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Em meio às turbulências e mudanças vividas no mundo moderno, surge enfim uma 

esperança dentro do processo de ensino-aprendizagem através da implantação do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) na Escola Estadual Izaura Antonia de 

Lisboa (EPIAL) em parceria com a Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). A referência 

ao termo turbulência tem ligação com a crise de valores e da própria educação que 

vivenciamos nessa contemporaneidade, mais especificamente em se tratando do Brasil onde 

os indicadores educacionais que são por demais comprometedores, já refletem os problemas 

encarados cotidianamente tanto por educadores quanto por alunos da educação básica, e, 

na educação pública estes problemas se multiplicam, onde se percebe uma desmotivação 

generalizada, com raras exceções, e isto vai além da tão badalada desvalorização 

profissional do professor, levando-o a falta de motivação em pesquisar ou até mesmo 

promover práticas pedagógicas motivadoras, uma vez que dentro do ambiente escolar existe 

uma dificuldade em encontrar alunos que cheguem à escola ansiosos por conhecimento. Em 

um mundo moderno repleto de tecnologias e tudo sendo muito rápido e flexível com 

facilidade em praticamente todos os setores, ou até mesmo tudo se resolvendo em um 

instantâneo click, fica complicado para o professor convencer ao aluno a importância do 

aprender para a própria vida, afinal, para adquirir conhecimento é necessário atenção, 

dedicação e concentração, estando essas habilidades descartadas por grande parcela dos 

jovens que frequentam as escolas de educação básica, justamente por ser mais cômodo e 

rápido apenas darem uma teclada no computador ou usar seus possantes celulares, além de 

equipamentos altamente sofisticados e eficientes para quem tem preguiça de pensar.  

 Também já é fato consolidado nas dependências das escolas e nos seus arredores o 

consumo de entorpecentes, sendo rotineiro observar determinados jovens já entregues ao 

domínio das drogas que causam danos irreparáveis, e logicamente comprometem o 

desempenho escolar causando prejuízos concernentes a aprendizagem, além de provocarem 

na escola situações de insegurança e impotência perante o vandalismo consistente e que é 

uma consequência do uso de drogas. Uma sociedade em que as leis são brandas em relação 

ao consumo de drogas só pode se esperar chegar nessa situação, mesmo porque a prática 

ilícita se torna um desafio para o jovem, e o próprio Ser Humano sempre gostou de superar 

os desafios que lhe são impostos, mesmo com consequências problemáticas usar drogas se 

torna um obstáculo e uma experiência essencialmente proibida que aguce a vontade dos 

indivíduos em superar os limites do que pode ser considerado racional e organizado para a  
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prática da irracionalidade sem dogmas tradicionais, sendo o jovem uma vítima em potencial dessa 

situação justamente pelo fato de ser nessa faixa etária que a curiosidade e as dúvidas mais se afloram. 

Esse é o contexto que se desenha na educação pública brasileira da atualidade, e sinalizar 

mudanças envolve um processo cuidadoso e detalhado, sem tomar atitudes precipitadas ou agressivas, 

e também não deve deixar o comodismo ser o mentor da prática pedagógica. Justamente para 

amenizar o problema que parece crônico da educação pública brasileira foi criado o Pibid, embora que 

o objetivo inicial seja inserir o até incentivar a prática docência nos graduandos em licenciatura, o 

programa chegou às escolas de educação básica com perspectivas positivas, trazendo inovações 

dentro da própria prática pedagógica e despertando o interesse de diversos alunos. Na Escola 

Estadual Izaura Antonia de Lisboa, em Arapiraca, o Pibid de Geografia promoveu mudanças 

significativas na forma de abordar os diversos temas relacionados com a disciplina, melhorando 

sensivelmente a compreensão por parte dos alunos, inclusive levando-os a um envolvimento 

impressionante nos estudos de assuntos ligados aos diversos ramos da Geografia, com destaque para 

a Cartografia e a Geografia Física. Diversos projetos foram implantados pelos bolsistas do Pibid 

acompanhados pela Supervisão e Coordenação do programa, tendo como resultado principal uma 

maior interação entre o professor de Geografia e grande parcela dos alunos, tornando a ciência 

geográfica mais atrativa e motivando os alunos a desbravarem os encantos da matéria. 

 As ações do Pibid de Geografia no Epial realmente mudaram a concepção de ensinar a 

disciplina, também influenciando na forma de aprender geografia, resultando em uma interação 

contínua entre o professor, os bolsistas do Pibid e os alunos que participam diretamente de todos os 

projetos. O primeiro projeto desenvolvido através da parceria entre a Escola Estadual Izaura Antonia 

de Lisboa e a Universidade Estadual de Alagoas foi denominado de “Repórter Ambiental Epial”, dando 

ênfase a questão do uso, consumo e desperdício de água na comunidade do entorno da escola, onde os 

alunos desenvolveram pesquisas de campo através de questionário e entrevistas com a população 

local e que resultaram em gráficos contendo os resultados. Neste mesmo projeto, tendo como base os 

resultados coletados foi então produzido um vídeo no estilo reportagem em que os próprios alunos 

eram os repórteres e mostraram como estava a situação do uso e consumo de água na comunidade, 

sendo também importante ressaltar que através da música Planeta Água, de autoria de Guilherme 

Arantes foi elaborado um vídeo contendo os resultados da pesquisa, e, a culminância desse projeto 

ocorreu nas dependências da escola na Conferência Infanto Juvenil sobre o Meio Ambiente.  

 O projeto “Localização e orientação na Hidrelétrica de Paulo Afonso” teve início com a 

confecção de Rosas-dos-ventos pelos grupos previamente definidos com o apoio dos bolsistas da 

Uneal, e este material foi construído em tamanhos e cores que chamavam a atenção de todos os 

alunos, já que era necessário usá-las na prática durante a visita as instalações da Hidrelétrica de 

Paulo Afonso, localizando todos os pontos de parada para a visitação e também fazendo a orientação 

dos pontos visitados através dos pontos cardeais, sempre tendo como referência a posição do Sol no 

horário da visita e também o posicionamento das Rosas-dos-ventos que eram ajustadas pelos alunos 

da educação básica, resultando para eles uma experiência importante quanto à localização dos pontos 
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cardeais e também chamando à atenção as belíssimas paisagens visitadas na cidade de Paulo Afonso-

BA. Para concluir esse projeto, os alunos preencheram formulários com os dados coletados durante a 

visita e a culminância foi através de um Seminário com a apresentação dos resultados e as imagens do 

local visitado com a devida localização. 

 O projeto intitulado “Protagonismo Juvenil Geográfico” em sido realizado com sucesso na 

Escola Estadual Izaura Antonia de Lisboa, e o principal objetivo desse projeto é a multiplicação do 

conhecimento geográfico entre os jovens estudantes do Ensino Médio da referida escola, e, a idéia 

inicial foi preparar um grupo de 15 alunos com conceitos básicos de Geografia tanto na cartografia 

quanto na geografia física com aula expositiva teórica empreendida pelos discentes bolsistas do Pibid  

da Uneal e associado a essa teoria  está sendo colocada também atividades práticas de acordo com o 

que foi ensinado, com a realização da “Caminhada Geográfica” onde foi estudado os aspectos 

cartográficos, relevo, tipos de rochas, estado de tempo, tipos de nuvens, características da vegetação 

e hidrografia do Lago da Perucaba, situado próximo a zona urbana do município de Arapiraca. 

Também dentro deste projeto foi planejada a “Pedalada Geográfica”, sendo um passeio de bicicleta 

com todos os envolvidos no projeto e convidados que pretendem conhecer a variação de temperatura 

e vegetação do morro do Cangandú, localizado na zona rural do município, com pedalada até o 

mencionado local e depois a subida do morro trabalhando conceitos de geografia física atrelado a 

mudança da vegetação de acordo com a altitude. Diante dessas práticas pedagógicas pretende-se 

motivar o estudante da educação básica para que ele repasse esses conhecimentos para os demais 

colegas da escola e também que ele possa expandir essa aprendizagem para o seu ciclo de amizade, 

afinal o jovem interage muito mais entre eles, com suas linguagens próprias e estilos diferenciados de 

relacionamento do que no processo ensino-aprendizagem desenvolvido rotineiramente em sala de 

aula. 

 A oficina de cartografia realizada pelo Pibid de Geografia da Uneal na Escola Izaura Antonia 

de Lisboa foi outro momento de grande interação entre os estudantes da escola e os universitários da 

Universidade Estadual de Alagoas. Com a realização de jogos com conhecimentos geográficos que 

empolgaram nitidamente toda a estudantada percebemos o quanto é necessário empolgar e 

diversificar a prática pedagógica no ensino de geografia, mais especificamente quando nos referimos 

ao estudo dos mapas, já que esta parte do estudo geográfico seja provavelmente a mais complexa e 

para isso Antunes (2001) descreve um projeto que ajuda o professor de Geografia a desenvolver 

melhor esses conceitos cartográficos na educação básica:  

 
A alfabetização cartográfica será parcial quando, em sala de aula, o professor, usando cartas 
geográficas ou mapas históricos, ensina passo a passo ao aluno os fundamentos da 
decodificação, da leitura desse mapa: o sentido abrange do seu título; do tema que apresenta; a 
escola na qual foi construído; os paralelos e os meridianos que situam no espaço geográfico; o 
sentido das legendas; os significados de cada um dos sinais convencionais utilizados; a 
possibilidade da transposição das informações do mapa para um texto verbal ou gráfico; a 
posição da rosa-dos-ventos em relação a posição do aluno diante do mapa; enfim toda estrutura 
que envolve sua plena compreensão. (ANTUNES, 2001, p. 115) 
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Foi dentro dessa perspectiva que a oficina cartográfica foi planejada e realizada, sendo que 

inicialmente não poderia faltar a aula expositiva com as noções básicas de cartografia e os alunos 

foram incitados a construírem manualmente a rosa-dos-ventos como ferramenta básica de localização 

que durante toda a realização da oficina foi necessário trabalhar essa localização associada a 

construção de plantas com escalas grandes e também o jogo “caça ao tesouro” com o uso de pequenas 

representações cartográficas da  para que o aluno conseguisse encontrar as dicas fixadas em diversas 

partes do prédio da escola culminando com a descoberta do principal objetivo que era o “tesouro” 

convertido em pontuação e premiação com brindes para a equipe que encontrasse. 

 Outro projeto que determinou nitidamente a prática do conhecimento cartográfico foi 

chamado de “Cartografia: da teoria a prática”, e essa ideia era basicamente envolver os alunos da 

escola com o uso de escala e construção de mapas de áreas conhecidas pelo mesmo. De início foram 

desenvolvidos todos os conceitos de escala com os alunos, através da orientação coordenada pelos 

bolsistas da Uneal, mesmo porque para partirmos para uma prática é fundamental conhecer bem a 

teoria, e de forma incansável e paciente, foram expostas durante duas semanas as diferentes formas 

de representar espaços geográficos em plantas com escalas grandes, e em seguida houve um 

direcionamento dos trabalhos para a pesquisa de campo, ou seja, o trabalho real do cartógrafo, 

medindo, desenhando, anotando dados e por fim mapeando diferentes espaços da escola. Vimos nesse 

projeto uma dedicação interessante dos estudantes e uma motivação sem precedentes por parte dos 

mesmos em conseguir ultrapassar a barreira das dificuldades nos cálculos cartográficos e 

conseguirem elaborar um mapa de um local que eles frequentam, vivenciam o seu cotidiano escolar, 

enfim, o seu lugar. Esse projeto nos trouxe a memória uma expressão interessante do escritor Celso 

Antunes quando ele menciona em uma de suas publicações o trabalho com as múltiplas inteligências, 

e que nos incita a planejar aulas que envolva todas as formas de desempenho que o aluno possa vir a 

ter: 

O professor que trabalha em sala de aula com as múltiplas inteligências vive em todos os 
instantes a maravilhosa explosão de idéias e a agitação da criatividade, inovando sempre, mas 
inovando com a consciência de que as metas de aprendizagem constituem inabalável prioridade 
(ANTUNES, 2001, p. 35). 
  

 
 Ao realizarmos esses projetos mencionados e tantos outros que não foram citados neste 

momento, percebemos que podemos ultrapassar a fronteira da falta de motivação em estudar, mesmo 

porque a escola é o espaço de encontro e convivência entre pessoas que têm objetivos comuns, mesmo 

que problemas de ordem externa venham a prejudicar o trabalho se torna essencial desenvolver 

práticas que tornem a escola um espaço de interesse e acolhimento, com atividades que superem a 

descrição apontada por Kaercher: 

 
Muitas vezes, ambiente pouco estimulante para o estudo, para o trabalho cognitivo, para a 
reflexão! Parece óbvio, mas não é: na escola parece que não se ensina a estudar. Não se cobra 
um ambiente de cooperação coletiva do tipo: “pessoal agora calma. Vamos ouvir, vamos ler”, 
etc.(KAERCHER, 2014, p. 232). 
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É isso então, para conseguirmos ultrapassar esse conceito já enraizado nas escolas brasileiras, 

principalmente as públicas, é necessário motivar o estudante, trazendo ele para o lado do 

conhecimento, fazendo-o ter necessidade de aprender mais, orientando-o a superar os “vícios” e 

problemas do mundo moderno e, principalmente inserindo-o como agente ativo dentro do processo de 

ensino-aprendizagem, de forma que ele se sinta parte integrante e ativa na construção do 

conhecimento, conforme as palavras de Scheffler (1974, p.70-71): 

 

Ensinar a alguém que as coisas são deste ou daquele modo não significa meramente tentar fazer 
com que ele o creia; o engano, por exemplo, não constitui um método ou um modo de ensino. 
Ensinar envolve, além disso, que, se tentarmos fazer com que o estudante acredite que as coisas 
são deste ou daquele modo, tentemos, ao mesmo tempo, fazer com que ele creia, por razões que, 
dentro dos limites da sua capacidade de apreensão, são nossas razões. Ensinar, assim, exige de 
nós que revelemos as nossas razões ao estudante e, ao fazê-lo, que as submetamos à sua 
avaliação e à sua crítica. 
 
  

 Portanto, toda a problemática que envolve a educação na atualidade e que sempre se encontra 

um alvo para apontar como culpada seja a deterioração do ensino público ou a falta de qualificação 

dos professores, ou até mesmo ao poder público com o direcionamento errôneo dos recursos aplicados 

tanto na capacitação dos docentes quanto na própria escola, se esquecem dos fatores que 

externamente vem afetando negativamente o processo de ensino-aprendizagem, e se torna necessário 

que os olhos sejam abertos ainda em tempo, uma vez que a proteção excessiva que determinados pais 

colocam acerca dos seus filhos são direcionadas basicamente para evitar o fracasso escolar no que 

tange apenas as notas, ou a uma possível reprovação, destacando simplesmente o quantitativo, mas 

deixa obscura ou até fecha os olhos para o envolvimento desses mesmos filhos com as drogas tanto 

lícitas quanto ilícitas, compensando a falta de amor paterno ou materno com presentes associados à 

tecnologia e o pior é a falta de um ambiente familiar convidativo ao diálogo refletido também em um 

espaço de discussão familiar onde se elogia as produções intelectuais desenvolvidas na escola, e que 

torna a escola uma extensão da própria família. Apesar desse contexto, é bem provável que as ações e 

projetos desenvolvidos pelo Pibid de Geografia da Uneal nas escolas públicas tenham quebrado as 

amarras de uma educação desmotivadora, e vencido, ao menos em parte, os problemas que a 

sociedade hoje vive cotidianamente e que estão refletindo nos nossos jovens. Assim como a escola de 

educação básica, as licenciaturas em Geografia estavam necessitando desse incremento de motivação 

com a implantação do Pibid para transpor problemas estruturais há muito tempo debatidos, como 

afirma KAERCHER, (2014, p. 233): 

 

Os assuntos vistos na graduação são poucos praticados num contexto de ensinar para o nível 
fundamental e médio. De certa forma, tal “despreocupação” com o ensino baseia-se numa ilusão 
acerca da dimensão do campo profissional do bacharel-geógrafo. Acaba restando ao recém-
graduando, após a conclusão do curso, a docência. Tal decepção (tornar-se professor, quando 
sente-se bacharel), aliada às enormes dificuldades de início de carreira docente, contribui 
sobremaneira para a desilusão precoce com a profissão. 
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A vivência com os desafios da educação, estando na sala de aula e tendo contato direto com os 

estudantes da educação básica, promovendo práticas interessantes e motivadoras são ingredientes 

que podem mudar a concepção citada quanto aos graduandos em Geografia que estão inseridos no 

Pibid, mesmo porque nada melhor do que a prática com atividades produtivas para se ter uma 

formação completa e um desejo de colocar em prática aquilo que o discente aprendeu durante toda a 

sua vida acadêmica. 
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