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O ofício de ser educador é um desafio constante em qualquer nível de ensino. E, por isso requer 

atualização que seja adequada para cada ambiente social em que está inserido o educando, visando atender à 

demanda de cada grupo discente. Nesse sentido, o professor não tem uma receita pronta para suas práticas em sala 

de aula ou fora dela. Neste contexto, visando atender aos requisitos da bolsa CAPES/REUNI, vigentes na resolução 

nº 02/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRGS buscou-se realizar atividades que auxiliem na 

construção e no aperfeiçoamento do trabalho docente e, a articulação da graduação com a pós-graduação. As 

atividades desenvolvidas de assistência ao ensino a partir do segundo semestre de 2013 até o presente momento, 

consistiram em aula na forma tradicional, em sala de aula e, a saída de campo com uma turma de alunos da 

graduação em geografia para a região da Campanha Gaúcha. A aula, em sala, foi realizada com a turma de 

Geografia Humana A, com apresentação e reflexão do documentário “Encontro com Milton Santos ou: O mundo 

global visto do lado de cá”. Essa atividade permitiu aos discentes refletirem um pouco sobre as contribuições que 

Milton Santos deixou para as ciências humanas no que se refere à compreensão das transformações sociais no 

espaço geográfico. A saída de campo realizada com a turma de Geografia do Rio Grande do Sul consistiu na 

observação das paisagens características do espaço rural do sul do Rio Grande do Sul e, a visitação a uma 

cooperativa criada e, em funcionamento, em área de reforma agrária. O trabalho de campo como um método de 

ensino é de fundamental importância para todos os níveis de ensino, considerando que este aproxima o discente 

do conhecimento construído em sala de aula e, que muitas vezes parece ser tão distante de seu contexto vivido. 

Estas experiências com alunos, essenciais à condição da profissão professor permitiram ainda mais a aproximação 

ao ambiente universitário e possibilitam ao discente pós-graduando compreender melhor o funcionamento de uma 

instituição de ensino e, principalmente ao seu ambiente de trabalho, uma sala de aula com um grupo de pessoas 

com culturas e expectativas diferentes de acordo com seus contextos socioeconômicos. Assim, toda a atividade 

que envolve a convivência educativa com objetivo da formação humana e científica entre educador e educando e, 

a sociedade em geral, deve-se levar em consideração a troca de saberes e a experimentação de práticas pedagógicas 

que permitam ao professor aperfeiçoar seus métodos de ensino, sendo mais adequados a cada ambiente 

educacional. 
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