corredor. 

Figura 4: bloco com salas de aula e secretaria 

 
Fonte: arquivo pessoal de estágio. 
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             Os degraus vistos nesta imagem dão acesso aos banheiros e ao bloco que estão as 

salas de aula do ensino fundamental dois, inclusive, a do sétimo ano, na qual o estágio foi 

realizado. Os referidos degraus também dão acesso a um bloco com três salas de aula na parte 

superior onde funcionam três turmas de ensino médio. Como se percebe, através da descrição 

feita, o local onde o colégio está instalado apresenta um relevo bastante acidentado. Em 

virtude disso, as salas de aulas estão distribuídas em blocos com diferentes altitudes. O lado 

oposto aos degraus existe uma porta que dar acesso a outro bloco onde funcionam salas de 

aula do ensino fundamental no turno matutino. Esse local fica no relevo bem abaixo em 

relação ao bloco anteriormente apresentado. 

Figura 5: Bloco com salas de aula de ensino fundamental 

 
Fonte: arquivo pessoal de estágio. 

 

            A escola Carlota conta com 842 alunos matriculados para o ano letivo de 2018. As 

turmas em funcionamento estão distribuídas em três turnos: matutino, vespertino e noturno. 

No turno vespertino, no qual foi realizado o estágio, conta com cerca de 380 alunos 

matriculados, sendo distribuídos em 10 turmas.  

            Em relação ao espaço físico pode-se afirmar que a escola apresenta uma boa estrutura: 

salas amplas e em boas condições físicas, banheiros em perfeito funcionamento, refeitório, 

biblioteca, sala de vídeos. Portanto, esses espaços oferecem condições para um melhor 

funcionamento das atividades educacionais desenvolvidas, no referido ambiente escolar. 

Assim, podemos afirmar que o uso dos referidos espaços físicos são importantes para que a 

escola tenha um bom funcionamento. Porém, acredito que os espaços como a biblioteca 

deveria estar mais aberto para os alunos, pois assim, poderia contribuir para um melhor 

aproveitamento e aprendizagem. 
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            Poderia ser usado como estratégia para a abertura desses espaços, a escola colocar um 

funcionário exclusivo para ficar responsável pelos mesmos. Ou seja, deixaria de ser usado 

apenas quando os professores levam os alunos. Com isso, permaneceria sempre aberto para os 

alunos usarem esses espaços importantes para os mesmos fazer pesquisas e leituras 

complementares.  

 

3.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA 

 

            A escola se organiza de forma bastante articulada. Foi possível constatar que 

secretaria, coordenação pedagógica e professores trabalham em conjunto. Existe sempre o 

diálogo entre toda equipe escolar para a busca de soluções de problemas e na tentativa de 

melhorar o ensino no ambiente escolar. Pode-se destacar aqui a postura da diretora que trata 

todos os profissionais da escola com muito respeito e atenção, ou seja, ela ouve a todos. Com 

isso, deixando claro que o trabalho coletivo é dado ênfase no referido ambiente escolar. A 

relação entre os professores também pode ser destacado, já que os mesmos demonstram uma 

relação profissional sólida. Aqui foi possível constatar que os docentes tentam constantemente 

cumprir com seus objetivos, diante da educação. 

            Portanto, pode-se afirmar que os profissionais da escola observada, trabalham de 

forma integrada para buscar desenvolver o melhor possível as atividades educacionais na 

instituição. Acredito que esse trabalho coletivo é importante para um melhor funcionamento 

das atividades desempenhadas e também, para a busca de melhorias para a escola. 

 

4. RELATO DE ESTÁGIO 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA TURMA 

            Em se tratando da turma em que foi trabalhado, os estudantes eram em sua maioria do 

sexo feminino, com média de idade entre 12 a 13 anos e conta com 31 alunos matriculados. 

Do total de matriculados apenas cerca de 17 frequentam regularmente as aulas. A turma 

pertence ao sétimo ano do ensino fundamental II, no turno vespertino. Dentre os estudantes 

pertencentes à referida turma dois são moradores da zona rural e o restante mora na zona 

urbana. Já Dentre todos os alunos nenhum trabalha. 
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      Em relação ao nível de aprendizagem a maioria dos estudantes prestam atenção nas aulas 

e participam bastante, são bem comportados (não conversam durante a aula). Um ponto 

bastante interessante a ser destacado é as relações entre a professora e os alunos. É nítido 

perceber que ambos se dão muito bem, existe uma relação de respeito e carinho, a professora 

é bastante amigável com os alunos.  

4.2 DESCRIÇÃO DAS AULAS OBSERVADAS 

      Antes de começar a regência foram observadas três aulas ministradas pela professora 

titular. Podemos afirmar que esse momento foi relevante para conhecer a turma e a 

metodologia usada pela professora.  

            Logo, no que tange à docente responsável pela disciplina de Geografia ministrada na 

turma em que foi realizado o estágio, pode-se dizer que, apesar de não ter muito tempo de 

experiência em sala de aula, a mesma tem uma ótima didática. A professora está terminando o 

curso de licenciatura em Geografia na Universidade Estadual da Paraíba e ensina há quatro 

anos. Cabe destacar aqui que a referida professora consegue atrair os alunos para a aula 

através de sua postura em sala. A forma de ela explicar o conteúdo faz com que os alunos 

tenham facilidade de aprender. Cabe destacar que além do domínio de conteúdo, a professora 

usa uma linguagem de forma simplificada para buscar ajudar o aluno a compreender. 

Portanto, deixando clara a importância do uso de uma linguagem adequada para a faixa etária 

trabalhada. 

            Assim, apesar de não ter formação continuada, a referida professora ministra suas 

aulas de forma bastante proveitosa onde faz várias indagações aos estudantes. Com isso, 

contribuindo para um melhor aprendizado. Os materiais didáticos usados são o livro didático, 

lousa, caneta, datashow e mapas.  

4.3 REGÊNCIA DE ESTÁGIO 

            Com relação ao planejamento feito no plano de intervenção e o que foi posto em 

prática durante as aulas de regência, posso afirmar, que apesar de ter precisado de alguns 

ajustes durante o desenvolvimento das aulas, o planejamento foi muito importante. Assim, 

ficando clara a importância de se planejar antes de ir para sala de aula. Seguindo o planejado, 

as aulas começaram a ser ministradas usando como estratégia a exposição e o diálogo. Nesse 

momento, foram apresentados os conteúdos e durante as aulas os alunos foram convidados a 
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participar através de várias indagações a respeito dos temas abordados. Nesse momento os 

alunos participaram bastante das aulas. Os mesmos trouxeram várias perguntas envolvendo as 

temáticas abordadas nas aulas. Pôde-se perceber que houve uma boa interação entre a turma e 

o professor estagiário, ou seja, como planejado, em aula nenhuma foi apenas feito exposição 

de conteúdos, mas sim uma conversa em grupo. 

            Cabe destacar que no inicio do estágio tive como principal dificuldade a questão de 

controle do tempo. Portanto, sendo a primeira vez assumindo a sala de aula como professor, 

as dificuldades começaram a surgir, porém aos poucos fui tentando adaptar-me  e tentar 

controlar o tempo. Como as aulas estavam distribuídas individualmente (uma aula em cada 

dia) o tempo em sala ficou bem resumido. Os horários das aulas foram as quintas aulas nas 

segundas-feiras e as primeiras aulas nas quartas-feiras. Aos poucos fui aprendendo que 

deveria ter em mente a questão do tempo que realmente estaria disponível para a realização 

das aulas, ou seja, mesmo tendo duração de 45 minutos, deve-se considerar que existe perca 

de tempo antes de iniciar a aula. Posso destacar aqui a questão de os alunos se acomodarem 

para que se pudesse iniciar a aula.  

            A partir dessa situação fui aprendendo a ter controle de como planejar as aulas, já que 

nos primeiros momentos o planejado ficou longe de se cumprir. Depois das três primeiras 

aulas comecei a entender como deveria se planejar para tentar melhorar o desempenho em 

sala de aula. Outra dificuldade que posso destacar, foi a questão de mesmo tendo domínio de 

conteúdo, me senti desafiado a procurar constantemente a melhorar a  maneira de dialogar 

com os estudantes. Percebi que nas duas primeiras aulas a forma que estava agindo estava 

muito rápida para alunos de sétimo ano, ou seja, estava dando andamento muito rápido na 

forma de ensinar. Outro ponto que percebi que deveria sempre está atento foi a questão de 

buscar de forma constante usar uma linguagem fácil de os estudantes compreenderem, já que 

as vezes usava palavras que os alunos perguntavam o que significava.  

            Depois de perceber esses problemas comecei a tentar explicar os conteúdos de forma 

mais detalhada, simples e devagar. A partir daqui observei que teve uma boa melhora na 

relação com os alunos. Começou um melhor diálogo e entendimento do conteúdo. Portanto, 

esse momento foi significante para meu aprendizado, pois me senti muito desafiado a 

conseguir ministrar as aulas de forma que os alunos me entendessem. Nesse momento fui 

convidado a refletir constantemente formas e estratégias de como buscar explicar os 

conteúdos de forma adequada para a compreensão dos estudantes. 



 

 

77 

 

            Depois da quarta aula em diante senti uma boa evolução nos conteúdos,os quais 

começaram a ser abordados de forma mais eficiente para o alunado do sétimo ano, ou seja, 

começou a dar para perceber que estava melhorando. Comecei a sentir-me mais seguro e os 

alunos começaram a ficar mais a vontade para intervir nas aulas. 

            Os temas trabalhados durante as aulas foram respectivamente: a formação do povo 

brasileiro, Distribuição da população, dinâmica populacional e população em movimento. 

Acredito que os temas trabalhados foram compreensíveis para os alunos, pois ao fazer 

indagações os mesmos conseguiam explicar de forma satisfatória. Os temas foram trabalhados 

da seguinte forma: no início da aula era feita uma introdução apresentando o que seria visto 

na aula, depois ia destacando pontos considerados relevantes para os alunos aprender. Nesse 

momento era feito bastantes perguntas aos educandos. Depois de fazer isso, nos minutos 

finais ao término das aulas, era feito tipo uma revisão do que foi visto. Na aula seguinte 

começava fazendo perguntas a respeito do que foi discutido na aula anterior. Essa estratégia 

foi usada para verificar se realmente ficou algum aprendizado para os alunos.  

            Outra estratégia utilizada foi ao me referir ao conteúdo anteriormente discutido, 

começar falando para os alunos de forma inversa. Posso citar como exemplo, ao falar sobre o 

intenso êxodo rural e rápida urbanização. Comecei a falar para os alunos que na aula anterior 

tínhamos visto que todas as pessoas que moravam no campo ao ir para as cidades em busca de 

melhores condições de vida, ao chegar lá todos conseguiram seus objetivos e que todos 

tiveram acesso a ótimas condições de vida: acesso a moradias, saúde, saneamento básico e 

educação de qualidade. Ao falar isso os alunos discordaram de que a gente não tinha visto 

assim. Nesse momento pedi para os mesmos falarem a respeito. Portanto, achei esse momento 

interessante, pois eles tiveram segurança para discordar do que eu estava expondo. Isso 

significa que eles compreenderam o que foi visto nas aulas anteriores.  

            Em todas as aulas sempre procurei associar com as aulas discutidas anteriormente. 

Para que assim fosse possível estabelecer uma conecção dos conteúdos. Assim sempre usava 

o que foi aprendido para tentar associar aos conteúdos das aulas seguintes.   

            Foi usada também como estratégia metodológica a aplicação de atividades para 

responder em casa. Essas atividades estavam sempre voltadas para a busca de reflexão dos 

alunos, ou seja, foram elaboradas perguntas referentes ao conteúdo visto. Nessas atividades 

Foram usados termos como comparar, explicar, refletir, associar. Além desse tipo de atividade 

foi usado como estratégia também, pedir para os alunos pesquisarem a respeito de algumas 
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perguntas que surgiam durante as aulas. Aqui tinha como objetivo incentivar os alunos a 

lerem a respeito dos temas abordados. Ainda posso destacar que foi usado também como 

estratégia para buscar melhor compreensão e interesse por parte dos estudantes, a associação 

dos conteúdos vistas à realidade dos mesmos. 

            Os recursos didáticos utilizados foram caneta lousa, livro didático e data show. No que 

se refere à relação entre eu como professor estagiário e aluno posso afirmar que foi bastante 

respeitosa e amigável. No começo como já esperava, senti uma certa distância entre professor-

alunos, porém ao decorrer das aulas, essa distância foi diminuindo. Da quarta aula em diante 

já senti que os alunos estavam bem a vontade comigo. Mesmo assim em todas as aulas 

sempre continuei trabalhando com a perspectiva de fazer cada vez mais os estudantes 

sentirem-se a vontade, para intervir nas aulas.  

            Ao encontrar os alunos nos corredores sentia que os mesmos me tratavam com muito 

respeito. Ficou perceptível que minha presença na vida dos mesmos era vista de forma 

positiva. Teve um dia que ao chegar na sala eles vibraram com minha presença. Senti-me feliz 

por perceber que eu era bem-vindo naquele ambiente. Cabe destacar também, a existência de 

um aluno que costumava dar “trabalho” à escola. O mesmo foi reprovado no ano anterior ejá 

tinha sido suspenso duas vezes no presente ano letivo. Na verdade ele é tido na escola como 

um aluno desobediente. Mesmo assim, em momento nenhum ele deixou de prestar atenção 

nas aulas em que ministrei e sempre respeitou minha presença. Usei como estratégia sempre 

estar caminhando na sala e me dirigia ao chamado “fundão da sala” onde o referido aluno 

costuma sentar. Às vezes fazia perguntas a ele e o mesmo respondia. Cabe destacar que ele 

também fazia indagações a eu como professor. Portanto, percebi que é importante tentar 

sempre essa aproximação com os alunos como estratégia de atraí-los para a aula. Sempre me 

dirigia também àqueles alunos que sentavam isolados, ou seja, sempre procurando diminuir a 

distância entre professor e alunos. 

              Como planejado, no último encontro foi feito uma tarefa em grupo à qual dei o nome 

de show de perguntas e respostas. Aqui foi abordado todo o conteúdo visto durante a 

realização do estágio. Esse momento foi muito importante para que tivesse a certeza que as 

aulas ministradas fez com que os estudantes tivessem uma visão mais crítica dos conteúdos 

vistos. Para a realização desse momento foi dado como desde o início, ênfase ao diálogo e a 

interação. Aqui foi dividida a turma em dois grupos: azul e verde. Para a formação dos grupos 
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foi feito um sorteio onde cada estudante tirou uma ficha. A cor que o aluno tirasse seria o 

grupo que participaria.  

              Para incentivar os estudantes nesse momento foi proposto que o grupo que vencesse 

o show de perguntas ganharia uma caixa de chocolate e um pacote de pirulito. Com isso, 

despertou a vontade de vencer de ambos os grupos. Na penúltima aula foi passado para os 

alunos as regras da brincadeira e também foi feito uma revisão envolvendo todo o conteúdo 

visto.  

             No que se refere às perguntas feitas, para esse momento foi dado importância ao uso 

de imagens e gráficos, para que chamasse a atenção dos alunos e facilitar a reflexão a respeito 

do conteúdo visto. Foi feito também perguntas reflexivas e comparativas para que os grupos 

pudessem interagir. Uma regra básica foi a seguinte: os dois grupos deverão responder todas 

as perguntas e a cada pergunta deveria revezar o grupo que iniciaria as respostas. Por 

exemplo, se o grupo azul começasse responder a primeira pergunta o verde deveria começar 

responder a segunda e assim por diante. Essa estratégia foi para aumentar a interação e não 

haver desvantagens entre os grupos. Outra regra básica era a seguinte: o grupo só atingirá a 

pontuação máxima em cada questão se mais de uma pessoa falar na hora da resposta, ou seja, 

mais uma vez o objetivo era buscar a interação entre os alunos. 

             O show de perguntas foi realizado na sala de vídeos, pois o data show seria útil para o 

uso de imagens e gráficos. Em relação as respostas dos alunos, posso afirmar que foram muito 

satisfatórias. Como planejado, em momento algum houve respostas de forma decorada, mas 

sim reflexivas. Posso destacar aqui a questão de um grupo ir sempre abrindo o caminho do 

outro para a reflexão das respostas. Posso tomar como exemplo ao colocar a imagem do mapa 

do Brasil com a distribuição populacional e pedir para os alunos associar ao conteúdo visto e 

dizer o que o mapa estava dizendo para eles e por que a população estava mal distribuída.  

            Foi combinado com os grupos, que durante as respostas eu não iria mostrar a 

pontuação informando qual grupo estava vencendo, porém para incentivar os alunos à 

participar, em alguns momentos eu falava que tinha um grupo com “X” pontos a mais. Porém 

sempre alertava que todos tinham condições de responder bem as perguntas para que se 

empenhassem e não tivesse vergonha de falar.  

       Ao terminar as perguntas no último slide estava escrito: terminou as perguntas... Quem 

ganhou? Esse momento foi meio tenso, mas todos se mostravam satisfeitos com suas 

respostas. Quando anunciei que todos tinham ganhado, pois todos foram bem, toda a turma 
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fez a festa. Esse momento foi bastante divertido e importante, pois desde o início das aulas era 

passado para os alunos que não eram para se sentir com medo de falar, e nem superior ao 

outro, pois todos eram iguais. Portanto, os dois grupos ganharam o mesmo prêmio no show de 

perguntas.  

            Ao terminar esse momento a professora responsável pela disciplina de Geografia 

pediu para os alunos falarem a respeito do que acharam das aulas e do professor estagiário. 

Eles responderam que gostaram e que aprenderam bastante e que iriam sentir saudades. Nesse 

momento me senti feliz em saber que contribuí para o aprendizado dos mesmos e que minha 

presença foi agradável para eles. 

            Tenho certeza que essa experiência me fez amadurecer mais em relação de como 

realmente é uma sala de aula, pois até então não tinha tido oportunidade de ministrar aulas. 

Aprender como se dão as relações entre professor e aluno foi uma das coisas que mais me 

ajudou na formação. Portanto, posso dizer que o estágio é muito importante para que se tenha 

a oportunidade de conhecer na prática, como se dão as relações professor e alunos. Diante 

disso é possível uma reflexão a respeito da vida docente. Assim, o estágio podendo ser 

decisivo para a tomada de decisão por parte do estagiário, fazendo com que o mesmo reflita se 

realmente quer ser professor ou não.  

            Apesar de as leituras feitas em sala de aula já ter dado um norte de como é o ambiente 

escolar, e quais dificuldades serão encontradas, vivenciar empiricamente é bem diferente. As 

leituras sem dúvidas ajudaram bastante, mas a realidade requer um pouco mais além da 

discussão teórica, ou seja, na prática é que realmente se aprende a conviver no ambiente 

escolar. Porém, cabe destacar que sem as leituras antecedentes da ida à campo, as dificuldades 

com certeza seriam muito maiores. Com isso, sendo indispensável a leitura antes da realização 

do estágio. 

 

6. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

5.1 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 

 

            Na capa do livro se destaca a imagem de barcos à vela chegando no litoral.  Acima da 

imagem tem o seguinte texto: para viver juntos. Pode-se dizer que o conteúdo da capa diz para 

o aluno que o propósito do livro está associado a conhecer melhor a respeito do Brasil, 
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inclusive desde a chegada dos portugueses no litoral. A capa já pode fazer o aluno perceber 

que o homem, através da tecnologia atravessa o mar e chega ao continente. Com isso, 

podendo fazer com que o estudante sinta-se convidado a conhecer melhor a relação homem 

natureza. Acredito que o uso da imagem na capa é uma boa estratégia para a faixa etária em 

que se destina o livro, pois facilita mais o interesse pela  leitura por parte do estudante.  

            No início do livro há alguns traços biográficos, que mostram informações a respeito da 

formação dos autores. Os referidos autores são Fernando dos Santos Sampaio e Marlon Clovis 

Medeiros. Sampaio é bacharel em Geografia e doutor em Geografia Humana pela USP. Ele é 

professor de Geografia em escolas da rede pública e particular e na Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (Unioeste). Já Medeiros é licenciado em Geografia pela Universidade do 

Estado de Santa Catarina (Udesc), mestre em Desenvolvimento Regional e planejamento 

Ambiental pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e professor de Geografia na Unioeste.  

            O livro destina-se a alunos dos anos finais do ensino fundamental: sétimo ano.  Na 

apresentação os autores trazem uma reflexão a respeito do espaço Geográfico. Aqui é 

mostrado por meio de uma linguagem simples e adequada para o público alvo, que o espaço 

Geográfico mostra a relação entre os elementos naturais e a ação humana. Portanto, os autores 

deixam explícito que essa relação é importante para se compreender as dinâmicas 

populacionais, os sistemas de produção, etc., ou seja, a apresentação é feita dirigida ao que o 

aluno encontrará no livro. Assim, fica claro que o objetivo do livro é oferecer caminhos para 

se conhecer melhor o mundo em que se vive, em diferentes tempos e espaços. 

            No índice dar para perceber que o livro se apresenta direcionado para o ensino de 

Geografia Crítica, já que o mesmo traz tópicos voltados para a reflexão a respeito dos 

conteúdos a serem abordados. Os temas priorizados são referentes ao Brasil desde sua 

formação territorial à industrialização. Pode-se afirmar que os conceitos geográficos como 

região, espaço, território, sociedade e natureza estão presentes no livro.   

            O referido livro, voltado para o sétimo ano do ensino fundamental, apresenta os 

conteúdos através de textos curtos e uso de imagens e gráficos. Acredito que está numa 

linguagem adequada para a faixa etária a qual está sendo destinado. Pode-se destacar aqui o 

uso de imagens e de acordo com as mesmas, a utilização de perguntas que buscam fazer o 

aluno refletir. Portanto, sendo importante para facilitar a aprendizagem. Ou seja, o uso de 

imagens e gráficos são feitos para a complementação dos textos escritos. Pode-se destacar 

como exemplo o uso de uma imagem da torcida brasileira em um jogo do Brasil, ao se referir 
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a miscigenação do povo brasileiro. Aqui além da imagem o livro traz várias indagações de 

como o aluno ver a mesma. Com isso, contribuindo para a compreensão e reflexão a respeito 

do tema abordado. Além das imagens o livro trás atividades constantes ao final de cada 

capítulo. Essas atividades são feitas com perguntas técnicas e também reflexivas. 

Portanto, pode-se afirmar que as atividades ajudam a reforçar o conteúdo visto, já que as 

mesmas focam nos pontos principais que foi aprendido. É importante destacar que as 

atividades não estão voltadas apenas para repetir o conteúdo visto, mas também traz a 

cobrança de competências bastante interessantes para o aluno, como a interpretação de 

gráficos e a associação do conteúdo visto com a prática do aluno. 

            Em relação a linguagem usada no livro pode-se perceber que é de fácil compreensão 

para o estudante, já que a mesma se apresenta de forma simples e clara. Também cabe 

destacar o uso de textos informativos para complementar o os temas abordados. Esses textos 

às vezes aparecem associados a imagens, que associadas aos conteúdos vistos trazem mais 

clareza para o aluno a respeito do que está sendo estudado. Pode-se tomar como exemplo o 

uso de imagens mostrando diferentes culturas no Brasil e relacionando aos movimentos 

migratórios.  

            O livro traz diversas fontes bibliográficas apresentadas durante os conteúdos 

abordados, no entanto, aparece algumas imagens sem mencionar a fonte. Acredito que seria 

importante citar a fonte de todas as imagens e textos de forma detalhada, para que os alunos 

com ao auxilio do professor pudessem ter acesso e pesquisar mais sobre alguns pontos que 

achar interessante durante as aulas. 

 

5.2 ANÁLISE DO PPP 

 

            De acordo como o PPP da escola pode-se afirmar que os objetivos educacionais 

contemplam o trabalho coletivo, o respeito à diversidade de ideias e a formação de uma 

comunidade crítica e participativa. Pode-se dizer também que está presente no projeto político 

da escola a questão democrática já que o mesmo traz a participação dos diversos segmentos ( 

alunos professores, funcionários e comunidade externa. Garantindo assim, a maior autonomia 

da unidade escolar.  

            Ao se tratar da filosofia, pode-se dizer que está fundamentada na transparência, no 

diálogo e no respeito a diversidade cultural e ideológica de toda comunidade escolar. Já em 
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relação às novas leis sobre bullyng, racismo e ECA não estão presentes no PPP da escola. 

Com isso, podemos afirmar que falta esse detalhe para que se possa atender às demandas 

socioeconômicas da sociedade, pois mesmo os conteúdos estando voltados para a tender as 

demandas econômicas, falta a existência dessas leis para complementar a questão social, já 

que são temas bem presentes na vida social dos alunos.  

            Em relação à sua concepção de educação, de escola, de aluno, de conhecimento, de 

professor e de avaliação pode-se dizer que o PPP da escola se apresenta claro. Cabe destacar 

aqui a questão da avaliação, que se apresenta de forma interdisciplinar sendo de forma 

diagnóstica, contínua e acumulativa mediante verificação da aprendizagem de conhecimentos 

e do desenvolvimento de competências e habilidades. De acordo com o PPP o sistema de 

avaliação é bimestral e é efetuado com base no desempenho e na participação do aluno nas 

atividades programadas, considerando ainda um conjunto de instrumentos: fichamentos, 

resumos, seminários, provas, trabalhos escritos, mostras pedagógicas e/ou feiras culturais. 

Portanto, o sistema de avaliação podendo ser considerado bem flexível. 

            Em se tratando dos objetivo educacionais, pôde-se perceber que o PPP foca 

principalmente na concepção do homem como um ser livre comprometido com a  construção 

de si mesmo, atuante e engajado na sociedade na qual participa. Portanto, tendo como 

principal meta contribuir para a formação de pessoas críticas capazes de autocriticar-se, 

provar e não aceitar  sem refletir a tudo que lhes é imposto. Com isso, procurando a formação 

de pessoas capazes de pensar a realidade em que vivem e transformá-la, que sejam livres e 

capazes de exercer sua cidadania. 

             Quando a escola afirma procurar sempre oferecer condições para todos os alunos 

participarem das atividades desenvolvidas na escola, podemos afirmar que é uma forma de 

colocar os objetivos em prática. Pode-se destacar também, a questão de atividades de campo 

utilizadas como instrumento para associar a teoria vista em sala de aula, em prática. É uma 

forma de o aluno ter condições de intervir em sua prática cotidiana tendo como suporte o 

conhecimento adquirido em sala de aula. Portanto, foi possível observar que a escola tem 

procurado esses meios pra tentar colocar em prática a formação crítica. Porém acredito que 

ainda tem que melhorar alguns pontos para que se consiga realmente oferecer uma formação 

mais crítica para os alunos. Pode-se destacar aqui o oferecimento de um maior acervo de 

livros na biblioteca e não ficar apenas limitado ao livro didático e incentivar mais as 

discussões nas aulas, ou seja, procurar fazer o aluno sentir-se mais convidado a participar.  
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7. CONCLUSÃO 

 

            É cabível afirmar, que em relação à realidade vivenciada, o ambiente escolar pode ser 

visto como um local de constantes relações sociais visando a busca do conhecimento, e que o 

mesmo exerce um papel importantíssimo na vida social das pessoas. Durante o estágio e de 

acordo com os textos discutidos, foi possível perceber que a vida docente não é fácil, mas 

tenho a percepção de que é possível buscar constantemente fazer a diferença na sala de aula e 

no ambiente escolar. Acredito ser preciso o docente não se render a dificuldades que aparecer, 

mas sempre buscar formas que procure cada vez mais, torná-lo um profissional responsável e 

comprometido com a aprendizagem de seus alunos.  

            Vemos como ponto importante, a interatividade como estratégia de melhorar as 

relações professor aluno. Acredito que é preciso existir mais aproximação entre ambos, pois é 

importante o aluno sentir-se capaz de opinar nas aulas, sentir-se sujeito ativo e não uma 

pessoa sem nenhum tipo de conhecimento. Acho relevante o estudante sentir-se convidado a 

participar das aulas, expor suas ideias e dúvidas. Com isso, podendo contribuir para uma 

formação mais sólida e significante. Espero ter conseguido fazer com que os alunos tenhamse 

sentido mais próximos ao professor, e que não só eu como educando, sou dono do 

conhecimento.  

            Acredito ter conseguido despertar nos meus alunos a vontade de aprender de forma 

mais crítica, de perguntar os por quês das coisas. Afirmo isso, pois nas aulas eram sempre 

feitas indagações aos estudantes e eles também começaram a fazer a eu como professor. Acho 

isso muito positivo, pois foi possível aprender de forma mais crítica. Portanto, essa 

experiência foi singular, pois pude aprender com os alunos e contribuir para o aprendizado 

dos mesmos. Tenho a seguinte certeza: é na prática que se aprende e é na luta que se pode 

buscar mudar a realidade. Portanto, por maior que seja o desafio, nós como educadores, 

devemos jamais desistir de lutar por uma educação mais significativa para nossos educandos. 
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RESUMO 

Atualmente as mudanças nos padrões de vida alimentar vêm movendo a sociedade para os 

seguimentos de um consumo mais saudável. É certo que essas mudanças têm impacto maior 

quando essa formação consciente é defendida no ambiente escolar. São vários os estudos que 

defende a elaboração de cardápios incrementados de nutrientes. Com isso o aproveitamento 

integral dos alimentos adicionados às merendas escolares é um dos experimentos mais 

abordados nos dias atuais, visto que a escola é o ambiente mais propício para selar bons 

comportamentos em especial o alimentar. Esta revisão bibliográfica tem por objetivo 

identificar a importância do aproveitamento integral dos alimentos na mudança da cultura 

alimentar e enriquecimento dos cardápios escolares. Empreendeu-se uma revisão de caráter 

descritivo onde o tema foi abordado com o auxílio de estudos que trata o aproveitamento 

integral dos alimentos como uma prática indispensável para melhorar os cardápios escolares, 

mudar maus hábitos alimentares e disseminar a riqueza nutricional encontradas nos alimentos 

não convencionais. Contudo, ressalta a necessidade de ações que visem a ampliação ou 

inclusão dessa temática no campo alimentação escolar. 

Palavras-chave: Merenda escolar. Segurança alimentar. Aproveitamento integral dos 

alimentos. Educação alimentar. 
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INTRODUÇÃO 

 O consumo de alimentos saudáveis desda infância proporciona melhor qualidade de 

vida, reduzindo o do desenvolvimento de doença o que reflete diretamente na vida adulta. 

Sendo na infância a melhor fase para formação de hábitos alimentares é de suma importância 

a socialização entre família e escola para melhor incentivar e proporcionar uma boa 

assimilação das características organolépticas dos alimentos. Criando assim um padrão 

alimentar saudável para esse indivíduo (SANTANA, 2018). 

Considerando que a escola tem o poder de influenciar na construção da cidadania, 

autoestima e comportamentos dos educando através da troca de conhecimento de si e do outro 

a escola pode instituir ações que potencialize a implantação de projetos pedagógicos com 

enfoque interdisciplinar sobre o valor nutricional das merendas no âmbito escolar (TEIXEIRA 

et al., 2020). 

 A maior parte das escolas fornece aos alunos uma refeição adequada. No entanto, a 

alimentação pode ficar ainda mais equilibrada quando utiliza nas preparações o alimento na 

sua forma integral, tais como cascas, folhas, caules, semente e polpa que muitas vezes são 

descartadas pelo desconhecimento do alto valor nutritivo presente nessas partes. Assim é   

imprescindível que os educadores busquem orientar os educando da importância do 

aproveitamento integral dos alimentos através de uma alimentação balanceada, saudável, 

atrativas e apetitosas que promova melhor rendimento no aprendizado e melhor qualidade de 

vida para as crianças e adolescentes (GOMES; TEIXEIRA, 2017). 

O programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) determina que os cardápios da 

merenda devem compor alimentos “in natura” ou minimamente processados utilizando 

técnicas respeitosas e que atenda as carências nutricionais, pautada na sustentabilidade, 

diversidade cultural e promotora a saúde (BRASIL, 2020). Apesar do pleno avanço 

tecnológico nos dias atuais, inúmeros países vivenciam a fome e a desnutrição por falta de 

recursos. Para muitos outros países a solução para reduzir o desperdício em massa seria o 

fortalecimento de políticas no campo alimentar. 

De acordo com a pesquisa sobre hábitos de consumo e desperdício de alimentos  

liderado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com  

Fundação Getúlio Vargas (FGV), As famílias brasileiras desperdiçam, em média, 353 gramas 

de comida por dia ou 128,8 kg por ano. Ao examinar em per capita, o desperdício é de 114 
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gramas diários, representando assim um desperdício anual de 41, 6 kg por pessoa. De acordo 

com ranking dos alimentos mais desperdiçados mostra o arroz (22%), carne bovina (20%), 

feijão (16%) e frango (15%). Já as hortaliças (4%) e Frutas (4%) são desperdiçadas em menor 

quantidade relativa ao volume total. Embora na categoria hortaliça a renda seja uma variável 

que explica significativamente a diferença entre os volumes desperdiçados. As classes A e B 

são as que mais desperdiçar hortaliças. Assim como as classes de menor poder de renda 

consomem menos frutas e hortaliças (PORPINO et al., 2018). 

Diante do exposto, o trabalho visou a realização de levantamento das práticas 

educativas direcionadas a segurança alimentar e nutricional ressaltando a importância do 

aproveitamento integral dos alimentos aplicados na merenda escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

Empreendeu-se uma revisão bibliográfica e documental enaltecendo a importância e 

possibilidade de fornecer uma merenda escolar nutritiva através do aproveitamento integral 

dos alimentos, alinhados a educação alimentar. A seleção de artigos completos foram 

realizados na base Google Acadêmico, Web Site, Revistas Eletrônicas e Documentos Oficiais. 

A partir dos achados, selecionaram-se os artigos, que tinha como contexto os temas: 

alimentação escolar, educação alimentar de qualidade, aproveitamento integral dos alimentos 

na merenda escolar e aplicação de novos cardápios na merenda escolar. 

Educação e Segurança Alimentar 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) garante por lei a todo individuo uma 

alimentação suficiente e harmônica em quantidade e qualidade considerável. Nesse aspecto 

aproveitar os alimentos em sua totalidade garante melhor valor nutricional do alimento 

ingerido bem como a necessidade do corpo, além de contribuir com as questões 

socioeconômicas (LINHARES et al., 2019). 

É certo que inserir partes não convencionais como folhas, talos, cascas e sementes no 

cardápio diário é de grande valor culinário e nutricional, No entanto, para aproveitar o 

alimento na sua totalidade e obter benefícios sem risco de ingerir um alimento contaminado 

por agrotóxicos é necessidade uma atenção especial voltada para a alimentação orgânica. Ou 
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redução dos níveis de agrotóxico através de processamentos industriais ou domésticos a 

exemplo da lavagem, descascamento, cozimento e branqueamento. 

Quanto ao efeito do processo de lavagem utilizados no preparo de alimentos sobre a 

redução dos resíduos Cabrera et al.  (2014, p. 44) disseram que: 

 
Estudos demonstram que a lavagem e/ou descascamento permitem a redução dos 

níveis de resíduos de alguns agrotóxicos em diferentes matrizes [...] A lavagem pode 

ser feita com água da torneira ou com diferentes soluções composta por sais como 
cloreto de sódio ou carbonato de sódio, vinagre, detergente, hipoclorito entre outros. 

 

Segundo Silva et al. (2018), o custo de uma horta orgânica escolar é relativamente 

baixo e, por isso, qualquer escola pública pode custear essas despesas. Os próprios alunos 

podem cultivar e produzir as hortaliças, reduzindo gastos com alimentação escolar. Os 

alimentos oriundos da horta orgânica contribuem para uma alimentação e nutrição de forma 

complementar; também provoca profundas mudanças nos hábitos alimentares e nutricionais 

dos alunos promovendo uma educação alimentar com base na saúde e melhor qualidade de 

vida, ainda, contribui para uma consciência sustentável dos recursos naturais. 

Quanto a horta escolar como uma possibilidade de mudança da cultura alimentar 

Barbosa (2008, p.17) diz que: 

 
No sentido da busca de atividades alternativas ao "gradeamento" da educação 

ambiental no currículo, a horta escolar se apresenta como um "ecossistema", onde 

educandos, professores, funcionários da escola (sem qualquer distinção de atividade) 

e comunidade (pais, agricultores, etc.) podem trabalhar de maneira autônoma, 

solidária e cooperativa em favor da aprendizagem de todos e da mudança na cultura 

alimentar. 

 

A horta escolar, além de levar em conta aspectos nutricionais, também visa os aspectos pedagógicos no 

sentido de promover estratégias no processo de ensino e aprendizagem, isto é,  preparação de aulas práticas e 

teóricas com possibilidades de levantar temas transversais como a educação ambiental. Segundo Barbosa (2008, 

p.51) fala que: 
 

 

[...] a horta escolar não tem por finalidade produzir alfaces, coentros e cenouras 

apenas; ela objetiva algo maior: a abordagem das temáticas ambiente, alimentação e 

nutrição com vistas a mudanças dos maus hábitos alimentares e ambientais, por 

meio de uma prática pedagógica dinâmica, prazerosa e geradora de aprendizagens. 

 

Aproveitamento Integral dos Alimentos e sua aceitabilidade nos cardápios Escolar 

 

O aproveitamento integral dos alimentos é a utilização de partes de alimentos que, 

habitualmente, são desprezadas e consideradas menos atrativas pela maioria da população. 

Essas partes são cascas, folhas, talos, sementes, raízes, polpas, sementes acrescenta diversos 

nutrientes às preparações culinárias. É nessas partes que se encontra maior concentração de 
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nutrientes como fibras, potássio, cálcio, magnésio, vitaminas, minerais, proteínas etc. O 

consumo de refeições acrescido dos alimentos não convencionais podem se tornar um habito 

cultural por meio da valorização desses alimentos. Um alimento para ser considerado seguro e 

essencial além de saciar a forme e ser atrativo precisa suprir as carências nutricionais do nosso 

corpo. 

Storcket et al. (2013) em seus estudos com moranga, batata-inglesa, chuchu, espinafre, 

couve-flor, beterraba, brócolis, cenoura, banana, manga, melão e mamão, ambos na sua forma 

integral, concluíram que bolo de moranga com casca e o bolo com semente de mamão e de 

melão foram as preparações que apresentaram maiores teores de fibra bruta (2,7 g) e todas as 

sementes analisadas obtiveram valores superiores para esse nutriente. 

Atualmente nas bases de pesquisa é possível evidenciar várias experiências com 

resultados satisfatórios ao desenvolver praticas culinárias nas escolas a partir do 

aproveitamento integral dos alimentos. 

Segundo Sganzerla; Rosa (2019) ao realizar oficinas com enfoque na elaboração de 

receitas com partes não convencionais (folhas, talos e cascas), com a participação de 

profissionais responsáveis pelo serviço de alimentação escolar, de uma forma geral, 

apresentou uma aceitação de 82% pelas participantes, 92% das profissionais consideraram as 

oficinas de boas a excelentes e 77% avaliaram positivamente o material didático avaliado e 

disponibilizado. 

Ao introduzir novos cardápios alimentares aos alunos, a Resolução/CD/FNDE nº 26, 

recomenda que a entidade executora (EEx.) do PNAE, ou seja, os estados, municípios, distrito 

federal e escolas federais; devem proceder da seguinte forma: 

 
Art. 17 A EEx. aplicará teste de aceitabilidade aos alunos sempre que introduzir no 

cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz 

respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados 

frequentemente. Poderão ser dispensadas do teste de aceitabilidade frutas e 

hortaliças ou preparações que sejam constituídas, em sua maioria, por frutas e/ou 

hortaliças. (BRASIL, 2013). 
 

Ao disseminar a ideia da utilização do aproveitamento total dos alimentos, GOMES; 

TEIXEIRA (2017) foi capaz de provocar estímulos nos alunos que interagiram e 

demonstraram assimilação do sentido do tema proposto, discutindo na aula dialógica as suas 

experiências e participando ativamente do preparo do bolo de laranja inteira e da construção 

do caderno de receita.  

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000026&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sgl_orgao=FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000026&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sgl_orgao=FNDE/MEC
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Bezerra et al (2019) em preparações contendo alimentos aproveitados integralmente 

como abóbora (panqueca e bolo com a utilização de casca e polpa, aperitivo de semente), 

melancia (doce e refogado de entrecasca de melancia) obtiveram resultados superiores a 90% 

de aprovação entre os provadores. Dentre os participantes mais da metade nunca havia 

experimentado preparações contendo alimentos aproveitados por completo. 

  Recentemente publicados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) Holanda, Dinamarca, França e 

Inglaterra são exemplo de países bastante interessado em combater o desperdício de 

alimentos, a exemplo da Holanda um dos casos interessantes envolve gerar novos usos para 

matérias-primas ou partes de alimentos que acabariam sendo descartadas no início da cadeia 

produtiva, o chamado upcycling, termo resultante da junção de “up” com “reciclagem”. Por 

meio do upcycling, por exemplo, um grande fornecedor de tomates para o McDonald‟s, na 

Holanda, encontrou uma forma de aproveitar  as extremidades dos tomates, Os pedaços de 

tomates antes descartados viraram uma sopa, comercializada em embalagem transparente e 

com pegada sustentável (PORPINO et al., 2018). 

Uma pesquisa revelou que as cascas das frutas apresentam, em geral, teores de 

nutrientes mais relevantes do que os das suas respectivas partes habitualmente consumidas. 

Assim, as cascas das frutas analisadas podem ser consideradas como fonte alternativa de 

nutrientes de acordo com tabela abaixo. 

 

Fonte: Gondim et al 2005. 

Quanto às diversas formas de incentivar o aproveitamento de alimentos por meio da 

educação, Gomes; Teixeira (2017, p. 215) afirmam: 
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A educação ainda é a saída para diversos problemas. Ter este 

instrumento em mãos possibilita que esclarecimentos cheguem as 

comunidades com maior facilidade. É relevante conhecer as maneiras 

de se aproveitar integralmente os alimentos, não somente pelo 

enriquecimento nutricional, mas também pela necessidade da 

diminuição do lixo orgânico. É nas pequenas ações que se desperta 

atitudes duradouras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A política de sensibilização e estímulo das praticas educativas de alimentação 

escolar, constitui uma ferramenta potente capaz de modificar o paladar dos alunos futuros 

consumidores. Assim sendo, o aproveitamento integral dos alimentos torna-se um tema 

relevante a ser discutido e explorado no ambiente escolar a. A estratégia de exposição de 

informações dialogadas na sala de aula combinado ao exercício prático, desperta para o 

entendimento e valorização da educação, seja ela alimentar, nutricional, ambiental ou 

socioeconômica. 

A continuidade de estudos que mostra aos estudantes as mais diversas formas de se 

utilizar um alimento e os benefícios dessa ação visa a promoção da segurança alimentar, 

reduzir desperdício e habituar o indivíduo as novas tendências alimentar. 
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RESUMO 

 

Discutir temas relacionados à sexualidade continua sendo um dos tabus sociais. O termo 

sexualidade nos remete a um universo onde tudo é relativo, proibido ou vergonhoso. Porém, é 

na adolescência que a sexualidade se mostra de forma mais intensa, na qual muitos jovens não 

orientados ou orientados inadequadamente se contaminam por diversas infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs) ou engravidam precocemente. As jovens com gravidez indesejada ou 

precoce abandonam o estudo contribuindo para o abandono escolar, então, neste contexto se 

justifica o objetivo principal desse trabalho analisar o perfil, a respeito da sexualidade e saúde 

reprodutiva, de adolescentes dos anos finais do Ensino Fundamental matriculados/as em uma 

escola pública da cidade de João Pessoa (PB). O trabalho foi realizado no Centro 

Profissionalizante Deputado Antonio Cabral, localizado no bairro Valentina de Figueiredo I, 

para 138 alunos do 8º e 9°ano, Ensino Fundamental. O instrumento de pesquisa foi um 

questionário aplicado em que se buscou identificar e descrever as percepções dos/as 

participantes da pesquisa sobre temas relacionados à sexualidade e saúde reprodutiva. O 

questionário foi realizado com perguntas objetivas e subjetivas. Os adolescentes mesmo 

conhecendo diversos métodos contraceptivos e Infecções Sexualmente Transmissíveis, ainda 

não se previnem. É necessário que não apenas a escola reforce o uso dos métodos, já que a 

mesma é importante fonte de informações educativas em saúde. 

  

Palavras Chave: Saúde do adolescente. Sexualidade. Gravidez na adolescência. Educação 

sexual. Ensino Fundamental II. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sexualidade vem sendo estudada desde a década de 20, contudo só a partir da 

década de 70 o tema ganhou força, crescendo cada vez mais os números de discussões para 

inserção dessa temática dentro do currículo escolar. Essas discussões ficaram mais intensas 

nos anos 80 com o surgimento de inúmeros casos de gravidez entre os jovens e o crescente 

número de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS) no Brasil. A partir daí 

a necessidade de trabalhos voltados para este tema se tornou imprescindível, mesmo com 

muita resistência de algumas famílias o tema foi implantado no currículo escolar, pois em 

pesquisas realizadas notou-se que a maioria das famílias gostaria que o tema fosse trabalhado 

nas escolas. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) os surgimentos da 

sexualidade estão presentes em todas as fases da vida e os temas devem ser trabalhados no 

cotidiano escolar, entretanto várias escolas acreditam que a educação sexual seja 

responsabilidade somente da família.  

Apesar de estar presente em todas as etapas da vida a sexualidade se faz mais intensa 

na adolescência, uma vez que é nessa fase que ocorrem as transformações significativas como 

o crescimento físico e transição psicossocial. Segundo Fernandes (2013) “As transformações 

dessa fase da vida fazem com que o adolescente viva intensamente sua sexualidade”, existe, 

entretanto, um traço íntimo do ser humano que se manifesta diferentemente em cada 

adolescente segundo suas experiências. Dessa maneira, torna-se importante orientar os 

adolescentes no ambiente escolar, mas a introdução deste tema nas escolas, mesmo se 

tratando de um tema transversal, ainda tem enfrentado barreiras tanto por parte dos pais como 

dos próprios professores e coordenadores. 

  A adolescência é a fase em que as descobertas e as curiosidades estão mais aguçadas, é 

nessa fase que se inicia a sexualidade com o aparecimento dos hormônios no início da 

puberdade (TAY, 2013). A sexualidade na adolescência, contudo, é uma questão de grande 

preocupação para pais, educadores, sistema legal e para a sociedade em geral. Fernandes 

(2013) revela em seu trabalho que os pais deveriam ser os primeiros a se preocupar em 

orientar os seus filhos acerca do assunto para que as informações possam chegar conforme 

critérios familiares o que não exime a escola de participar desse processo de construção do ser 

humano. “É importante que ao perceberem a entrada dos filhos na puberdade, os pais 

procurem entende-los de forma a facilitar o vínculo afetivo entre ambos.” (ALMEIDA e 
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CENTA, 2009, pag. 72, apud FERNANDES, 2013). Esta aproximação entre pais e filhos gera 

uma segurança, confiança e estreitamento dos laços afetivos, levando o adolescente a sentirem 

que seus pais são seu porto seguro e que neles pode confiar, qualquer duvida que venha a 

surgir ele saberá que pode perguntar a seus pais. É de suma importância que os adolescentes 

sintam que a família é o seu porto seguro e que qualquer dúvida que apareça a família deve 

estar aberta ao diálogo para prestar os esclarecimentos necessários, entretanto, o que podemos 

observar na realidade é que os adolescentes não estão recebendo nenhum tipo de informação, 

pelo contrário, eles estão sendo bombardeados pela mídia que vem evidenciando o sexo com 

erotismo e vulgaridade, o que acaba por propiciar uma iniciação precoce à atividade sexual 

que pode trazer sérios problemas na vida dos adolescentes, como uma gravidez indesejada. 

“Um fato marcante na adolescência, em nossa sociedade, é o início prematuro da vida sexual, 

contribuindo para o aumento da suscetibilidade de infecção pelas Infecção Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs)  como também uma gravidez indesejada” (BESERRA et al, 2008, 

pag.523, apud FERNANDES, 2013) afetando o adolescente física e psicologicamente. 

Quando as adolescentes engravidam precocemente muitas vezes são obrigadas a abandonar a 

escola aumentando os índices de evasão. Em geral os pais não sabem o que fazer quando isto 

acontece. 

Durante anos a sexualidade foi ocultada e cercada por tabus e proibições o que 

dificultou a educação sexual voltada para a promoção da saúde sexual e psicológica, pois sem 

uma boa orientação os jovens se veem cercados de mitos, crendices e tabus que podem levar a 

adultos insatisfeitos e infelizes em sua sexualidade (FERNANDES, 2013).  

Fernandes (2013) revela em seu texto que de acordo com os PCN, a temática sexualidade 

deve ser tratada como algo inerente à vida e à saúde, relacionando e respeitando o direito ao 

prazer e ao exercício da sexualidade com responsabilidade, enfatizando assuntos como 

infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, relações de gênero e outros, de 

forma que os indivíduos entendam a importância do cuidado com o corpo e a superação dos 

tabus e preconceitos. 

Se a escola se interessar na visão integrada das experiências do aluno, deve buscar 

desenvolver o prazer pelo conhecimento, deve reconhecer que o papel da escola é 

fundamental para o crescimento intelectual e de vida para o aluno. A inserção desse projeto de 

sexualidade em uma escola pública de João Pessoa (PB) poderá contribuir na formação do 

indivíduo, com suas emoções e comportamentos, e que o mesmo possa a vir somar com 
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experiências e questionamentos, mudando a sua trajetória de vida, não se deixando levar 

apenas por emoções, fantasias, ou impulsos. BARCELOS et. al. (2010, pag. 218) “O ensino 

por projetos implica um olhar diferente do docente em relação ao aluno, sobre seu próprio 

trabalho e sobre o rendimento escolar”. O PCN (BRASIL, 1998) para o terceiro ciclo (oitavo 

e nono ano), sugere trabalhar esse tema polêmico e de difícil abordagem em sala de aula, com 

atividades que envolvam participação oral, como debates, dramatizações, entrevistas e 

exposições espontâneas ou preparadas, trabalhos em grupo voltado para a experimentação, 

observação e reflexão.  

O ensino da saúde tem sido um desafio para a educação, no que se refere à 

possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de 

vida. As experiências mostram que transmitir informações a respeito do funcionamento do 

corpo e descrição das características das doenças, bem como o elenco de hábitos de higiene, 

não é suficiente para que os alunos desenvolvam atitudes de vida saudável (BRASIL, 1997).  

O trabalho sistemático de orientação sexual dentro da escola articula-se também com a 

promoção da saúde das crianças, dos adolescentes e dos jovens. A existência deste trabalho 

possibilita a realização de ações preventivas das ISTs de forma mais eficaz (BRASIL, 1998).  

Quanto a AIDS e outras ISTs, segundo os PCN, a abordagem deve ser “inicial e 

esclarecedora”, trabalhando-se os preservativos como método que pode ser associado à 

prevenção de doenças. Podem-se abordar as formas de contágio, a associação das doenças 

com múltiplos sintomas e manifestações decorrentes de infecções e as formas de tratamentos 

dos doentes, para manter sua dignidade como ser humano (BRASIL, 1998).  

Segundo Abílio et.al. (2010) em relação à sexualidade, esta é, sem sombra de dúvida, um dos 

campos de maior importância e complexidade da vida humana. Ainda que quase sempre não 

tenhamos consciência dos múltiplos aspectos culturais, psicológicos e biológicos envolvidos, 

os conflitos, valores e atitudes relacionados ao exercício da sexualidade nos acompanham 

desde o início de nossas vidas.   

A sexualidade é a dimensão mais prazerosa do indivíduo e a que causa o maior 

número de preocupações, sobretudo nos setores da sociedade onde estão em formação as 

crianças e os jovens: a família e a escola. O maior desafio é ajudá-los a expandirem seu 

potencial e não impedirem os movimentos que a natureza sabe realizar em direção ao bem-

estar, ao prazer, à felicidade (BRITO et al., 2006, apud ABÍLIO et. al., 2010).  
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É muito importante trabalhar essas questões em escolas de nível fundamental e médio, pois 

pesquisas internacionais mostram que jovens de 10 a 14 anos (quando o aluno está inserido no 

ensino fundamental) têm maior capacidade de adotar práticas mais seguras para a sua própria 

saúde do que os adultos. Apesar disso, há diversos obstáculos para a implementação de ações 

educativas preventivas nas escolas, que dificultam a luta contra as ISTs e AIDS (BRASIL, 

1998).  

As atitudes favoráveis ou desfavoráveis à saúde são construídas pelo indivíduo desde a 

infância, cabendo à escola um papel importante no processo de conscientização. Portanto, é 

necessária a participação da escola como instrumento facilitador de ações educativas de 

prevenção.  

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo principal analisar o perfil, a respeito 

da sexualidade e saúde reprodutiva, de adolescentes dos Anos Finais do Ensino Fundamental 

matriculados/as em uma escola pública da cidade de João Pessoa (PB). 

 

2. OBJETIVO 

 2.1. Objetivo geral  

 Analisar o perfil, a respeito da sexualidade e saúde reprodutiva, de adolescentes dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental matriculados/as em uma escola pública da cidade de 

João Pessoa (PB).  

2.2. Objetivos específicos:  

 Comparar as idades de iniciação sexual dos/as adolescentes; 

 Apresentar o conceito sobre sexualidade que os/as discentes expressaram;  

 Refletir sobre ISTs e a gravidez na adolescência, além de problematizar os motivos 

envolvidos na ausência/ presença de prevenção. 

  

3. REFERENCIAL TEORICO 

 

3.1.  O papel da escola na educação sexual 

Para descrever o papel da escola na educação escolhi o texto de Saito & Leal (2000), todo o 

texto foi retirado de seu artigo, Educação na escola. 
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Se o propósito é informar ou, melhor ainda, formar cidadãos, a escola destaca-se entre 

os grupos de referência por ser esta a sua principal função. Nesse espaço pedagógico, a 

orientação sexual torna legal a discussão sobre sexualidade. 

Os referidos autores revelam que alguns autores constataram que o fato de as jovens 

terem aulas sobre sexualidade não influenciou a sua decisão de iniciar a atividade sexual, o 

que ocorre, porém, entre elas, é um decréscimo no número de gestações. Ainda segundo as 

autoras a literatura mostra que adolescentes que receberam aulas de orientação sexual usaram 

preservativos em maior escala na primeira relação e, ainda, que os jovens sempre apontam a 

escola como fonte de informação sobre sexualidade, valorizando não só esses conhecimentos 

como o local onde os receberam.  

Diante do que foi exposto, fica evidenciado que os horizontes da escola devem se 

ampliar cada vez mais, abrangendo conhecimentos sempre mais relevantes sobre adolescência 

e sexualidade, o que possibilitará o desenvolvimento de técnicas de abordagem ainda mais 

adequadas. Antes de tudo, torna-se necessário buscar instrumentos que permitam melhor 

preparar aquele que vai orientar e, dentro desse enfoque, não só os professores de Ciências ou 

Biologia serão responsáveis pela transmissão do conteúdo, mas a escola como um todo.  

As autoras deixam claro que a educação sexual é, sim, um meio e não um fim, 

deixando clara a necessidade de haver reflexão sobre as singularidades de cada faixa etária e 

sobre os fatores de risco. Elas estabelecem que para isto acontecer, seja necessário 

primeiramente reconhecer a criança como ser sexuado e o adolescente desvinculado dos 

estereótipos que o ligam à liberação dos costumes, ao erotismo excessivo e à promiscuidade; é 

igualmente importante não encarar a sexualidade como sinônimo de sexo ou atividade sexual, 

mas, sim, como parte inerente do processo de desenvolvimento da personalidade. 

Segundo elas a definição de intervenções adequadas, na área de prevenção, devem ser 

reconhecidos os fatores de risco, conceituando o risco para as variáveis sociais e do 

comportamento. 

Ainda apresentam alguns fatores atrelados ao risco de uma gravidez precoce e entre 

eles podemos citar a antecipação da menarca; a atividade sexual precoce; a caracterização e 

mudança dos valores sociais; os problemas psicoemocionais; a pobreza; a baixa escolaridade; 

a ausência de projeto de vida; a migração; as características próprias da adolescência; as 

dificuldades para práticas anticoncepcionais; além da educação sexual ausente ou 

insatisfatória. 
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A aceleração secular do crescimento traz como consequência a antecipação da 

menarca que, juntamente com o início mais precoce da atividade sexual, podem levar à 

gravidez na adolescência. Isso também se sustenta nas transformações sociais, destacando-se, 

entre elas, a “mudança de valores” dentro de uma sociedade pseudo-permissiva, que estimula 

as práticas sexuais entre jovens, não vinculando responsabilidade ao aumento da liberdade. 

Elas expõem que a dupla moral persiste, ainda que camuflada, e empurra os 

adolescentes, principalmente, do sexo masculino para o início da vida sexual, fazendo 

restrições às jovens para o mesmo tipo de proposta. Apesar dos avanços apregoados sobre a 

evolução da mulher, apesar da pílula anticoncepcional, do “ficar”, que trazem modificações 

nos papéis sociais, há muito que se caminhar para que adolescentes de ambos os sexos 

possam assumir a sexualidade sem riscos, bastando, para isso, lembrar que ainda existem 

críticas depreciativas em relação à uma adolescente que carrega na bolsa um preservativo. 

Não podemos descartar a inserção social e cultural, esta precisa ser cuidadosamente 

considerada, pois a pobreza cria condições ou determinante de outros fatores que favorecem a 

gestação na adolescência, num contexto que envolve: baixa escolaridade, evasão, pouca 

autoestima, solidão, necessidade de migração, aliadas a um modelo familiar inadequado, em 

que a gravidez precoce costuma se repetir através das gerações. 

Problemas psicoemocionais também podem se refletir no evento da gravidez. Famílias 

desestruturadas, crianças e adolescentes maltratados ou abusados no seio familiar contribuem 

para o aumento das estatísticas relacionadas à gravidez na adolescência. 

Na realidade, a primeira falha em relação à educação sexual se dá no seio das famílias, 

estruturadas ou não e de qualquer nível socioeconômico, pois nelas permanece a ideia de pais 

e filhos assexuados. As autoras apontam que o sexo (e não a sexualidade) penetra livremente 

nos lares através dos meios de comunicação, invadindo as famílias, seus contornos ou limites. 

As mensagens recebidas não são invalidadas, nem apoiadas, predominando, entre as mais 

descabidas, a gravidez na adolescência sempre com final feliz. 

Algumas considerações devem ser tecidas em relação ao reconhecimento dos riscos 

que se estruturam nas características e singularidades da adolescência e que constituem o que 

se convencionou chamar de: Síndrome da Adolescência Normal. Assim, é importante levar 

em conta a busca da identidade com questionamentos dos padrões familiares e, portanto, da 

autoridade dos pais, unida à ideia de indestrutibilidade que faz com que os jovens se 

arrisquem em desafios inconsequentes. O marcante vínculo com o grupo proporciona a noção 
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de força que vem dos pares; para serem aceitos, os adolescentes assumem atitudes para as 

quais, muitas vezes, não estão preparados. Na vivência temporal singular, misturam-se 

ansiedade, desejo de viver tudo rápido e intensamente, não havendo lugar para a espera ou 

julgamentos. A evolução da sexualidade traz o exercício da genitalidade, colocando os 

adolescentes frente a frente com impulsos sexuais que deverão ser vivenciados. 

Cabe ainda lembrar que jovens com doenças graves ou fatais ou com alterações fenotípicas, 

quando é tão importante a imagem corporal, poderão engravidar para ter a sensação de 

carregar uma vida mais saudável dentro de si, tornando-se igualmente de risco. 

 

3.2. O papel da família: o ideal x o real  

 

       A família exerce um papel fundamental na formação de crianças e adolescentes, sendo 

importante na determinação e organização da personalidade, além de influenciar 

significativamente no comportamento individual por meio das ações e medidas educativas 

tomadas. Dessa forma, podemos afirmar que a família é responsável pelo processo de 

socialização primária, do adolescente, e, com isso, tem influência nas questões sexuais 

desenvolvidas e apreendidas ao longo do tempo. Para Fonseca et. al. (2010), o papel ideal da 

família é o de orientar, ensinar, dar segurança e apoio, como pode ser visto nas falas a seguir: 

[...] eu acho que é aconselhar porque já passaram por tudo que a gente está passando e eles 

sabem muito mais que a gente. Então é como se fosse uma força sabe... Uma segurança para 

nós, [...] (E1F) [...] o principal papel da família é tentar incentivar o máximo os jovens. A 

família é um grande apoio [...](E4M) (FONSECA et al, 2010). 

       Podemos observar em contrapartida que o papel ideal da família, observados pelos 

estudantes, emergem das falas o que eles realmente vivenciam no seu dia a dia, que é a 

dificuldade ou ausência de diálogo familiar: [...] é uma coisa difícil! Porque é difícil a gente 

chegar em casa, para nossos pais e perguntar. É muito mais fácil para a gente procurar uma 

pessoa mais velha, dentro do nosso circulo de amizade [...] (E1F) [...] a maioria não incentiva. 

A maioria não fala nada [...] (E3M) (FONSECA et al, 2010).  

Os pais e as mães sentem dificuldade em abordar as questões de sexualidade junto aos 

filhos não só por constrangimento, mas também por medo que o diálogo franco e aberto possa 

indicar aos adolescentes que já estão prontos para iniciar a vida sexual. Esta dificuldade ou 



 
 

107 

 

ausência de diálogo está muitas vezes associada à vergonha, tanto dos pais e mães, como dos 

filhos: [...] os pais têm vergonha e os filhos também [...] (E12M) (FONSECA et al, 2010). 

Ainda segundo as autoras os pais e mães crentes de que a conversa sobre sexualidade 

pode induzir o adolescente a iniciar precocemente a atividade sexual, alguns procuram 

silenciar sobre o assunto. Além disso, não se pode deixar de salientar que existem as 

influências culturais, as crenças e os costumes que permeiam o contexto de vida das pessoas e 

influenciam na forma como elas se comportam. Além do mais, muitos adultos de hoje não 

vivenciaram o diálogo com suas famílias, o que pode influenciar em suas ações e nas 

dificuldades com seus filhos.  

Podemos dessa forma dizer que o diálogo no ambiente familiar é muito restrito e na 

maioria das vezes não existe uma abertura para conversar sobre questões pessoais íntimas, 

alem do mais,  ainda, existe, a dificuldade em procurar os pais ou mães para esclarecer 

dúvidas sobre assuntos relacionados à sexualidade pode estar vinculada ao medo de sofrer 

represálias. 

 

3.3. Conceituando a adolescência 

  

O termo “adolescência” vem do latim adulescens ou adolescens que significa crescer, 

referindo-se, portanto, ao processo de crescimento do indivíduo. Também deriva do termo 

adolecer, originado da palavra adoecer, significando a condição de crescimento físico e 

psíquico, em que ocorre como um adoecimento, ou seja, com sofrimentos emocionais e 

transformações biológicas e mentais. Só a partir do final século XIX que o termo adolescência 

passou a ser visto como uma etapa distinta do desenvolvimento humano e durante várias 

décadas a adolescência, esteve associada a uma fase de tumulto, conflito e tensão para o 

adolescente e todos os que com ele lidavam. (RIBEIRO, 2011).  

Ribeiro (2011) foi o primeiro psicólogo a destacar o período evolutivo do termo 

adolescência. Já o seu conceito é citado por vários autores como um período particular da vida 

de um indivíduo, situado entre a infância e a vida adulta. A organização mundial da Saúde 

(OMS) define a adolescência como a fase que inclui aspectos biológicos, sociais e 

psicológicos e delimita a faixa etária da adolescência com uma definição cronológica, 

propondo que esse período se estenda dos 10 aos 19 anos de idade. Entretanto, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) (lei 8.069/1990) propõe que a adolescência seja o período 
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compreendido entre 12 e 18 anos de idade de uma pessoa. Podemos ver essa fase como uma 

transição entre a fase de criança e a adulta, sendo essa marcada por um período de 

transformação profunda no corpo, na mente e na forma de relacionamento social do indivíduo. 

Para alguns autores a fase da adolescência trata-se de uma etapa da vida em que 

ocorrem a maturação sexual, o acirramento dos conflitos familiares e a formação e 

cristalização de atitudes, valores e comportamentos que determinarão sua vida e na qual se 

inicia a cobrança de maiores responsabilidades e definição do campo profissional. 

Segundo Ribeiro (2011) a duração da adolescência esta determinada culturalmente. A 

autora diz em seu texto que apesar do aspecto biológico deste fenômeno, as transformações 

psíquicas são profundamente influenciadas pelo ambiente social e cultural em que o 

adolescente esta inserido. Desta forma cada adolescente passa por essa fase de uma forma 

diferenciada. 

Ribeiro (2011) e vários outros autores afirmam que o desenvolvimento físico afeta 

profundamente a forma como o adolescente é visto e tratado pelos outros. A este nível 

destaca-se o rápido aceleramento no crescimento, o desenvolvimento de caracteres sexuais 

primários e secundários e a consequente maturação reprodutiva. Estas mudanças são 

estimuladas por um aumento nos hormônios sexuais durante a puberdade, pelo que é 

expectável que haja frequentes flutuações de humor, nomeadamente no início da 

adolescência. 

Silva, Batista e Oliveira (2002) afirmam que a adolescência é um processo de 

desenvolvimento corporal, mental e emocional pelo qual indivíduos de todas as classes 

sociais, econômicas e culturais passam, é uma fase de desenvolvimento e de conflito. 

De acordo com Santos e Silva (2000) o desenvolvimento nessa fase da vida pode ser 

desigual, uma vez que a maturidade física pode ser alcançada antes mesmo da maturidade 

psicológica ou social. Segundo as autoras a adolescência é um processo pelo qual o jovem 

está se descobrindo enquanto pessoa e cidadão, ou seja, está definindo a sua identidade. Eles 

irão vivenciar muitas situações novas e dentre elas a primeira relação sexual, para isso precisa 

considerar que por ser esta uma fase de imaturidade, essa relação sexual poderá trazer várias 

consequências para a vida desses jovens, que os afetarão psicologicamente e socialmente. 

A adolescência é a fase em que as descobertas e as curiosidades estão mais aguçadas, é 

nessa fase que se inicia, como já descrita anteriormente, a sexualidade com o aparecimento 

dos hormônios no inicio da puberdade. A sexualidade na adolescência, contudo, é uma 
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questão de grande preocupação para pais, educadores, sistema legal e para a sociedade em 

geral (TAY, 2013). Ainda segundo a autora que cada parte (pais, educadores, sistema legal e a 

sociedade) tem seus próprios interesses e planos, contudo ela é uma expressão 

comportamental natural do fenômeno fisiológico e biológico do desenvolvimento físico e 

emocional do jovem, e este comportamento não é um fenômeno, apenas, universal e que se 

encontra em diferentes etnias e religiões, mas este ligado, também, historicamente, a um traço 

humano básico. Ela, em seu texto diz que a temática sexualidade necessita de uma 

investigação profunda e urgente a fim de verificar o porquê de o comportamento humano 

causar tanta polêmica e preocupação para tantas partes interessadas a ponto de se tornar algo 

patológico, imoral ou ate mesmo criminoso. 

  Depois de tudo que foi exposto, então a adolescência deve ser vista não só como uma 

fase transitória rica em conflitos, mas também, como um período rico em transformações e 

um período repleto de potencialidades para o adolescente. É imprescindível o apoio da família 

nessa fase da vida. 

 

3.4. A adolescência e a sexualidade 

 

A sexualidade na adolescência causa muitos problemas um desses é a gravidez 

precoce ou indesejada, segundo Santos e Silva (2000) a gravidez precoce antes era 

considerada um problema, porém na atualidade constitui uma temática da questão social não 

sendo mais considerado um problema particular das adolescentes que estão vivenciando esta 

problemática da gravidez precoce. Ainda podemos ver na atualidade, que os estudos 

identificam as causas mais frequentes para a ocorrência e recorrência da gravidez na 

adolescência estas demonstram uma contínua relação entre a gestação e o abandono escolar, o 

apoio da família e o apoio do pai do bebê. 

Muitos adolescentes iniciam sua vida sexual muito cedo, muitas vezes sem nenhum 

preparo. Lima e Patriota (2010) afirmam em seu texto que muitos adolescentes iniciam a vida 

sexual sem estarem preparados, muitas vezes o fazem para não se sentirem discriminados pelo 

seu grupo social, ou seja, eles mantêm relações sexuais precocemente como uma forma de se 

firmar perante seu grupo de amigos. Antigamente isso era bastante comum em grupinhos de 

meninos, porém na atualidade se ver isso em grupinhos de meninas também.  
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Na medicina, a palavra sexualidade geralmente se refere a comportamentos que 

contribuem para o exercício da função sexual. Foi durante o século XIX com Freud e a 

psicanálise, que o termo sexualidade tomou um significado mais amplo, Freud acreditava que 

a personalidade é moldada pelas primeiras experiências quando as crianças passam por um 

conjunto sequencial de fases psicossexuais (FREUD, 1996). 

O aumento da gravidez na adolescência é um tema bastante discutido e Lima e Patriota 

(2010) afirmam que esse é um problema de saúde pública no Brasil, esses autores apontam, 

também, que os principais fatores etiológicos ligados à gravidez na adolescência são 

complexos devido à existência de uma rede multicausal que torna os jovens vulneráveis a essa 

situação. Ele cita alguns dos fatores que contribuem para a gestação precoce, entre eles a 

ocorrência mais cedo da menarca (primeira menstruação) e da iniciação sexual precoce; a 

falta de diálogo entre pais e filhos sobre o assunto e que muitas vezes é proporcionado pelo 

estilo de vida atual onde os pais não têm muito tempo para ficar com seus filhos, e isso causa 

certo distanciamento na relação. O referido autor considera ainda que a imaturidade da 

juventude faz com que os jovens pensem que nada de ruim vai lhes acontecer, 

independentemente do que esteja fazendo, e isto é uma exposição de risco que poderá resultar 

em danos. Outro fator citado pelo autor é a precariedade dos serviços públicos, estes não 

conseguem distribuir de maneira regular, suficiente e adequada os métodos contraceptivos. 

Ele acredita que há uma discriminação inibindo o jovem de expor suas dúvidas no serviço 

público, mesmo que o método contraceptivo esteja disponível, o adolescente pode não saber 

usá-lo da maneira correta. Quanto a esse fato, discordo, outros autores dizem que esses 

adolescentes sabem usá-lo, porém possuem parceiros fixos e preferem não usar os métodos 

contraceptivos. E o não uso desses métodos pode acarretar em uma gravidez indesejável ou 

até mesmo uma contaminação da AIDS e outras ISTs. Por esse motivo se faz necessário o 

investimento em programas de pesquisas que possam ajudar na prevenção da gravidez 

precoce e educação sexual. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Caracterização da escola selecionada  
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A presente pesquisa foi realizada uma instituição de ensino público localizada na 

cidade de João Pessoa – PB, Centro Profissionalizante Deputado Antônio Cabral (CPDAC) 

(Figura 1). As características da mesma serão descritas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Muros da escola participante da pesquisa fotografadas durante o período de estudo, 

2018. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

O Centro Profissionalizante Deputado Antônio Cabral (CPDAC) esta localizado na 

Rua Avelina dos Santos, SN, no bairro do Valentina de Figueiredo I, João Pessoa- PB, a qual 

atende turmas do 6º ao 9º ano, ensino médio e técnico, nos três turnos, a noite funciona o EJA 

(Educação de Jovens e Adultos).  

A escola possui um total de 1.768 (mil setecentos e sessenta e oito) alunos 

devidamente matriculados nos três turnos, sendo uma escola de grande porte, oferece curso de 

nível fundamental, Médio e técnico, distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno, 

no ensino Médio temos 5 (cinco) turmas do 1º ano regular, 3 (três) turmas do técnico, do 2º 

ano são 3(três) do regular e 2 (duas) do técnico, no 3º ano são 3 (três) turmas do regular e 2 
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(duas) do técnico. A estrutura física da escola possui 4 (quatro) blocos, o primeiro bloco fica 

logo na entrada na parte inferior tem a biblioteca com uma quantidade razoável de livros 

didáticos, revistas, jornais e livros de literatura, lanchonete (privada) e uma auditório, na parte 

superior do primeiro bloco temos a sala do grêmio, a sala dos professores banheiro para os 

professores, secretaria e direção, possui uma escada, possui um corredor onde dar ir aos 

outros blocos que são as salas de aula, laboratórios, uma sala de vídeo, são utilizados 

ventiladores, quadro branco e possuem uma péssima iluminação. Há também, cozinha, 

almoxarifado, pátio interno e externo, banheiros masculino e feminino, cantina que oferece 

merenda escolar apenas aos alunos, quadra poliesportiva e estacionamento.  

Todos os professores que atuam tanto nos Anos Finais do Ensino Fundamental quanto 

no Ensino Médio, são providos de Ensino Superior com formação pedagógica e na área da 

disciplina que os mesmos atuam. A equipe pedagógica é responsável pela coordenação, 

implantação e implementação no estabelecimento de ensino das Diretrizes Curriculares 

definidas no Projeto Político-Pedagógico e no Regimento Escolar, em consonância com a 

política educacional e orientações emanadas da Secretaria do Estado da Educação.  

A água que abastece a escola é procedência da CAGEPA. Há fossas sanitárias, a 

energia não costuma faltar e a escola tem todo seu espaço físico murado.  A merenda escolar é 

destinada aos alunos diariamente. Os objetos da escola como cadeiras, quadros estão em 

condições de bom uso e suficiente para todos os alunos e profissionais da escola, há birôs em 

todas as salas de aulas, cada professor possui seu armário, material de expediente sempre que 

os professores precisam estão disponíveis ao seu uso. A acústica da sala recebem influências 

externas, podemos afirmar que não são boas para a explicação da aula. As janelas, portas 

pisos e telhados encontra-se em um estado regular, uma vez que a escola acabou de passar por 

uma reforma, junto com a iluminação, ventilação, banheiros e bebedouros. 

4.2. Tipo de pesquisa  

 

O presente estudo teve como pressuposto teórico-metodológico uma abordagem 

quanti-qualitativa. Além da Pesquisa Bibliográfica tivemos como instrumento de coleta de 

dados questionários em que se buscou identificar e descrever as percepções dos/as 

participantes sobre temas relacionados à sexualidade e saúde reprodutiva.  

Os métodos de caráter quantitativo e qualitativo especificam melhor as informações do 

universo amostral, e assim contribuem de forma eficaz para análise dos dados coletados. 
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Sampiere et. al. (2006, apud MEDEIROS) afirmam que ambos os enfoques são valiosos e 

realizam contribuições ao avanço do conhecimento.  

A pesquisa quantitativa é caracterizada de fatos que são esclarecidos por meio de 

tabelas e números, ou seja, através da quantificação dos dados obtidos na coleta de dados por 

meio de técnicas estatísticas (LIRA, 2014, apud MEDEIROS, 2016). Já a pesquisa qualitativa 

não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. 

Sobre a pesquisa qualitativa Lakatos; Marconi (2011, apud Medeiros, 2016) apontam: 

 

                                A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano, fornece 

análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamento etc.[..] o método quantitativo os pesquisadores valem-se de 

amostras amplas e de informações numéricas (LAKATOS; MARCONI, 201, P. 

269 apud MEDEIROS, 2016).  

 

A pesquisa bibliográfica presente também nesse estudo, diz respeito à revisão da 

literatura existente sendo eles livros, artigos científicos, dissertações e teses sobre 

determinado assunto, sendo assim, se caracteriza por ser realizada a partir de fontes 

secundárias (CALIL, 2009; RODRIGUES, 2006, apud MEDEIROS, 2016).  

Por fim, o questionário foi utilizado como instrumento de coleta de informações que 

pode conter perguntas previamente estabelecidas, ou perguntas abertas que possibilita o 

individuo expressar sua opinião e julgamento, o questionário deve apresentar a proposta da 

pesquisa com instruções para seu preenchimento e devolução (LIRA, 2014, apud 

MEDEIROS, 2016). 

 

4.3 Análises de dados  

 

A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2017 onde a direção da instituição 

de ensino foi procurada para haver esclarecimentos sobre os procedimentos que iriam ser 

utilizados durante o período de execução da pesquisa.  

Posteriormente foi aplicado o questionário aos/as alunos/as dos dois Anos Finais do 

Ensino Fundamental (8º e 9º ano) contendo 15 questões objetivas e subjetivas, abordando 
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perguntas que possibilitassem caracterizar o perfil do/a discente assim como a percepção 

sobre os assuntos relacionados à sexualidade e saúde reprodutiva (APÊNDICE A). Tais séries 

foram selecionadas para participar da pesquisa porque já haviam abordado o conteúdo sobre 

O Corpo Humano (sistema reprodutor masculino e feminino, adolescência, gravidez e parto, 

ciclo menstrual etc.) em sala de aula com a professora responsável da disciplina de Ciências 

da instituição.  

 

4.4 Procedimentos metodológicos  

 

Todos os dados obtidos dos questionários aplicados aos discentes foram tabulados a 

partir da produção de planilhas construídas no Office Excel 2007 e em seguida analisados por 

filtragem, uma opção presente no mesmo programa que facilitou a contagem dos dados para 

que houvesse a obtenção de resultados em porcentagem com o objetivo de obter uma melhor 

interpretação dos mesmos (CALIXTO, 2015 apud MEDEIROS, 2016). 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Caracterização dos grupos estudados  

 

O público-alvo da pesquisa foi constituído pelos dois Anos Finais do Ensino 

Fundamental, sendo 26 alunos/as do 8º Ano A manhã, 29 do 8º B manhã, 21 do 8º Ano A da 

tarde, 34 do 9º ano A e 28 do 9º ano B, totalizando 138 alunos. O grupo participante da 

pesquisa foi classificado como adolescente, segundo o Artigo 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA): Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa de doze anos de 

idade incompletos, e adolescentes os indivíduos entre 12 e 18 anos de idade (BRASIL, ECA 

1990). 

A respeito dos dados sociodemográficos dos participantes, segue a Tabela 1 e Gráfico 

1 nos quais estão relacionados a quantidade e o sexo dos alunos participantes da pesquisa, do 

8º e 9º anos, da referida escola. 
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Tabela 1: Número e sexo dos participantes da pesquisa, João Pessoa – PB. 

  Participantes % Total 

FEMININO 65 47,10% 

MASCULINO 73 52,90% 

Total Geral 138 100,00% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Gráfico 1: Número e sexo dos participantes da pesquisa, João Pessoa – PB. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

No Gráfico 2, verifica-se que os alunos participantes da pesquisa 30% estão na faixa 

etária 12 a 13 anos, 59% estão na faixa etária entre 14 a 15 anos de idade, 10% esta entre 16 a 

17 anos e apenas 1% estando na faixa etária de 18 anos. Isso demonstra que a escola organiza 

as salas pelas faixas etárias, de acordo com o que manda a média nacional, embora apresente 

um aluno fora da faixa etária referente à série. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Faixa etária dos participantes da pesquisa. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

A Tabela 2 e o Gráfico 3 mostra a distribuição por sexo dos participantes da pesquisa 

que moram com os pais, onde 40,58% dos questionados do sexo feminino moram com os pais 

e 6,52% não moram com os pais, 2,90% do sexo masculino não moram com os pais e 50,00% 

moram com os pais.  

 

Tabela 2: Distribuição por sexo e se moram com os pais dos participantes da pesquisa, João Pessoa/PB. 

 

PARTICIPANTES  % TOTAL 

FEMININO 65 47,10% 

NÃO 9 6,52% 

SIM 56 40,58% 

MASCULINO 73 52,90% 

NÃO 4 2,90% 

SIM 69 50,00% 

Total geral 138 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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      Gráfico 3: Distribuição por sexo e se moram com os pais dos participantes da pesquisa, João Pessoa/PB. 

 

                 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

5.2. Sexualidade, família versus escola. 

 

Segundo Brêtas et. al. (2011), a família e a escola têm papeis diferentes e 

complementares na orientação dos adolescentes, uma não substituiu a outra. A escola 

complementa o que é iniciado no lar, suprindo lacunas, combatendo preconceitos, 

desenvolvendo respeito pelo corpo e pelos sentimentos. Neste sentido, percebe-se a 

importância do professor na função natural de educador sexual no ambiente escolar, e a 

necessidade de renovação contínua dos seus próprios conhecimentos sobre sexualidade, para 

cumprimento eficaz de seu papel. Muitas vezes os pais consideram delicado abordar questões 

de sexualidade com seus filhos adolescentes, justamente por não terem muito claro o que 

aconteceu com eles próprios, atribuindo essa responsabilidade à escola, e esta, por sua vez, 

apresenta dificuldade em cumprir tal tarefa. 

A Tabela 3 e Gráfico 4 demonstram as questões que contemplam o tema do trabalho, 

onde os participantes foram questionados, primeiro, se tinham vergonha de falar sobre sexo 

43,48% falaram que sim e 56,52% não, a outra pergunta seria se seus pais falavam sobre sexo 

com eles e 64,49% responderam que não e 52,25% falaram que se informa sobre sexo com os 

seus amigos, ao observar esses dados é possível perceber que os adolescentes se sentem mais 

a vontade ao conversar com amigos e, muitas vezes, diante da falta de diálogo em casa, 

colegas passam a ser a fonte de informação mais acessível. Diante desse contexto fica 
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evidente que os próprios jovens podem contribuir com o processo de viver saudável de seus 

colegas, “pois é indispensável reconhecer que o jovem é detentor de saberes e práticas que 

devem ser respeitadas e valorizadas na construção do conhecimento”. Esta contribuição dos 

jovens pode se tornar uma realidade quando se desenvolvem projetos com a intenção de 

formar adolescentes multiplicadores, que ao mesmo tempo são beneficiários e protagonistas 

da ação (FONSECA et. al., 2010). 

Tabela 3: Dados da sexualidade dos participantes da pesquisa sobre sexualidade, família versus escola, João 

Pessoa – PB. 

  

Vergonha falar 

sobre sexo % Total 

Os pais 

conversam 

sobre sexo % Total 

Fala com 

os amigos % Total 

SIM 60 43,48% 49 35,51% 79 57,25% 

NÃO 78 56,52% 89 64,49% 59 42,75% 

TOTAL 138 100,00% 138 100,00% 138 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Gráfico 4- Dados da sexualidade dos participantes da pesquisa sobre sexualidade, família versus escola, João 

Pessoa – PB. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

5.3. Conhecimento prévio dos estudantes acerca dos métodos contraceptivos. 

 

A anticoncepção é um ponto importante, particularmente na adolescência, 
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probabilidade de exposição às IST e AIDS (MEDEIROS, 2016). A conscientização dos/as 

adolescentes proporciona um conhecimento acerca do seu corpo e da diversidade de métodos 

contraceptivos que podem fazer uso ao darem inicio a sua vida sexual, sendo essencial para 

que essa fase seja de forma segura e saudável.  

Diante do exposto apenas 76,81% dos participantes da pesquisa conhecem a 

camisinha, 13,77% Pílula, 2,17% injeção, 4,35% Anticoncepcional e 2,90% preferiram não 

responder (NR) (TABELA 4; GRÁFICO 5), esses dados podem ser observados também no 

trabalho de Medeiros (2016), onde em sua pesquisa o método mais conhecido entre os/as 

adolescentes foi à camisinha (59,1%), seguido da pílula anticoncepcional (15,5%), a pílula do 

dia seguinte (6,4%) e a tabelinha (2,7%). 

Tabela 4-Métodos anticoncepcionais citados pelos participantes da pesquisa: 

Método mais eficiente PARTICIPANTES % Total 

ANTICONCEPCIONAIS 6 4,35% 

CAMISINHA  106 76,81% 

INJEÇÃO 3 2,17% 

Não Respondeu (NR) 4 2,90% 

PÍLULA 19 13,77% 

Total geral 138 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Gráfico 5: Métodos anticoncepcionais citados pelos participantes da pesquisa:
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Já os dados obtidos na Tabela 5 e Gráfico 6 demonstram que os adolescentes, apesar 

de citar o método contraceptivo, se confundiram em suas repostas, pois 92,03% responderam 

que o método escolhido na questão anterior prevenia as IST e uma gravidez indesejada. 

Tabela 5: Respostas dos participantes da pesquisa a respeito do método escolhido na questão anterior. 

Método escolhido é 

eficaz? Participantes % Total 

NÃO 11 7,97% 

SIM 127 92,03% 

Total geral 138 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

Gráfico 6: Respostas dos participantes da pesquisa a respeito do método escolhido na questão anterior. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

Na Tabela 6 e Gráfico 7, observa-se que 89,86% dos participantes da pesquisa 

utilizariam a camisinha na relação sexual, apenas 10,14% não usaria, ao serem questionados 

sobre a utilização da camisinha por pessoas casadas ou que já tenham um relacionamento 

estável, 84,78% responderam que sim ela deve ser usada por pessoas casadas ou em união 

estável.  
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Tabela 6: Relação do uso da camisinha pelos participantes da pesquisa e por pessoas casadas ou em união 

estável. 

 

PARTICIPANTES % Total 

Você usaria a camisinha na relação 

sexual? 

  NÃO 14 10,14% 

SIM 124 89,86% 

Total 138 100,00% 

Pessoas casadas devem usar 

camisinha? 

  NÃO 21 15,22% 

SIM 117 84,78% 

Total 138 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Gráfico 7: Relação do uso da camisinha pelos participantes da pesquisa e por pessoas casadas ou em união 

estável. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

A falta de conhecimento ou informação faz com que alguns adolescentes se 

confundam no que diz respeito à sexualidade, porém ao serem questionados se eles gostariam 

de receber mais informações e orientações sobre sexualidade, 81,88% responderam que sim, 

esses dados podem ser observados na Tabela 7 e Gráfico 8. Todos/as adolescentes dispõe o 
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gratuita do teste do HIV e aos demais serviços de prevenção. A consciência desse direito 

implica em reconhecer a individualidade do/a adolescente, estimulando a responsabilidade 

com sua própria saúde. O respeito a sua autonomia faz com que eles passem de objeto a 

sujeito de direito (BRASIL, 2005). 

  

Tabela 7: Desejam mais informações sobre sexualidade e IST‟s.  

Mais informações sobre 

sexualidade? PARTICIPANTES % Total 

NÃO 25 18,12% 

SIM 113 81,88% 

Total Geral 138 100,00% 

fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

Gráfico 8: Desejam mais informações sobre sexualidade e IST‟s.  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

5.4. Percepção dos/as adolescente acerca de IST/AIDS 

 

Infecções sexualmente transmissíveis (IST) são patologias infecciosas transmitidas 

através de relações sexuais sem métodos contraceptivos com um indivíduo contaminado/a. A 

transmissão ocorre por contato com superfícies íntimas lesionadas, secreções, bolhas ou 

verrugas, causadas principalmente por microorganismos como: fungos, bactérias, vírus e 

protozoários (MEDEIROS, 2016 p. 35).  

  O início precoce da vida sexual dos/as adolescentes juntamente com a falta de 

conhecimento torna esse grupo mais vulnerável a IST e gravidez indesejada. 
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Aproximadamente 25% de todas as IST são diagnosticadas em jovens com menos de 25 anos 

(BRAVERMAN, 2000, apud MEDEIROS, 2016), segundo relatório sobre a juventude, 

publicado pela Organização Mundial da Saúde 18% da população mundial encontra-se sob 

risco de vulnerabilidade à epidemia da HIV/AIDS. O documento mostra que 10 milhões de 

adolescentes e jovens com idade entre 15 a 24 anos estão infectados pelo HIV (PLANO 

IBERO, 2009, apud MEDEIROS, 2016). 

Com base nos dados obtidos dessa pesquisa 96,38% dos participantes da pesquisa 

mostraram-se conhecedores de alguma IST, entre elas, HIV/AIDS (49,28%), Sífilis (13,04%), 

Gonorreia (11,59%), HPV (8,70%), Herpes (10,14%) e candidíase (7,25%), observam-se os 

dados obtidos na Tabela 8; Gráfico 9, comparando esses dados aos de Medeiros (2016) 

observa-se que os dados vão de acordo com os resultados encontrados na sua pesquisa no qual 

foi encontrado HIV/AIDS (52,7%), Gonorreia (7,3%), Sífilis (5,5%), Hepatite B/C (2,7%), 

Herpes (2,7%), HPV (0,9%), Não sei (11,8%), Vazias (16,4%). Diante desses resultados faz-

se crucial que o debate sobre IST/AIDS proporcione acesso a informações adequadas que 

favoreçam mudança de comportamento em relação a pratica sexual (MOURA, 2011, apud 

MEDEIROS, 2016). 

 

Tabela 8: Percepção dos participantes da pesquisa acerca da IST/AIDS. 

Conhece alguma IST? PARTICIPANTES % Total 

NÃO 5 3,62% 

SIM 133 96,38% 

Qual? 

  Candidíase 10 7,25% 

Gonorreia 16 11,59% 

Herpes 14 10,14% 

HIV/AIDS 68 49,28% 

HPV 12 8,70% 

Sífilis 18 13,04% 

Total 138 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Gráfico 9: Percepção dos participantes da pesquisa acerca da IST/AIDS. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

As IST representam um impacto considerável na saúde reprodutiva dos/as 

adolescentes podendo causar problemas como: esterilidade, doença inflamatória pélvica, 

câncer do colo uterino, gravidez ectópica, gravidez indesejada, infecções puerperais, além de 

interferir na autoestima de forma negativa (DOLLABETTA et al, 1997, apud MEDEIROS, 

2016). 

5.5. Gravidez na adolescência  

 

A gravidez na adolescência é multicausal e sua etiologia está relacionada a uma série 

de aspectos. As causas que levam as adolescentes a engravidarem tão precocemente podem 

ser: fatores familiares, fatores sociais, fatores biológicos, fatores psicológicos e métodos 

contraceptivos mal utilizados pelos adolescentes (DUARTE, 2011). 

A Tabela 9 e o Gráfico 10 mostram os dados obtidos em relação a estarem preparados 

para assumir uma maternidade ou paternidade, onde 92,75% afirmaram que não se sentem 

preparados, e apenas 7,25 se sentem preparados, esses dados mostram que os participantes da 

pesquisa estão todos mais conscientes do que é uma maternidade ou paternidade. 
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Tabela 9- Relações dos participantes da pesquisa se estão preparados ou não para assumir uma 

paternidade/maternidade. 

  QUESTIONADOS  % Total 

NÃO 128 92,75% 

SIM 10 7,25% 

Total Geral 138 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Gráfico 10: Relações dos participantes da pesquisa se estão preparados ou não para assumir uma 
paternidade/maternidade. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

A questão representada pela Tabela 10 e Gráfico 11 era se a mulher poderia engravidar 

na primeira relação sexual e 97,10% afirmaram que a mulher pode engravidar na primeira 

relação sexual, isso demonstra que os tabus, as inibições e os estigmas estão diminuindo e por 

sua vez a atividade sexual e o conhecimento da gravidez vêm aumentando.  

Em um dos documentários sobre orientação sexual apresentado por Dráuzio Varela, 

uma médica revela que o peso da criança sem a presença de uma família estruturada PAI-

MÃE é menor que a de uma criança que tem uma família com a presença do pai. 
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Tabela 10: Distribuição dos participantes da pesquisa em relação à mulher engravidar na primeira relação 

sexual. 

A mulher pode engravidar na 

primeira relação? PARTICIPANTES % Total 

NÃO 4 2,90% 

SIM 134 97,10% 

Total geral 138 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Gráfico 11: Distribuição dos participantes da pesquisa em relação à mulher engravidar na primeira relação 

sexual. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Já a Tabela 11, traz dados sobre a questão da mulher e do homem ter a mesma 

responsabilidade na prevenção da gravidez onde dos 138 adolescentes entrevistados 66,67% 

acha que tanto o homem quanto a mulher têm a mesma responsabilidade na prevenção da 

gravidez e apenas 33,33% acreditam que a responsabilidade é mais da mulher, essa questão é 
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mais cultural, uma vez que na antiguidade o Pai (homem) trabalha e a mulher cuida da casa e 

dos filhos, além do mais ainda vivemos em uma sociedade machista e cheia de preconceitos, 

que apesar dos anos não diminuem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Distribuição dosparticipantes da pesquisa em relação à responsabilidade na prevenção a gravidez. 

Você acha que o homem tem a mesma 

responsabilidade que a mulher na prevenção 

da gravidez? Participantes % Total 

NÃO 46 33,33% 

SIM 92 66,67% 

Total geral 138 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

6. CONSIIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi de suma importância para verificar a percepção dos estudantes de 8º e 

9º anos de uma escola pública na cidade de João Pessoa – PB acerca de diversos métodos 

contraceptivos bem como sobre as ISTs existentes na atualidade.  

Em relação aos objetivos específicos, observa-se que, quanto ao primeiro objetivo, a 

idade de iniciação sexual está cada vez menor, eles já dominam o conceito de sexualidade e 

conhecem algumas ISTs e sabem como se pega, porém ainda existe uma necessidade dos 

professores inserirem essa e outras temáticas referentes à saúde sexual como um todo, em seu 

conteúdo programático, discutindo temas atuais e relevantes do contexto educativo. 

Concluiu-se também que o assunto sexualidade é mais facilmente abordado em 

conversas informais entre amigos e que o tema ainda é tido como tabu no ambiente familiar. 

O que ressalta a importância do papel da escola como veículo de comunicação e orientação do 

tema sexualidade.  

O conhecimento acerca do uso dos métodos contraceptivos pesquisados precisa ser 

inserido na grade curricular visando reforçar a saúde coletiva. Vale destacar a sala de aula e o 
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papel do professor nesse processo de ensino-aprendizagem, a fim de criar estratégias que 

possam diminuir os preconceitos sobre as ISTs, tanto dos alunos quanto dos pais. 

Contudo, é importante que os gestores escolares colaborem com o trabalho do 

professor através da realização de ações voltadas para a educação sexual, a fim de que 

viabilizem esse aprendizado que são de suma importância, pois trabalham com temas 

polêmicos, carregados de preconceitos e tabus, juntamente com a participação da família e de 

outras instituições, como os serviços de saúde, garantindo a prevenção de agravos e a 

promovendo a saúde dessa população. 

Por fim, todos os resultados obtidos nesta pesquisa mostraram a relevância do ensino 

de sexualidade em todas as etapas da vida do ser humano, principalmente no ensino básico. 

Espera-se que esse trabalho tenha contribuído para a compreensão do conhecimento 

dos adolescentes acerca do conceito de sexualidade e ISTs, sem deixar de lado que é 

importante que seja um tema que precisa ser melhor explorado nas instituições de educação, 

em parceria com as da saúde, para que se possa ter uma maior amplitude das ações de 

prevenção. Destaca-se ainda a necessidade de mais estudos na área para que se possa 

conhecer os avanços, entraves e desafios na efetivação dessa política pública de saúde contra 

as ISTs. 

Finalizo ressaltando a importância deste trabalho para a minha formação acadêmica 

uma vez que permitiu aproximação com os estudantes sobre uma temática polêmica e cheia 

de dúvidas, além de que foi possível atender os objetivos propostos com a participação e 

envolvimento de todos os participantes.  
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 APÊNDICE – MODELO DO QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

QUESTIONÁRIO SONDAGEM SOBRE SEXUALIDADE 

Pesquisa para o TCC 

Centro Profissionalizante Deputado Antonio Cabral (CPDAC) 

IDENTIFICAÇÃO  

 

1. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

2. Idade em anos (completo) ________anos. 

3. Você mora com seus pais? ( ) Sim ( ) Não 

4. Você tem vergonha de falar sobre sexo? ( ) Sim ( ) Não 

5. Seus pais conversam com você sobre sexo? ( ) Sim ( ) Não 

6. Você fala sobre sexo com os seus amigos? ( ) Sim ( ) Não 

7. Qual o método contraceptivo você acha mais eficiente? 

R: 

8. Você acha que o método que você escolheu previne: a gravidez, as Infecções 

sexualmente transmissíveis? ( ) Sim ( ) Não 

9. Você usaria a camisinha na relação sexual? ( ) Sim ( ) Não 

10. Você acha que as pessoas casadas ou que já tenham um relacionamento estável devem 

usar camisinha? ( ) Sim ( ) Não 

11. Você gostaria de receber mais informações e orientações sobre sexualidade? ( ) Sim ( ) 

Não 

12. Você conhece alguma doença sexualmente transmissível? ( ) Sim ( ) Não QUAL? 

13. Você se sente preparado para assumir uma maternidade ou paternidade? ( ) Sim ( ) 

Não 

14. A mulher pode engravidar na primeira relação sexual? ( ) Sim ( ) Não 

15.  Você acha que o homem tem a mesma responsabilidade que a mulher na prevenção 

da gravidez? ( ) Sim ( ) Não 
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RESUMO 

 

O Sistema de Posicionamento por Satélites conhecido popularmente por GPS, ou ainda, 

de forma mais ampla os GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) tem levantado o 

interesse de muitas pessoas, em especial os jovens estudantes. Apps como: Google Maps, 

Waze, Here WeGo e outros foram popularizados por eles. Nas atividades escolares ou 

acadêmicas percebeu-se um grande aumento de trabalhos científicos ou simplesmente 

recreativos e esportivos utilizando a tecnologia GPS. Nos últimos anos, vestibulares e outros 

processos seletivos para universidades, faculdades e provas do ENEM, sobre coordenadas ou 

distâncias geográficas e outros termos ligados a tecnologia GPS caem com frequência. Os 

alunos secundaristas devem está preparados para solucionar questões de vestibulares e do 

ENEM, que envolvam questões de cartografia, georreferenciamento e ao mesmo tempo 

compreender como funciona a tecnologia dos aparelhos GPS e apps para essa finalidade. O 

objetivo desse trabalho é trazer para o conhecimento dos usuários de GPS, em particular 

estudantes do ensino médio os principais conceitos e termos técnicos ligados a cartografia e 

georreferenciamento, facilitando no entendimento dos apps e aparelhos com a tecnologia GPS 

e os auxiliando em suas aulas do ensino médio. 

 

Palavra-chave: GPS. Apps. Georreferenciamento. Coordenadas. Ensino médio. 
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O Sistema de Posicionamento por Satélites conhecido popularmente por GPS, ou ainda, 

de forma mais ampla os GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite), tem levantado o 

interesse de muitas pessoas, em especial os jovens estudantes. Fazendo com que os mesmos 

adquirissem os aparelhos receptores GPS, ou baixassem aplicativos (Apps) com essa função 

em seus smartfones, como o Google Maps, Waze, Here WeGo, TomTom Go World, TomTom 

Go Brasil, ou ainda, Google Earth ferramenta na internet  disponível para uso 

em computadores pessoais rodando em Sistema operacionais diversos. 

Os jovens estudantes do ensino médio e de faculdades também ajudaram a popularizar 

esses aparelhos e apps de georreferênciamento. Em suas atividades escolares ou acadêmicas 

percebeu-se um grande aumento de trabalhos científicos ou simplesmente recreativos e 

esportivos utilizando essa tecnologia. Inclusive é muito comum nos cursos superiores de 

engenharias e ligados a àrea ambiental, encontrar disciplinas específicas voltadas para essa 

tecnologia como: topografia e georreferênciamento, georreferênciamento e cartografia, drones 

e tecnologia gps, agricultura de precisão, entre outras. 

Na disciplina de Geografia do ensino médio a tecnologia GPS também é apresentada 

aos estudantes, porém de forma mais elementar utilizando, apenas, conceitos dentro da 

realidade desses estudantes tais como: coordenadas geográficas, distância entre pontos 

geográficos, fuso horário entre outros. Nos últimos anos é muito comum questões em provas 

que dão acesso a universidades, faculdades e provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) sobre coordenadas ou distâncias geográficas, fuso horário e outros termos ligados a 

tecnologia GPS. 

Os alunos secundaristas devem está preparados para solucionar questões de vestibulares 

e do ENEM, que envolvam questões de cartografia, georreferenciamento e ao mesmo tempo 

compreender como funciona a tecnologia dos apps e aparelhos GPS; tema muito atual e 

presente no dia a dia, inclusive nos smartfone utilizados por esses jovens estudantes. Mesmo, 

porque, é bem possível utilizar essa tecnologia nas aulas de Geografia ou Ciências da natureza 

e suas tecnologias, como está previsto na lei de diretrizes e bases da educação (LDB)  e dos 

parâmetros curriculares nacionais (PCNs) . 

Como exposto acima, os universitários das engenharias ou dos cursos ligados a área 

ambiental possuem disciplinas específicas sobre a tecnologia gps; porém estudantes do ensino 

médio não conhecem essa tecnologia ou pior deixam de entrar nos cursos superiores, porque, 

erram questões básicas sobre o tema que será discutido aqui. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal
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O objetivo desse trabalho é trazer para o conhecimento dos usuários de GPS, em 

particular estudantes do ensino médio os principais conceitos e termos técnicos ligados a 

cartografia e georreferenciamento, facilitando no entendimento dos apps e aparelhos com a 

tecnologia GPS e os auxiliando em suas aulas do ensino médio. 

 

. 

DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema de posicionamento global (GPS) foi criado para fins militares pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O sistema é constituído de 24 satélites, sendo 

21 em plena atividade e três em "stand-by". Esses satélites orbitam a terra a uma altitude de 

aproximadamente 20.000 km em seis planos órbitas distintos, distanciadas igualmente de 60 

graus, contendo quatro satélites por órbita (MORGAN 1997). 

A unidade GPS necessita sintonizar sinais bons de pelo menos três satélites para 

determinar sua posição sobre a superfície da Terra. Um quarto sinal é necessário para obter-se 

uma posição tridimensional, com a determinação da elevação ou altitude (GARMIN, 2000). 

Devido ao surgimento de outros sistemas de posicionamento por satélite criou-se o termo 

GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélites). 

Como informado inicialmente o GPS foi criado a princípio para fins militares pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Porém com o aprimoramento e as mais diversas 

possibilidades de aplicabilidades do sistema, os militares americanos o liberou para fins civis. 

Os receptores GPS podem ser classificados de diferentes formas, mas um dos critérios 

utilizado é pelos diferentes tipos de receptores e dados proporcionados como é o caso dos 

receptores com código C/A; código C/A e portadora L1; código C/A e portadoras L1 e L2; 

código C/A e P e portadoras L1 e L2; portadora L1 e portadoras L1 e L2. (BERNARDI e 

LANDIM, 2002). Veja modelos desses tipos de GPS na figura 1. 

Os chamados GPS de navegação, que normalmente possuem o código C/A são menos 

precisos para marcação ou geolocalização de pontos, as chamadas coordenadas geográficas; 

podendo apresentar erros de precisão que variam de 3 a 5m ou mais a depender de fatores que 

atrapalhem a recepção do sinal vinda dos satélites. Esses fatores podem ser: tempo nublado ou 

chuvoso, regiões montanhosa, mata ou floresta densa, interiores de prédios, modelo do GPS e 

por fim, atrasos do sinal causados pelos elétrons livres presentes na ionosfera. 
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Os GPS civis ou de navegação são muito indicados para recreação e práticas de 

esportes. Por isso, são usados em percursos de corridas para os atletas conhecer os trajetos e, 

também são usados em provas de rally e trilhas ecológicas e em veículos passeio. No entanto, 

os chamados GPS geodésicos, que normalmente possuem as duas portadoras L1 e L 2  são 

indicados para trabalhos topográficos ou agrimensura e georreferrenciamento devido a sua 

acurácia precisa. Os GPS geodésicos apresentam uma precisão que pode variar de 10 mm a 30 

cm dependendo também dos fatores já mencionados, que pode favorecer ou prejudicar o sinal 

vindo dos satélites. 

Para determinar a posição de um ponto no espaço ou na Terra, o GPS utiliza como 

referência o sistema geodésico WGS84 (World Geodetic System de 1984) também conhecido 

como G873. Dentro deste contexto devemos ter uma série de cuidados com as transformações 

de datum, escala e tipos de projeções (BERNARDI e LANDIM, 2002). 

  

 Figura 1.Tipos de receptores GPS 

           Fonte:<http://www.teomac.com.br/> 

Sobre 
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Além dos aparelhos GPS, aplicativos que trabalham com essa tecnologia disponibilizam 

o serviço de forma rápida, prática, eficiente e em qualquer lugar, uma vez que podem ser 

instalados em smartfone e nos veículos. O Techtudo (2020) reuni uma lista de aplicativos 

(Apps) úteis para o usuário se localizar melhor. Aplicações de GPS dos mais variados 

modelos. Além do Google Maps Navigation, tem Apps com GPS como: Navigon, Scout GPS, 

Waze, Wisepilot Navegador GPS, entre outros. 

Um conceito primordial para o entendimento da tecnologia gps dentro do estudo de 

cartografia é o de projeções. De acordo com Aguirre e Mello Filho (2009), a superfície da 

Terra pode ser representada por um modelo esférico ou elipsoidal, sobre uma superfície plana. 

E segundo Costa; Silva (2019) o elipsoide é uma figura geométrica tridimensional que é 

definido pelo seu semi-eixo maior (a), semi-eixo menor (b) e o achatamento f. No estudo da 

cartografia as definições de geoide e de elipsoide de revolução foram fundamentais para a 

caracterização do datum (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Elipsóide de revolução, “a” eixo equatorial e “b” eixo polar. 

 Fonte: <https://biblioteca.ibge.gov.br/>. 

 

Segundo Aguirre; Mello Filho (2009) o modelo esférico ou elipsoidal da superfície da 

terra apresenta deformações que se refletem sobre os ângulos, os comprimentos e as áreas. Na 

tentativa de evita, mesmo que parcialmente essas distorções, um dos requisitos para a 

elaboração de cartas ou mapas é estabelecer um método, de forma que, a cada ponto, sobre o 

modelo adotado, corresponda um ponto na carta e vice-versa. Os métodos que permitem 

efetuar essa correspondência denominam-se sistemas de projeções. Um tipo de projeção 

muito utilizado é a UTM, Universal Transversa de Mercator. 

A Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), é uma projeção cilíndrica que 

passa pelos pólos da Terra, seguindo tangente a um meridiano central de valor 0° e o seu anti 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv44152_cap2.pdf
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meridiano de valor 180°. Por um acordo geográfico mundial, os fusos UTM são faixas de seis 

graus de largura, enumerados crescentemente de Oeste para Leste a partir do anti-meridiano 

de Greenwich, que se encontra no Oceano Pacífico. São necessários 60 fusos de seis graus 

para cobrir uma esfera de 360°. ( ANDERSON et al.,  1982). Pelo Brasil possam oito fusos 

UTM, sendo que o fuso 18 passa pelos Estados do Acre e Amazônia e o fuso 25  passa pelo 

extremo leste do país (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Fusos UTM que atravessam o território brasileiro. 

 
Fonte: <https://www. lapig.iesa.ufg.br/lapig/> 
 

 

Além dos fusos UTM, existem também os fusos horários, que neste caso, como o 

próprio nome diz são responsáveis pelos horários mundiais espalhados por diversos países. 

Segundo o “site” Todo Estudo (2020) no ano de 1884 foi estabelecida a divisão do mundo em 

24 fusos de uma hora cada, os chamados fusos horários. Pegou-se, então,  os 360º da 

circunferência da Terra no sentido das linhas longitudinais e dividiu por 24, pois é o tempo 

para a Terra da um giro completo em seu próprio eixo ( movimento de rotação); portanto, 

360/24 = 15°, ou seja, cada fuso tem 15°. 

 Os fusos horários são contados a partir do Meridiano de Greenwich, que vale 0º. Os 

fusos acompanham as linhas imaginárias ligadas do polo norte ao polo sul da Terra (figura 4). 

Em alguns países pode passar mais de um fuso horário, como é o caso do Brasil, por ser um 

país de vasta extensão territorial. Pela figura 4 percebemos que o marco zero (Meridiano de 

Greenwich) que separa os hemisférios, também separa os fusos horários em dois sentidos.   

Assim, quando nos deslocamos em direção ao hemisfério oeste, temos que diminuir as 

horas. Quando nos deslocamos em direção ao hemisfério leste, temos que aumentar as horas. 

https://www.todoestudo.com.br/geografia/meridiano-de-greenwich
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Quando os países pertencem ao mesmo hemisfério somam-se as horas, enquanto em 

hemisférios diferentes diminuem-se as horas. (TODO ESTUDO, 2020). 

 

 

             Figura 4.  Fusos horário no mapa mundi 

Fonte: <https://www.todoestudo.com.br/geografia/> 

 

Para melhor compreensão de fusos horários, vejamos uns exemplos: se estamos em 

Brasília, DF às 18:30 (seis e meia da noite) e estamos conversando por telefone com um 

amigo em Sydney na Austrália; então podemos dizer que são 07:30 (sete e meia da manhã) 

em Sydney. Isso se explica porque Sydney na Austrália está 13 horas à frente de Brasília, DF. 

Ou seja, estamos saindo do hemisfério Oeste (Brasil fuso -3) e indo em direção ao hemisfério 

Leste (Austrália fuso +10), se são hemisférios diferentes subtrai os fusos e depois soma-se o 

resultado em valor absoluto às horas, assim: (-3) - (+10) = -3-10 = -13; soma-se (13 + 18:30 

horas) = 07:30 da manhã. 

Outro conceito que de alguma forma está ligado ao de fuso horário é o conceito de 

Linha Internacional da Data (LID), a mesma é uma linha imaginária no globo terrestre. Em 

resumo podemos dizer que quem está no Brasil está atrasado um dia em relação ao Japão, por 

exemplo. Isso acontece, porque quem sai do Hemisfério Oeste para o Leste ganha um dia no 

calendário e quem sai do Hemisfério Leste para o Oeste perde um dia no calendário. Ou seja, 

se hoje são 05 de junho no Brasil, no Japão são 06 de Junho e vice-versa. 

https://www.todoestudo.com.br/geografia/fuso-horario#:~:text=Para%20descobrir%20os%20graus%20dos,base%20no%20Meridiano%20de%20Greenwich.
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Outro conceito essencial para o entendimento do gps, também dentro do estudo da 

cartografia é o sistema de coordenadas geográficas. A partir de definições de latitude e 

longitude é possível a localização precisa de um ponto qualquer na superfície terrestre. 

Primeiro é preciso entender que no globo terrestre passa linhas imaginárias denominadas de 

paralelos e meridianos. Os paralelos como o próprio nome diz estão paralelos à linha do 

equador, está última linha passa no centro da Terra. Já os meridianos passam no sentido 

longitudinal, isto é, de polo a polo. 

 

 
Figura 5. Graus de Latitude e Longitude. 
 

Fonte: <https://www.geogebra.org/m/qJuMB7ma>. 
 

A linha do equador passa pelo centro da terra formando um plano perpendicular com os 

polos norte e sul. Outro plano qualquer paralelo ao do equador, será chamado de paralelo de 

latitude ou simplesmente paralelo. A abertura angular que parte do plano do equador em 

direção a qualquer paralelo e tendo como vértice o centro da terra é o que chamamos de 

latitude (Figura 5). A latitude a partir do equador em direção aos polos varia de 0° a 90°. E 

pode ser positiva (+) para o polo norte (N) e negativa (–) para o polo sul (S). Portanto na 

Figura 5 temos latitude de 30° norte ou +30, ou ainda, 30°N. 

Perpendiculares ao plano do equador existem os planos longitudinais, os quais também 

passam pelos polos e centro da Terra. O primeiro plano longitudinal, passa pelo meridiano 

Greenwich (0°). Todos os outros planos longitudinais formam um ângulo com o plano de 

Greenwich, ao longo do eixo polar (Figura 5). 

https://www.geogebra.org/m/qJuMB7ma
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A longitude é contada de 0º a 180º a partir do meridiano de origem (Greenwich). E pode 

ser positiva (+) para leste de Greenwich , ou ainda, ser representada por (E ou L); e negativa 

(–) para o oeste de Greenwich, ou ser representada por (W ou O). Para a definição da 

longitude podemos dizer que é uma abertura angular feita no plano do Equador compreendido 

entre o primeiro meridiano (Greenwich) e o meridiano de um lugar e tendo como vértice o 

centro da terra (Figura 5). Portanto, longitude de 92° oeste ou 92°W, ou ainda, – 92. De posse 

dos ângulos de latitude e longitude de um local temos em mãos o quê chamamos de 

coordenadas geográficas do ponto local. 

Em Geografia do ensino médio, assim como, nos vestibulares e no ENEM o conteúdo 

sobre coordenadas geográficas é muito cobrado. Por isso, vamos dá alguns exemplos de como 

esse assunto pode ser abordado pelos professores secundaristas. 

Suponhamos que tivéssemos dois grupos de animais; o primeiro grupo era composto 

por: lobo-guará, tatu-canastra, tamanduá-bandeira e ema. E o segundo grupo era composto 

por: leões, elefantes, rinocerontes, hipopótamos e zebras. Portanto, como no primeiro grupo 

temos animais característicos do Cerrado brasileiro, então, pela figura 6, uma das coordenadas 

mais prováveis são: 18° 55' S (Latitude) e 50° 40' W (Longitude) e o segundo grupo estariam 

mais bem localizados com as coordenadas 24° 47' S (Latitude) e 26° 11' E (Longitude). 

Vejamos uma outra situação. Suponhamos que tivéssemos os seguintes vegetais: umbuzeiro, 

juazeiro, marmeleiro, faveleira, mandacaru, xique-xique e palmas, quais as coordenadas que 

indicariam a localização geográfica dessas espécies? Muito fácil, uma vez que, essas espécies 

são características da Caatinga brasileira e, por sua vez, a mesma abrange o sertão nordestino. 

E recorrendo novamente a figura 6, uma das coordenadas mais prováveis seria: 07° 58' S 

(Latitude) e 38° 55' W (Longitude). Observe que não só relacionamos as coordenadas 

geográficas com as espécies animais e vegetais, mas também aos seus biomas: Cerrado e 

Caatinga (biomas brasileiros) e Savanas, pois o segundo grupo de animais citados são típicos 

das savanas africanas. 
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                                 Figura 6. Coordenadas geográficas no mapa mundi 

                                 Fonte: <http://inct.florabrasil.net/> 

 

Vimos em parágrafos anteriores a explicação sobre projeções e a importância das 

definições de geoide e de elipsoide de revolução para a caracterização de um datum. Então, 

para melhor explicar o que é um datum planimétrico ou horizontal; podemos dizer que o 

mesmo é estabelecido a partir de parâmetros como a latitude e a longitude de um ponto 

inicial, azimute, e duas constantes necessárias para definir o elipsoide de referência. 

No Brasil existem três tipos de datum são eles: datum Porto Alegre, datum SAD69 e 

datum SIRGAS2000. Sendo este último o atual, em vigor desde 2005; esse novo referencial 

geodésico é um sistema de referência geocêntrico para as Américas. Porém modernamente, 

com o advento das medições GPS, tem sido comum o emprego do datum planimétrico global 

WGS-84 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008). 

E para explicar o termo azimute empregado logo acima, temos que entende primeiro o 

conceito de Norte Geográfico e Norte Magnético. Esses termos diz respeito a localização do 

pólo Norte da Terra. Também denominado de Norte Verdadeiro, o Norte Geográfico é 

definido pela direção dos meridianos geográficos, que passa pelos pólos norte e sul. Já o 

Norte Magnético é definido pela direção da agulha da bússola, que sofre influência do 

magnetismo vindo do centro do planeta. 

Portanto, o azimute de um alinhamento é o ângulo que a direção deste alinhamento faz 

com o Norte. Podendo ser Azimute Verdadeiro ou Azimute Magnético, quando 

respectivamente o norte é o Geográfico ou Magnético. A declinação magnética pode ser 

http://inct.florabrasil.net/en/ferramentas-para-converter-e-gerenciar-coordenadas-geograficas/
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positiva, quando o ponteiro da bússola está declinado para o leste ou negativa, quando o 

ponteiro está declinado para o oeste (Figura 7). 

 
                            Figura 7. Declinação magnética 
 

                                  Fonte: <http://www.radiestesiaecia.com>. 

 

 Os azimutes variam de 0° a 360° tendo como ponto de partida o Norte Geográfico ou o 

Norte Magnético da agulha da bússola no sentido horário. Porém outro conceito similar ao de 

azimute é o de rumo. 

O Rumo de um alinhamento é o menor ângulo formado pela meridiana norte-sul e a 

direção considerada. Os rumos variam de 0 ° a 90 °, partindo do norte ou do sul sentido  leste 

ou oeste. Dependendo do quadrante em que se encontra o rumo, o mesmo, pode ser indicado 

por NE, SE, SW, NW cuja primeira letra indica a partida do rumo e a segunda indica a 

direção do mesmo. 

Na imagem abaixo temos o ângulo AZ12 que indica um azimute que partiu do norte em 

direção ao alinhamento 2. Temos também o ângulo R12 que partiu do eixo meridional sul em 

direção ao alinhamento 2 sentido leste; se a medida do ângulo R12 for igual a 45°, então fica 

R12 = 45°SE (Figura 8). 
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                                   Figura 8. Azimute e rumo 
                                          Fonte: <http://files.labtopope.webnode.com/> 

 

Considerações Finais 

 

Como vimos para entender a tecnologia GPS é preciso inicialmente recorrer a 

conceitos oriundos da cartografia e do georreferênciamento, porque, na verdade tudo faz parte 

da mesma ciência. É possível que os estudantes do ensino médio resolvam questões de bancas 

de vestibulares e do ENEM, que estejam correlacionados com o conteúdo e explicações desse 

trabalho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.labtopope.webnode.com/200000686-37919388cf/APOSTILA_Projetos%20Rodoviarios.pdf
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