
Apêndice I

ENTREVISTA REALIZADA COM O PROFESSOR LUCAS, DE GEOGRAFIA, por e-
mail [07 de agosto de 2009]

1- Descreva as dificuldades mais frequentes que os alunos apresentam na sua disciplina.
R.: A maior é entender para que serve a disciplina. Geralmente as pessoas têm a idéia de que a
geografia trata de um panorama de atualidades, sejam políticas, econômicas e, principalmente,
dos fenômenos ambientais. Não que isto seja de todo errado, porém é bem mais do que isso. E
quando se quer instrumentalizar os alunos sobre como realizar uma pesquisa, sobre como
estabelecer relações, sobre como investigar algo, fica claro que a maioria considera maçante,
sem sentido prático, entediante.

2- Procure explicar quais você acha que sejam as causas dessas dificuldades.
R.: Primeiro é a confusão sobre os objetivos da disciplina. Segundo, e acho que é a causa de
dificuldades em todas as disciplinas, é que os alunos não sabem ler e entender o sentido dos
textos. Como analisar algo se a pessoa não consegue ler com clareza? Então as escolas ficam
ensinando conteúdos distantes da realidade do aluno, em uma linguagem que ele não entende
e não tem vontade de entender, e deixa de lado o principal, que é dotar o aluno de habilidades
de leitura e interpretação.

3- Dentre essas dificuldades, quais você considera mais difíceis de superar, para o aluno? Por
quê?

R.: A de desenvolver habilidades de leitura e interpretação. É praticamente impossível porque
deveria haver uma reforma na maneira de ensinar e os professores também não tem interesse
nisto, pois a maioria não domina estas mesmas habilidades de leitura e interpretação. Acho
que deveria haver primeiramente um modo de ensinar o professorado a ensinar, desde as
séries iniciais. Agora, na prática devemos continuar no famoso “processo formiguinha” de
fazer a nossa parte, mesmo conscientes que o problema é grande demais para resolvermos.

4- E para você, em quais desses aspectos é mais difícil intervir? Por quê?
R.: A dificuldade está em motivar o aluno a ler, compreender. Parece que fico insistindo
muito nisto, em ler, interpretar, compreender. Poderia falar em outras formas de linguagem
que não seja a escrita, mas de verdade não acredito muito nisto. Vejo muitos professores
fazendo maquetes, colagens, etc. No final o aluno não vê o significado daquilo, acaba não
passando de entretenimento. Na geografia há os mapas, as fotografias, que são praticamente o
alicerce da disciplina, porém não são um fim em si mesmas, pois precisam estar
acompanhadas de uma leitura crítica destes mapas e fotografias. Porém a maioria dos
professores não faz isso, passa texto sem contextualizar, passa mapa apenas para copiar e
pintar. As maiorias das diretoras acreditam que o vídeo são instrumentos de entretenimento,
por isso não investem neste tipo de mídia. Por isso tem de haver uma mudança na mentalidade
do professorado e de quem dirige a educação, desde os diretores de escola até os secretários
de educação.

5- Quais são os tipos de materiais impressos que você utiliza? Com que frequência cada um
desses materiais é utilizado?

R.: Desde o ano passado prometi que não passaria nenhum texto na lousa, o malfadado
“ponto”. Então gasto muito em xérox de reportagens de jornais e revistas e também de mapas.
Então trago uma reportagem para a sala de aula, faço uma leitura com os alunos, peço que



2

eles respondam questões para a interpretação do texto e do sentido do texto, e faço a
contextualização do assunto, a explicação. Então praticamente todas as aulas utilizo textos de
reportagens ou artigos de opinião, ou textos extraídos de livros didáticos, de mapas e trabalho
com os alunos a interpretação.

6- Quando propõe uma atividade, você orienta os alunos oralmente, apresenta uma instrução
por escrito ou faz as duas coisas (neste caso, explicar a sequência)? O que você observa
que ajuda mais os alunos a compreenderem?

R.: Eu distribuo o texto para cada aluno ou dupla. Não gosto de trabalhar em grupo porque
acho que dispersa. Passo as instruções na lousa de maneira seqüencial, tipo “leia o texto e
grife as palavras que você não entendeu e depois procure no dicionário; o que o autor quer
dizer em determinada frase; você concorda com a opinião do autor; o que aconteceu em tal
momento; quem são os envolvidos na reportagem;”, como pode-se ver é um trabalho de
interpretação de texto. Depois trabalho conceitos da geografia em si, como paisagem, região,
fluxos, relações de poder, etc. Geralmente os alunos demoram muito para responder por conta
de indisciplina mesmo. Da distração, etc. O que ajuda os alunos a compreenderem é a clareza
no enunciado, em uma linguagem que eles entendam uma sequência lógica, e que o professor
esteja disponível para tirar as dúvidas. Geralmente quando começo com turmas novas eu vou
respondendo junto, para que os alunos “peguem” o jeito, e depois vou deixando que eles
façam por conta própria, com a minha supervisão. Mas quando a turma é muito bagunceira e
dificulta que eu faça junto eu acabo indo nas carteiras dos que pedem ajuda. Confesso que na
escola onde trabalho na maioria das turmas os interessados chegam a 20% em média.

7- Como os alunos demonstram que não entenderam alguma coisa?
R.: Quando não respondem. Ou quando respondem totalmente diferente daquilo que foi
pedido pelo professor. Geralmente o aluno tem dificuldades de entender o que é solicitado.
Por isso acho importante trabalhar interpretação, porque de que adianta o professor ensinar
quais são as bacias hidrográficas do Brasil se os alunos vão ler um texto que trata da falta de
água e não vão saber entender? Acho que não devemos nos desesperar quando um aluno
responde errado, o importante é ele tentar fazer. O aprendizado é um processo longo. Hoje ele
errou tudo, mas com o tempo você vai sentindo que o aluno começa a “pegar o jeito”, a ter um
pensamento mais autônomo. Até que um dia, se espera, ele pegue um texto em casa e consiga
compreender. Ou veja uma reportagem na TV e consiga explicar para a mãe. Acho que
educação é isso, um processo de emancipação do indivíduo onde ele possa pensar por si só e
dar respostas para os problemas que ele vivencia.

COMPLEMENTO DA ENTREVISTA, por e-mail [16 de dezembro de 2009]

P_G: Oi, tudo bom?
Olha, quando eu tiro cópias eu entrego para os alunos e recolho no final. Até o ano passado,
quando não haviam as cartilhas do Estado eu tirava bastante xérox, neste ano tirei menos,
apenas para exercícios avaliativos. Eu sempre tiro com o meu próprio dinheiro. Na escola a
direção diz que todos devemos seguir as cartilhas do Estado, mas pelo que eu percebi a
maioria dos professores não seguiu ou seguiu mandando os alunos responderem os exercícios
em casa. Tanto que o governo enviou quatro edições de cartilhas e a maioria dos professores
chegaram ao início da terceira edição apenas, mesmo Língua Portuguesa que tem 6 aulas por
semana. Porque as cartilhas têm a mesma quantidade de páginas em média, independente da
carga horária semanal de cada disciplina. Entrei em sala de aula pela primeira vez em 1995,
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quando estava na faculdade. Fiquei um ano e meio. Depois retornei definitivamente em 2000
e estou até hoje.
Espero que tenha ajudado e continuo à sua disposição.


