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APRESENTAÇÃO 

 

O XIII Encontro de Ensino de Geografia, Mostra de Estágios e de Pesquisas e 

I Fórum Paranaense sobre Formação de Professores de Geografia, foi promovido 

pelos Cursos de Licenciatura, Especialização em Ensino (lato sensu) e Programa de 

Pós-graduação em Geografia (stricto sensu), da Universidade Estadual de 

Londrina/UEL. O tema ENSINO, INTERDISCIPLINARIDADE E FORMAÇÃO 

DOCENTE, buscou promover o exercício do pensar e do compartilhar experiências 

entre os alunos da graduação e pós-graduação (latu sensu e stricto sensu) e, entre estes, 

e os profissionais de diferentes instituições e níveis de ensino (da educação básica ao 

ensino superior).  

Com estas motivações, damos continuidade a um projeto que, desde a sua 

origem, em 2002, se mostrou satisfatório ao promover o exercício do pensar e a troca de 

diferentes experiências entre os alunos da graduação e da pós-graduação da 

Universidade Estadual de Londrina e, entre estes, e os profissionais de diferentes 

instituições e níveis de ensino da Região Norte do Paraná. Este importante evento, em 

sua 13ª edição, ocorreu em Londrina, Paraná, no Campus da Universidade Estadual de 

Londrina/UEL, de 26 e 27 de fevereiro de 2016 e contou com mesas redondas, oficinas, 

mostras de práticas e pesquisas em ensino. Por meio destas atividades, esperamos gerar 

a expansão de ideias remetendo-nos ao diálogo, à reflexão, à produção e à difusão de 

novos conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

OFICINAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA: 

INTEGRAÇÃO ENTRE SABER E FAZER 

Caio Rodrigo Moreira da Silva 

 

09 

A UTILIZAÇÃO DE MAPAS MENTAIS NA PERCEPÇÃO DO CENTRO 

DE LONDRINA-PR 

Caroline Berger de Paula 

21 

FORMAÇÃO PROFISSONAL REALIZADA PELO COLÉGIO SESI 

David Wallace dos Santos Oliveira 
36 

A FOTOGRAFIA E O ESTUDO DA CATEGORIADE PAISAGEM NO 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

Elda Thainara de Faria 

54 

A DESMISTIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO BRASIL NOS 

JOGOS DE VIDEOGAME 

Fernando Mazetti  

73 

A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – A 

IMPORTÂNCIA DE DIALOGAR SOBRE A CATEGORIA LUGAR 

Jessica Akemi Garcia Hachiya 

88 

O TRABALHO DE CAMPO NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E A 

ABORDAGEM DA CATEGORIA LUGAR 

Lucas Cavalheiro do Prado 

108 

PARA ALÉM DO LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO DE GEOGRAFIA: 

ATIVIDADES PROPOSTAS EM DEFESA DA GEOGRAFIA DA SAÚDE 

NO ESTUDO DE POPULAÇÃO 

Lucas Fernando Bertacco da Silva 

122 

A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO SUPERIOR: OS DESAFIOS 

DE SUA DISCUSSÃO NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

Luiz Gustavo Domingues dos Santos 

143 

O DOCUMENTÁRIO “JOGO DE CENA” DE EDUARDO COUTINHO: 

REFLEXÕES E PROPOSTAS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA 

Nícolas Veregue Ruiz 

156 

A IMPORTÂNCIA DO USO DE JOGOS NA EDUCAÇÃO GEOGRAFICA 

Paula Aparecida Stefano 
169 

AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA NA 

CONSTRUÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

Rei Kuboyama 

181 

A POPULAÇÃO QUILOMBOLA BRASILEIRA E SUA HERANÇA 

CULTURALVISTA A PARTIR DE UMA PROPOSTA DE TRABALHO DE 

CAMPO EM UMA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA 

Tainara Sussai Gallinari 

195 

A CONFIGURAÇÃO DOENSINO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA 

Caroline Moliani Ferri; Adriane Camargo Campos 

208 

O USO DO CELULAR EM SALA DE AULA 

Aidan Androtto; Clóvis Grechi 
224 

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

NO ENSINO DA CARTOGRAFIA ESCOLAR 

236 



 
 

Alexandre Zanquim Verlingue; Guilherme Augusto Haas Delamuta 

MAPA CONCEITUAL COMO INSTRUMENTO NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEMDE GEOGRAFIA – ENSINO FUNDAMENTAL DO 

COLÉGIO BARÃO DO RIO BRANCO, LONDRINA, PR 

Aluana Teixeira de Moraes; Caio Cezar Cunha 

246 

O ESTUDO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

Amanda Rafaela Faria; Princielle da Silva Souza 

254 

A OBRA “O TROVADOR” COMO PROPSTA METODOLÓGICA 

INTERDISCIPLINAR PARA O ENSINO EM GEOGRAFIA 

Artur Boligian Neto 

268 

ENSINO E GEOGRAFIA: O POTENCIAL DOS CURTAS METRANGENS 

COMO RECURSO DIDÁTICO 

Camila Storto; Paola Rhaiany Belozo 

282 

GEOGRAFIA TRADICIONAL E GEOGRAFIA CRÍTICA: 

INFLUÊNCIAS NA PRÁTICA DOCENTE DE GEOGRAFIA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO DOS COLÉGIOS ESTADUAIS BARÃO DO 

RIO BRANCO E VICENTE RIJO – LONDRINA/PR 

Douglas Vitto; Guilherme Pereira Cocato 

293 

O ENSINO DE GEOGRAFIA E AS DIFICULDADES IMPOSTAS PELO 

CURRÍCULO E OS LIVROS DIDÁTICOS NA ABORDAGEM DA 

VIVENCIA COTIDIANA DOS ALUNOS 

Gregori dos Reis Nunes; Ludierre Moreira 

310 

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO, ONDE FICA O ENSINO DE GEOGRAFIA? 

Josiane Viana Bueno 

321 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA: PREPARAÇÃO 

PARA A REALIDADE DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA
 

Lino Antonio Batista Lemes 

331 

CARTÃO POSTAL COMO ATIVIDADE AVALIATIVA DE CONCEITOS 

GEOMORFOLÓGICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO DE 

REGÊNCIA NO COLÉGIO POLIVALENTE (LONDRINA – PR) 

Ariel Pereira da Silva Oliveira; Beatriz Camilo Penha 

344 

TEORIA DA TECTÔNICA DE PLACAS: UMA PROPOSTA DE 

APRENDIZAGEM PARA ALUNOS DO NONO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE – LONDRINA 

(PR) 

Denilson Manfrin Goes; Thaís Gaffo Vaccari 

365 

A RELEVÂNCIA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

Drielly Carolline Souza; Ester Paula Leite Vacario 

380 

AS ESCOLAS, O ENSINO E AS TECNOLOGIAS: UMA ABORDAGEM 

PRÁTICA ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

Luis Henrique Dorta Tinoco; Thiago Cesar Sandi 

398 

ENSINO DE GEOGRAFIA E OS ESTEREÓTIPOS CULTURAIS: QUAL O SEU 

PERFIL DE PRÍNCIPE E PRINCESA? 
Marcella Bonaiuti Bonomo Büchler de Lemos; Adriana Silva Sanches 

420 

A CONSTRUÇÃO DE MAQUETES COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

Moacir de Souza Palma Neto; Alessandro Ribeiro 

434 



 
 

ENSINO DE GEOGRAFIA E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: 

APRENDENDO E ENSINANDO PARA A VIDA A PARTIR DE AÇÕES NO 

COTIDIANO 
Bruno H. Messagi G. Carneiro; Luís Guilherme da Silva Amaro 

446 

PRODUÇÃO DE JORNAL ESCOLAR: TRABALHANDO COM 

CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II
 

Camila Romagnolli; Rafaela Tamanini Correa 

460 

PRODUZINDO O GLOBO TERRESTRE PARA TRABALHAR 

CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA 

Eliézer Alves Ferreira 

475 

ESTÁGIO DE REGENCIA EM GEOGRAFIA: Á prática de ensino além do 

livro didático 

Wilson Aparecido Paschoal; Eni Conceição Cavarsan 

486 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E O LÚDICO NAS AULAS DE 

GEOGRAFIA: RELATO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Raffael Garcia da Silva; Gabriel Nogueira da Matta 

498 

GLOBO TERRESTRE DE DOBRADURA: GEOGRAFIA NA PALMA 

DAS MÃOS 

Isabella de Oliveira; Polyana de Morais Artilha 

509 

INDIVÍDUO E SOCIEDADE: EXPERIÊNCIAS EM TORNO DE 

ATIVIDADES LIGADAS A GEOGRAFIA HUMANISTA 

Jean Thallis Rodrigues; Moacir Umbelino 

523 

MEMÓRIA VIVA E A SUBJETIVIDADE DO LUGAR: O CASO DO 

COLÉGIO ESTADUAL MARIA JOSÉ BALZANELO AGUILERA. 

LONDRINA – PR 

Ana Carolina dos Santos Marques; Karoline Oliveira Santos; Laís Kellen Brito 

Guassú; Luiz Gustavo Domingues; Murilo Stefani Neves; Sara Lins de Souza; 

Thais Gaffo Vaccari 

536 

MEMÓRIA VIVA: DOCUMENTÁRIO REALIZADO PELO PIBID NO 

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARGARIDA DE BARROS LISBOA 

Beatriz Camillo Penha; Diego de Freitas Maroca; Ester Paula Leite Vacario; 

Leandro Henrique Moraes; Matheus Gamas Guimarães;
; 

Tatiane Fernanda 

Cintra; Ricardo Lopes Fonseca 

550 

EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA NO COLÉGIO TSURU OGUIDO EM LONDRINA-

PR: PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO MEMÓRIA VIVA  

Isabella de Oliveira; Lino Antonio Batista Lemes; Lucas Cavalheiro Prado; 

Lucas Marques Luiz; Gabriel da Silva Strazzi; Hiago Bruno da Cruz Fachini; 

Rafael Souza Maximiano 

564 

GEOPOLÍTICA E ESPORTE: ABORDAGENS TEÓRICAS PARA O 

ENSINO GEOGRÁFICO 

Flávio Henrique Navarro Hashimoto; Ricardo Lopes Fonseca 

576 

 

AS RELAÇÕES DE GENERO E A SUA PROBLEMATIZAÇÃO NOS 

LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA
 

Jéssica Costa Pizaia 

589 

MAQUETES E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

Eloiza Cristiane Torres 
601 

CARTOGRAFIA ESCOLAR E O USO DAS ESTRATÉGIAS DE 

APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Elaine Cristina Mateus 

616 

 
Observação: os artigos a seguir são de responsabilidade exclusiva dos autores. 



 
 

OFICINAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA: INTEGRAÇÃO 

ENTRE SABER E FAZER
1
 

 

Caio Rodrigo Moreira da Silva
2
 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutiras oficinas pedagógicas, como uma 

prática educativa de articulação entre teoria e a prática, tendo como finalidade contribuir para a 

construção do conhecimento geográfico na escola e concomitantemente despertar no professor a 

busca por novas metodologias,a fim de aprimorar o seu método de ensino em geografia.Por isso 

neste texto trabalharemos centrado especificamente na educação geográfica, porém a pratica 

dessas oficinas também são utilizadas por outras disciplinas. Os resultados discutidos neste 

ensaio são decorrentes de Oficinas Pedagógicas realizadas pelo grupo do Programa Institucional 

de Bolsa e Iniciação à Docência (PIBID), de geografia da Universidade Estadual de Londrina – 

UEL, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Eloíza Cristiane Torres, as atividades foram aplicadas no 

Colégio Estadual Polivalente, com a supervisão do Prof.º Ronaldo Justo.  Os procedimentos 

metodológicos para a construção deste artigo foram: a partir da organização de oficinas, 

levantamento, leitura e análise das obras selecionadas, organização e aplicação de oficinas na 

escola e por ultimo analise dos resultados. 

 

Palavra-Chave: Oficinas Pedagógicas; Educação geográfica; PIBID. 

 

 

Introdução 

 

 As oficinas pedagógicas na educação geográfica têm como principal 

objetivo correlacionar o conhecimento teórico e prático, criando uma articulação entre 

estes para que o aluno possa usufruir das duas concepções na construção do 

conhecimento. 

 Durante as atividades realizadas no PIBID, foi possível constatar que os 

alunos não conseguiam se concentrar nas aulas de geografia, um dos motivos principais 

por tal desinteresse pode ser pelo fato do uso excessivo do livro didático no 

desenvolvimento das aulas, o que de certa maneira acaba potencializando o desinteresse 

dos alunos, que acabam por utilizar de outros recursos para que preencher esse 

desinteresse, com outros objetos como, por exemplo, o uso constate do celular na sala 

de aula, interferindo diretamente processo de aprendizagem. 

                                                           
1
Artigo elaborado para a disciplina de Ensino de Geografia e Estágio e Vivência, sob orientação do prof. 

Margarida Cássia Campos.  
2
Licenciando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail caiosilvat@gmail.com.  



 
 

 Nesse sentido a proposta de oficinas pedagógicas, apresenta-se como 

outra possibilidade de deixar as aulas de geografia mais dinâmicas, interessantes e 

atrativas, correlacionado teoria e prática, espera-se que durante esse processo de 

construção do conhecimento, o aluno possa desenvolver capacidade critica reflexiva de 

contextualizar o conteúdo trabalhado em sala de aula com a realidade, evitando que as 

aulas fiquem maçantes e desinteressantes. 

 E consequentemente contribuindo para formação continuada do professor 

para que esse possa devolver em seu trabalho, maior autonomia para desenvolver seu 

método de ensino e no processo de construção nos planos de aulas, buscando aplicar e 

desenvolver novas metodologias e atividades dinâmicas e inovadoras. 

 Para o desenvolvimento deste artigo, foram selecionadas obras sobre: 

educação, práticas de ensino e experiências realizadas. Textos e obras de autores como 

Mészáros (2008), Freire (1998), Cavalcanti (2002), Antunes (2010), entre outros que 

debatem sobre a educação, em suas variadas formas de abordagem, ajudaram a 

contextualizar e enriquecer o artigo, para que este possa a contribuir de maneira 

significativa a futuros professores que por ventura tenha acesso a este trabalho. 

 Diante da problemática proposta, repensar as práticas de ensino é 

relevante no sentido de abordar os conceitos e teorias, através de metodologias 

tradicionais, nesse sentido é que as oficinas pedagógicas para o ensino de geografia 

devem ser discutidas como um viés de indissociabilidade entre teoria e prática, 

contribuindo na construção do conhecimento do aluno e formação continuada do 

professor. 

 Ao final de texto pretendemos esclarecer ou responder à problemática e 

pergunta que fundamentou este artigo, que busca discutir as oficinas pedagógicas como 

possibilidade de trabalhar a relação teoria e prática e a importância dessas atividades na 

educação de geografia.    

 

Oficinas Pedagógicas: novas possibilidades de aprender e ensinar 

 

A metodologia das oficinas pedagógicas pode ser compreendida como uma 

pratica de construção coletiva do conhecimento, onde as atividades realizadas são 

dinâmicas e exige a interação e relação entre os participantes, seja professor ou aluno, a 

finalidade dessas oficinas não é apenas desenvolver o saber por saber, mas levar em 



 
 

consideração toda metodologia aplicada e desenvolvida deve levar ao aluno a 

capacidade de articular e sintetizara construção do conhecimento. 

 E contribuir no sentido articular os conteúdos teóricos e práticos, 

deixando as aulas mais dinâmicas e atrativas para os alunos. É fundamental também que 

durante o processo de formação do aluno, nenhuma etapa do aprendizado seja deixada 

de lado. Neste sentido o professor sendo um agente fundamental na construção do saber 

tem, portanto a necessidade de empoderar o aluno, ajudando-o a desenvolver 

consciência e sensibilidade critica. Cavalcanti aponta a importância de da pratica 

educativa para a criação o desenvolvimento de um sujeito critico: 

Trata-se de uma formação crítica e aberta à possibilidade da discussão 

sobre o papel da Geografia na formação geral dos cidadãos, sobre as 

diferentes concepções da ciência geográfica, sobre o papel pedagógico 

da Geografia escolar (CAVALCANTI, 2002, p. 21). 

 As oficinas pedagógicas como atividades dinâmicas podendo ser 

coletivas ou individuais, levam a interação e integração de saberes, Freire (1998), alerta 

para importância da relação de dialogo entre o professor e o aluno, para que haja uma 

proximidade maior entre aluno x alunos e aluno x professor, e que essa abertura de 

proximidade dever partir do professor.  

 Segundo Aquino (1996, p. 34), “a relação professor-aluno é muito 

importante, a ponto de estabelecer posicionamentos pessoais em relação à metodologia, 

à avaliação e aos conteúdos”. Se essa relação se desenvolver de maneira positiva, a 

possibilidade de melhor aprendizado para o aluno está garantido. 

 Assimilando e expondo novos conhecimentos tanto por parte dos alunos 

quanto dos professores, criando uma relação mais próxima que propicia uma troca de 

experiências, pensamentos e sentimentos, contribuindo no processo de formação e 

construção do conhecimento. 

 Segundo Freire (1998, p.77), “toda prática educativa demanda a 

existência de sujeitos, um, que ensinando, aprende, outro, que aprendendo ensina”. E 

que para o desenvolvimento dessas metodologias devem coexistir, ensino e a 

aprendizagem, provendo da relação entre professor e aluno. 

 E correlacionando a construção de conhecimento e aplicando juntamente 

com o cotidiano do aluno, existe a possibilidade de desenvolver uma sensibilidade no 

aluno, para que neste processo de aprendizado o aluno construa um entendimento de 

mundo e de si, compreendendo que é capaz de desenvolver ações transformadoras que 

possam refletir acerca de sua realidade.  



 
 

[...] podemos dizer que uma aula é boa quando produz nos alunos a 

construção de uma aprendizagem que os leva a se transformarem e ao 

mesmo tempo torna-os capazes de atribuir significação ao que 

aprenderam, transferindo o aprendido para outras situações e 

circunstâncias e revelando capacidade de preservar o essencial nos 

sabedores conquistados. (ANTUNES, 2010, p.47) 

 Durante o processo da construção do saber do aluno,o seu conhecimento 

do cotidiano possa ser trabalhado e levado em consideração e trabalhado de forma 

relevante no desenvolver das aulas, para que ele tenha a capacidade de criar um senso 

critico da realidade. E se desenvolvendo como algo construtivo e fundamental para a 

aprendizagem, em decorrência dessa metodologia de ensino, cabe salientar que tal 

abertura parte de uma premissa do professor, de que o conhecimento e a construção do 

saber são inacabados, e que não o detém por completo. Paulo Freire refere-se isso como 

uma prática democrática, coloca que: 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não 

é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos 

os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que 

aprendamos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com 

eles. (FREIRE, 1998, p.127). 

 

 Partindo dessa premissa, de uma educação democrática e dialógica, as 

oficinas pedagógicas podem ser caracterizadas como espaços de aprendizado em 

conjunto, onde à teoria e pratica se fundem no processo pedagógico de construção do 

saber.   

 Segundo Candau (1995), as oficinas se desenvolvem em lugar onde a 

construção do conhecimento se correlaciona com a realidade inserida, criando nesse 

processo um confronto entre teoria e experiências. 

   A oficina pedagógica pode ser uma possibilidade também para auxiliar 

na formação de formadores que possam ler a realidade de maneira mais critica e 

reflexiva.  

Ler não é caminhar e nem voar sobre as palavras. Ler é reescrever o 

que estamos lendo, é perceber a conexão entre o texto e contexto do 

texto e como vincular com o meu contexto.  (FREIRE 1985, p. 74). 

 

 No entendimento de processo educativo para Penin (1994) os elementos 

que compõe a realidade, estão presentes nesse contexto características do social, cultural 

e histórico. E com base na relação entre professor e aluno, Freire (1998) salienta que o 

conhecimento está sempre em construção, tanto dentro da escola como fora e que esse 



 
 

processo é continuo, o aprendizado está em nosso cotidiano, todos os dias aprendemos 

algo novo. E, portanto o conhecimento é inacabado e o professor não tem por si só 

conhecimento completo.  

 E a prática de uma educação democrática deve partir dessa premissa em 

que o professor reconhece que não é detentor de todo o conhecimento, e que 

trabalhando juntamente com o aluno tem a possibilidade de ambos contribuírem para a 

construção de um conhecimento para e sobre a realidade. 

 Partindo dessa premissa uma educação democrática e dialogada, os 

espaços de aprendizagem caracterizam-se como lugares onde a teoria e prática se 

entrelaçam como processo pedagógico para a construção do saber. 

 A prática educativa com indissociabilidade entre teoria e prática, o 

professor como agente principal na construção do conhecimento, deve ter maior 

complexidade e mais riqueza nas formas de pensar suas atividades que elas possam ser 

integradas entre saber e fazer, desenvolvendo análises, reflexão e discussões sobre as 

problemáticas aplicadas em sala de aula. 

 

A Importância da Indissociabilidade Entre Teoria e Prática na Educação 

   

 Nossa sociedade apresenta-se cada vez mais com um contexto diferentes 

em suas configurações socioespaciais, a escola como faz parte dessa sociedade 

consequentemente esta inserida nestas transformações.  

 Mészáros (2008) aponta em seu texto, que nos últimos 150 a educação 

favoreceu para a produção e reprodução do capital e que contribui para que haja um 

fortalecimento da legitimidade e valorização dos interesses dominantes, para combater 

essa lógica o autor aponta que: 

Romper com a lógica do capital na área de educação equivale, 

portanto, a substituir as formas onipresentes e profundamente 

enraizadas de internalização mistificadora por uma alternativa 

concreta abrangente. (MÉSZAROS, 2008, p. 47). 

 A sociedade configura-se de forma complexa e diversa, os alunos 

carregam essas características da sociedade para a sala de aula e a partir dessa 

configuração deve repensar uma reformulação no trabalho docente sendo relevante para 

que este como agente fundamental na construção do conhecimento consiga a atender as 

necessidades dos alunos na realidade que estão inseridos. 



 
 

 Segundo Pimenta (2005), a escola não só retrata e reproduz a sociedade, 

mas também projeta a sociedade desejada. Por isso, vincula-se profundamente ao 

processo civilizatório e humano. 

 Nesse sentido as atividades pedagógicas devem ser entendidas sempre 

como uma atividade que seja social e transformadora, levando em consideração o 

contexto da realidade histórico e social. Freire (2005) refere-se a Marx, que a tarefa do 

homem é a de transformar a sua realidade perante a realidade opressora, e que a 

compreensão dessa opressão se constitui na consciência do sujeito social. E para 

libertar-se dela por meio da práxis, entendida como a ação e reflexão sobre o mundo, e 

primeiramente deve perceber o individuo inserido na sociedade sendo capaz de 

transformar a realidade. 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, 

terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão 

desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na práxis, 

com a sua transformação; o segundo, em que, transformada a 

realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a 

ser pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. 

(FREIRE, 2005, p. 46) 

 A indissociabilidade entre teoria e prática, nesse segmento é fundamental 

na prática educativa, para que o trabalho do professor possa ter maior complexidade e 

mais riqueza nas formas de pensar suas atividades e elas possam ser integradas entre 

saber e fazer, desenvolvendo múltiplas linguagens que integre uma diversidade na 

compreensão do cotidiano dos educandos, que possa produzir reflexões, análise e 

discussões sobre as problemáticas trabalhadas em sala de aula. 

 É necessário instrumentalizar uma prática que seja capaz de fomentar a 

necessidade de aprendizagem do aluno para que através desta seja capaz de construir 

conhecimento e consciência critica que possa interferir e atuar como agente social e 

participativo cada vez mais na sociedade. 

A atividade teórica é que possibilita de modo indissociável o 

conhecimento da realidade e o estabelecimento de finalidades para sua 

transformação. Mas para produzir tal transformação não é suficiente a 

atividade teórica; é preciso atuar praticamente. (PIMENTA, 2001, p. 

92) 

  

 Nesse sentido  não é suficiente compreender o mundo, mas atuar de 

maneira a transformar a realidade. 



 
 

 Caracteriza-se a importância de uma nova abordagem, no processo de 

construção do saber, que é cobiçada, necessária e que contribui para a emancipação do 

saber, transformador e satisfatório diante das questões sociais, políticas e culturais da 

sociedade. 

 

Análise de experiências: oficinas pedagógicas desenvolvidas como atividades no 

PIBID  

 

 As oficinas pedagógicas foram realizadas em decorrência das atividades 

realizadas do PIBID geografia da Universidade Estadual de Londrina no Colégio 

Estadual Polivalente nas aulas de geografia, com o professor e supervisor Ronaldo 

Justo. É importante mencionar que no seguimento das atividades tentamos realizar o 

debate dos conteúdos via indissociabilidade entre a teoria e prática. 

  Antes de começar as aplicar as atividades práticas, foram discutidos com 

os alunos os conceitos científicos, como introdução do conteúdo que iria ser trabalhado 

e para que durante o desenvolvimento das oficinas, as discussões anteriores 

contribuíssem para a construção do conhecimento. Em todas as atividades às 

metodologias propostas e aplicadas foram elaboradas em reuniões com os graduandos e 

expostas para o orientador e supervisor do projeto.  

 Nesse sentido para uma melhor compreensão do aluno as atividades 

seguiram o conteúdo no qual o professor já vinha trabalhando com os alunos. 

 A primeira oficina pedagógica dialogou acerca do continente europeu. 

Foi exposto um vídeo com as principais características deste como: multiplicidades das 

línguas, relevo, músicas e comidas típicas, paisagem e sua diversidade cultural. Em 

seguida como um método avaliativo foi elaborado uma discussão sobre o conteúdo 

trabalhado com o professor e o vídeo apresentado. 

 Nessa primeira atividade os alunos participaram e contribuíram com as 

discussões propostas com conhecimentos que tinham sobre o continente europeu, os 

meninos conseguiram fazer algumas associações principalmente ligadas aos times de 

futebol e vídeo games e as meninas através de imagens das paisagens e ou ligados a 

filmes e seriados.  

 Na segunda oficina pedagógica foi trabalhado o conceito de paisagem 

(ver figura1), através da confecção de maquetes, selecionamos dois cartões postais para 



 
 

a confecção de maquetes como ícones marcantes que compõe elementos da paisagem e 

determinam as particularidades de cada região. 

 

Figura 1: Maquetes de cartões postais. 

 

Fonte: Mazetti, 2015. 

 

 O conceito prévio foi discutido com os alunos, também dialogamos 

acerca das várias características que compõem a paisagem e que constituem com 

elementos do passado e presente, dotados de aspectos naturais e culturais. E que esta 

pode ser compreendida por percebida não somente pela visão, mas também por outras 

características como, cheiro, sons, sabores e aspectos externos. 

 Discutido também que essas paisagens não são isoladas e que tanto a 

paisagem natural quanto a cultural compõe elementos das duas paisagens, que elas se 

misturam em decorrência das atividades antrópicas. 

 Também expusemos que no cotidiano do aluno ele se depara diariamente 

com esse tipo de paisagens conflitantes, utilizando exemplos como as árvores que estão 

distribuídas nos bairros e na cidade, as praças entre outros aspectos do cotidiano no qual 

os alunos estão inseridos e até mesmo o próprio colégio, contendo elementos naturais e 

culturais. 

 Como já dito anteriormente nessa atividade utilizamos elementos que 

compõem a paisagem e a escolha por cartões postais se deu pelas características que 



 
 

determinados elementos estão inseridos na paisagem que as tornam únicas e universais. 

A Torre Eiffel na França e Big Ben na Inglaterra. 

 Procuramos sempre no decorrer da oficina reforçara compreensão sobre 

paisagem, através de imagem expostas na TVpendrive de paisagens que predominam 

características naturais e/ou culturais, também dialogando sobre o cotidiano dos alunos 

e os elementos das paisagens dos lugares que eles vivenciam como a escola, o bairro e a 

cidade. 

 Na terceira oficina (ver figura 2) desenvolvemos outra confecção de 

maquete, porém sobre falhas geológicas e os movimentos das placas tectônicas, 

abordamos as teorias de placas tectônicas utilizando a lousa colocando os conceitos 

básicos sobre a teoria de placas tectônicas e posteriormente seguimos para apresentação 

de um vídeo ilustrando os movimentos de falhas geológicas para melhor compreensão 

dos alunos, em seguida, a sala foi separada em grupo para que fosse realizada a 

produção das maquetes. 

 

Figura 2: Oficina de maquete de movimentos de falhas tectônicas. 

 

Fonte: Silva, Caio. 2015 

 

 Nessa oficina a atividade realizada foi bem produtiva foi possível 

perceber interação entre aluno x aluno e professor x aluno e entre os estagiários, assim 

todas consideraram muito satisfatória a oficina levando em consideração a produção e 

reprodução de conhecimento e interatividade dos sujeitos de aprendizagem. Aqui foi 

possível perceber a importância da relação do professor com o aluno que Freire (1998) 



 
 

defende para uma interação e integração dos saberes e o desenvolver de uma aula bem 

produtiva. 

 Criando uma relação mais próxima entre o aluno e o conhecimento, 

partindo a construção do conhecimento de onde o aluno está inserido e correlacionando 

esse conhecimento aos conceitos teóricos, ligando ao conhecimento de mundo ou 

conhecimento externo, com sua realidade. 

 

Considerações Finais: 

  

 A geografia enquanto uma disciplina possibilita o desenvolvimento de 

atividades dinâmicas e indissociáveis entre teoria e prática, também pode ser trabalhada 

de forma interdisciplinar. E dessa maneira a geográfica tem condições de criar 

experiências diversificadas e desenvolver uma complexidade de dialogo entre outras 

disciplinas, que pode ser pensada e repensada na criação de atividades dinâmicas que 

possibilita a construção do conhecimento, desenvolvendo metodologias de ensino que 

possibilitam correlacionar vários recursos, materiais e abordagem.  

 Nesse sentido as oficinas pedagógicas apresentam-se com uma 

oportunidade de trabalhar com diversas categorias da geografia correlacionando os 

saberes teóricos e práticos, capaz de incorporar e contribuir na construção de práticas 

que possam ser mais atrativas e de formas dinâmicas desenvolver o aprendizado da 

disciplina. 

 A organização dessa intervenção pedagógica deve ser elaborada, com 

objetivos bem definidos essas atividades não deve ter uma finalidade apenas em si, sua 

utilização precisa ter como foco principal a contribuição no aprendizado do aluno. No 

decorrer das oficinas é possível construir laços de afetividade e de boa relação entre o 

professor e o aluno. 

 Também é possível desenvolver diálogo com os alunos para a resolução 

de dificuldades e problema, segundo o pensamento de Freire (1996) o dialogo entre 

professor e aluno é a melhor maneira de se fazer possível à criação de um sentimento de 

respeito e autoridade no ambiente escolar.  

 Em decorrência dessas atividades, contribuir de forma a sobressair à 

aprendizagem do aluno e ao mesmo tempo cooperar de maneira a enriquecer a 

autonomia do professore que já estão em atividade, concomitantemente contribuir para 



 
 

os futuros professores. E desenvolver discussões sobre novas metodologias de ensino 

favorecendo atividades práticas pedagógicas no âmbito escolar. 

 Logicamente que diante desse desafio imposto e que teve resultado 

significativo, encontramos dificuldades assim como a maioria dos professores 

enfrentam diariamente dentro das salas de aulas em especial no quesito controle de sala, 

sendo uma batalha constante encarada pelos professores, em muitas salas o professor 

tem que controlar salas que chegam a conter uma quantidade excessiva de alunos. 

 Em decorrência de das dificuldades imposta, os resultados foram 

satisfatórios, o conteúdo planejado, foi executado de forma completa com os alunos, 

observando que houve maior interação e participação dos mesmos no desenvolvimento 

das aulas e atividades aplicadas.  

 Nesse sentido, com maior envolvimento e interação dos alunos nas aulas 

a construção do conhecimento pode se desenvolver de maneira mais eficaz, as oficinas 

pedagógicas com esse segmento puderam ser compreendidas numa metodologia 

relevante na construção do saber. 

 Por fim, a ideia não chegar à conclusão de que as oficinas pedagógicas 

sejam compreendidas como única metodologia entre teoria e prática, mas a relevância 

de ser discutidas, analisadas, de maneira a entendê-la e desenvolver práticas 

pedagógicas que leva em consideração a reflexão critica dessa possibilidade didática.  
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A UTILIZAÇÃO DE MAPAS MENTAIS NA PERCEPÇÃO DO CENTRO DE 

LONDRINA-PR  
 

Caroline Berger de Paula² 

 

 

Resumo: Este artigo relata a percepção de educandos de uma escola estadual de Cambé-PR em relação 

ao centro de Londrina-PR, demonstrando a importância da educação cartográfica e dos conhecimentos 

cotidianos no Ensino de Geografia, obtendo a construção de mapas mentais e promovendo uma melhor 

análise espacial do cotidiano dos educandos. O referencial se pauta em pesquisadores que destacam a 

influência da localização, sexo, idade, entre outros aspectos, na percepção do lugar, sendo este um espaço 

vivido com especificidades e contradições que podem ser percebidas ou não no cotidiano dos sujeitos. A 

metodologia se deu através de entrevistas com quatro educandos a respeito dos caminhos feitos por eles 

no centro, assim como, na produção dos mapas mentais, no qual, os educandos transferiram para o papel 

os signos, lembranças, significados e objetos que são marcantes para eles e que podem ser usados para 

outras pessoas para conseguir se localizarem neste lugar, ainda que fossem desconhecidos por elas. Os 

resultados comprovaram a importância dos mapas mentais, com seus significados subjetivos para 

localização dos sujeitos, assim como destacaram os elementos que são marcantes no centro da cidade para 

localização de sujeitos vindos de cidades vizinhas.  
 

Palavras-chave: Percepção; Educação Cartográfica; Conhecimento Cotidiano; Mapa 

Mental.  

 

 

Introdução 

 

Como lugar central de uma área metropolitana, Londrina-PR assume um 

importante papel na relação com as cidades vizinhas, os fluxos de pessoas, veículos e 

informações são intensos e diversos durantes todos os dias, chegando a confundir as 

divisas entre essas cidades, como ocorre na sua relação com Cambé-PR, onde seus 

centros possuem uma distância de cerca de 12 km um do outro, entretanto, os bairros da 

Zona Leste de Cambé se integram com os alguns bairros e principais vias de acesso à 

Londrina, como a PR-446, a BR-369 e as Avenidas Arthur Thomas e Tiradentes, ainda 

segundo o IBGE (2010), cerca de 24% da população de Cambé vai a Londrina todos os 

dias para trabalhar ou estudar, o que gira em torno de 24 mil pessoas.   

Diante desta perspectiva o presente artigo busca analisar a concepção do centro 

de Londrina-PR através da percepção de educandos vindos da cidade de Cambé-PR, 

visto que, o índice de frequência desses sujeitos à cidade central desta região é grande, 

fazendo com que, seja importante notar os objetos e construções que são presentes na 

localização e reconhecimento do lugar, através dos mapas mentais construídos por eles, 

observando através  das referências simbólicas de quatro educandos pode-se construir 

uma paisagem deste centro, usando de cada retalho desta colcha que é a imaginação e a 

percepção individualizada.  



 
 

Londrina apresenta no seu centro histórico uma paisagem marcante, um lugar 

que conta sua história através das suas construções, mas que perdeu história nas 

destruições e nas reformas feitas durante o tempo, onde, segundo Kozel (2007) 

menciona que cartografar o processo de percepção de visitantes do centro nos leva a 

uma apreensão do lugar através dos seus pontos marcantes, pontos estes que fazem parte 

da imagem da cidade, uma imagem pública feita através de imagens individuais 

(LYNCH, 1980). 

 

A Categoria Lugar na Perspectiva da Geografia Humanista 

 

A Geografia é concebida como a ciência dos lugares e não dos homens, 

colocando na definição de lugar a própria origem da ciência (LA BLACHE, apud 

MORAES, 1984, p.67). O humanismo na geografia buscou uma compreensão da 

geografia vivida em ato, do mundo ligado ao homem como modo de sua existência e de 

seu destino (DARDEL, apud GOMES, 2005, p. 313).   

 A Geografia Humana teria como objetivo fazer uma nova leitura de todos os 

temas geográficos, de construir o conhecimento científico, de modo crítico, procurando 

na filosofia um ponto de vista para a avaliação dos fenômenos humanos, sendo o lugar 

uma metodologia cientifica da geografia humanista, pois ele constrói o espaço como um 

mosaico de que reflete a vontade, valores e memórias humanas, analisando suas ações e 

os seus produtos (TUAN, 1976). 

A importância do “lugar” para a geografia humanista é, ou deveria ser, óbvia. 

Como uma metodologia científica, um único e complexo conjunto, enraizados no 

passado e  crescendo no futuro como símbolo, como espaço das manifestações 

humanas, o lugar brada pelo entendimento humanista (REPLH, apud HOLZER, 2008, 

p. 141-142). 

Impregnado de histórias, signos, símbolos e ambiguidades, os lugares são 

centros de atribuição de valores e de satisfação de necessidades, ou seja, saturado de 

experiências dos sujeitos, lugares são percebidos individualmente, carregando valores 

determinados aos que se apropriam dele, aqueles 

(...) que parecem grandes manchas de concreto deslugarizadas podem possuir 

significados para grupos sociais específicos. Lanchonetes situadas em ruas 

afastadas ou em beiras de estradas podem ser lugares plenos de significados 

para grupos de adolescentes ou motoristas de caminhão (FERREIRA , 2000, 

p. 69).  



 
 

Como mediador das relações, os sujeitos constroem o lugar com as topofilías, 

que diz respeito à familiaridade, apego ao lugar e as topofobias, que representa o 

inverso, no qual, o radical fobia remete à aversão, tornando-se o lugar do medo, a 

familiaridade produz afeição ou desprezo (TUAN, 1980), que são formandos através 

dos elos afetivos com os membros do grupo, sua essência é a de ser o centro das ações e 

das intenções, onde são experimentados os eventos mais significativos de nossa 

existência (RELPH, apud HOLZER, 1999, p.72). 

O lugar como principal conceito da abordagem humanista, é apoiado em bases 

metodológicas associadas à fenomenologia e ao existencialismo, instituídas pelo 

diálogo estabelecido entre o homem e seu meio, pensando o lugar baseado em dois 

termos: o lar e o alcance. O lar é visto como segurança, descanso, inspiração e 

comunidade e o alcance é movimento, organização social, é aventura. (BUTTIMER 

apud FERREIRA, 2000). 

Trata-se de uma categoria temporal, uma pausa no movimento que permite que 

uma localidade se torne um centro de valor, e uma categoria espacial, através da 

distância, estando próximo ou distante de algo (TUAN, 1983), fazendo das relações 

sociais fatores de aproximação ou distanciamento dos homens com os lugares, estes que 

por serem um forte elemento de comunicação (FREMÓNT apud HOLZER, 1999, p. 

74), tornam o lugar  

 [...] uma entidade única, um conjunto especial, que tem história e 

significado. O lugar encarna as experiências e aspirações das pessoas. O 

lugar não é só um fato a ser explicado na ampla estrutura do espaço, ele é a 

realidade a ser esclarecida e compreendida sob a perspectiva das pessoas que 

lhe dão significado.  (TUAN, 1979, p. 387). 

Definir o lugar enquanto uma experiência que se refere ao espaço como é 

vivenciado pelos homens, é uma das preocupações dos geógrafos humanistas, estando o 

lugar, em relação dialética com o espaço geográfico abstrato (HOLZER, 1999). O 

espaço é, portanto, um conjunto de ideias, de aventuras, aquilo que os sujeitos desejam, 

enquanto o lugar é estruturado, que perpassa segurança, na qual, os sujeitos estão 

ligados, pertencem (TUAN, 1983). Tomando o espaço como uma dimensão da 

experiência humana dos lugares, esse espaço vivido se funde com o lugar, valorizando 

as redes e significações materiais e afetivas (FRÉMONT apud GOMES, 2005, p. 317), 

devendo ser compreendido como um espaço de vida construído e representado pelos 

atores que nele vivem (GOMES, 2005).   



 
 

Os espaços podem se tornar um lugar à medida que adquirem valores e 

significados, assim como os lugares podem se tornar deslugares à medida que a 

capacidade do lugar de integrar ações e intenções dos seus sujeitos se demonstrarem 

fracas, fazendo da permanência um elemento importante, em que os valores também 

podem se perder e deixar de ser conforto, causando irritação. A fraca permanência do 

lugar pode se dar través do estabelecimento de atitudes artificiais, inautênticas, que são 

[...] essencialmente o não sentido de lugar, por isso não envolve uma 

consciência profunda, uma significância simbólica dos lugares e a apreciação 

de suas identidades. É meramente uma atitude que é socialmente conveniente 

e aceitável – uma aceitação acrítica dos estereótipos, uma moda intelectual ou 

estética que pode ser adotada sem o envolvimento real. Em experiências 

inautênticas, lugares são vistos apenas em termos de características mais ou 

menos úteis, ou através de algum modelo, a priori, abstrato e hábitos rígidos 

de pensamento e comportamento; acima de tudo, tais experiências são 

casuais, superficiais e parciais (RELPH apud BRUM, 2015, p. 4)  

Portanto, nota-se necessário definir o lugar como um centro de significados e 

um forte elemento de comunicação, de linguagem, sem reduzi-lo a um símbolo despido 

de sua essência espacial, retornando à ontologia da geograficidade e uma análise da 

importância do lugar para a constituição da própria geografia, porque nele pessoas, 

objetos e mensagens se integram (BERDOULAY apud HOLZER, 1999, p. 75).   

Penetrar no lugar leva o geógrafo a interpretar a representação feita pelos 

atores sociais, compreendendo as diversas manifestações simbólicas e a influência da 

cultura na percepção dos espaços vividos, usando da tradição uma forma de valorizar as 

qualidades simbólicas marcadas no tempo e que são enfraquecidas pelos processos de 

uniformização geográfica e cultural impulsionado pela sociedade contemporânea.  

 

Mapa Mental: Recurso Didático para a Representação do Lugar 

A Geografia buscando compreender o espaço como produção humana e 

apropriado pelos homens, presente nas lutas sociais e contestadoras das desigualdades 

produzidas pelo sistema capitalista, buscando um olhar integrador e sistêmico das 

relações da sociedade-natureza, faz-se formidável ao ensino de Geografia, produzir uma 

leitura espacial da realidade.  

Os mapas foram desenvolvidos no momento em que a precisão matemática era 

fundamental, as representações que fugiam das certezas cartesianas ou dos rigores 



 
 

científicos eram rejeitadas (RICHTER, 2011), o uso desse mapa tradicional no ensino 

de Geografia atualmente é muito questionado, visto que, é preciso superar essa análise 

simplista e generalizado que coloca a Geografia como uma ciência do todo, charneira, 

de síntese, fazendo do seu ensino um processo de aprendizagem abstrato, longe da 

realidade dos educandos, é preciso realizar uma leitura desse espaço que  

deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de 

funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma história 

escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se define 

como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e 

do presente e por uma estrutura representada por relações sociais que estão 

acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de 

processos e funções (SANTOS, 2002, p. 122). 

O espaço geográfico está presente no cotidiano de cada sujeito, nos sistemas de 

ações e de objetos indissociáveis, onde através da análise espacial a compreensão da 

paisagem, dos diferentes territórios e regiões, da produção dos lugares, de uma 

interpretação da sociedade, que se dá através da cartografia, linguagem esta, que 

possibilita o uso de diferentes metodologias para que os educandos desenvolvam 

reflexões investigativas sobre o lugar em que habitam (RICHTER, 2011), porque 

do ponto de vista cartográfico, o que pode nos servir de referência 

fundamental é que todos os mapas conhecidos, em todos os momentos da 

história, representam, de uma maneira ou de outra, a leitura de mundo da 

sociedade que os constitui e são, portanto, potencialmente capazes de nos 

oferecer elementos de leitura da cosmologia subjacente a seus atores. Vale 

lembrar que os mapas possuem, genericamente, uma aparência meramente 

descritiva – quase invocando para si um certo caráter de neutralidade, tão 

caro a certas tradições positivistas -,  o que nos obrigará a um esforço 

continuo de comparação e identificação (releituras, portanto),  sem o qual 

tenderemos a permanecer na superficialidade – um certo “congelamento” do 

fenômeno – que a linguagem cartográfica geralmente nos indica (SANTOS, 

2002, p. 25-26).  

 

Os mapas são os instrumentos básicos e necessários de relação do homem com 

o mundo, da comunicação dele com outros homens, ele necessita então, de um emissor 

e um receptor, ou seja, um map maker – portador de informações, e um map user – 

possível de se fazer leitura, pois, envolve uma mensagem a ser transmitida por meio de 

um conjunto de signos e de códigos, ele deve ter sempre um propósito claro e definido. 

O mapa está indissoluvelmente associado a atividade mental, a própria linguagem 

gráfica é uma exteriorização do pensamento humano (OLIVEIRA, 1978). 

Como objetivo de investigação por parte dos educandos, a cidade se dá como 

uma expressão de complexidade e de diversidade dos diferentes grupos sociais, a 

produção do espaço urbano se adere às determinadas classes sociais presentes, com suas 



 
 

estruturas, formas e necessidades, ela é, portanto, objeto a ser apreendido ao mesmo 

tempo em que educa, a apreensão do seu cotidiano pelos sujeitos, representados 

especificamente na escola, se dá através da linguagem cartográfica, que pode contribuir 

para questionar as formações rígidas que estruturam o saber, relacionando esse meio de 

comunicação com os signos que fazem parte dos elementos sociais. Isso significa que, o 

uso da linguagem cartográfica permite construir novas relações com os conceitos que 

são representados a partir de figuras simbológicas (KOZEL, 2005), é preciso pensar a 

cartografia de uma maneira menos dogmática, com mais consciência, criatividade, 

ousadia, coragem e, sobretudo uma postura mais humana e até humanística (SEEMAN, 

2003), aproximando o ensino da Geografia com os conhecimentos e percepções 

cotidianas dos educandos, sendo no 

[...] campo da educação geográfica que devemos olhar com maior interesse a 

pesquisa do uso geográfico do mapa. [...] É vital colocar mais esforços na 

melhoria da qualidade da leitura do mapa, não apenas perpetuar gerações de 

compradores de mapas, mas desenvolver habilidades úteis para cidadãos de 

um mundo incrivelmente complexo e desconcertante.  (BOARD, 1984 apud 

GIRARDI, 1997, p.16). 

 

Retirando os educandos desse único contato de linguagens já prontas, 

confeccionadas como produtos culturais, com o processo de construção dessas 

linguagens, para que se tenha possibilidade de desenvolver diferentes leituras da sua 

realidade, e reconhecer que esse é um processo dialético entre os conhecimentos 

científicos e os conhecimentos cotidianos, é fundamental que se integre os aspectos 

cotidianos, a percepção de cada educando sobre determinado fenômeno, sua leitura 

individual de cada espaço e sua criatividade, na confecção das linguagens, sendo a 

dialética desses dois processos a contribuição para o desenvolvimento do saber 

(KATUTA, 2007; CARLOS, 2006).  

Diante desta dialética, as apreensões de cada sujeito contribui com diferentes 

elementos que normalmente não estão presentes nos mapas tradicionais, tornando mais 

rica e ampla a compreensão desse espaço vivido, portanto, na produção desses mapas 

mentais. 

As representações provenientes das imagens mentais não existem dissociadas 

do processo de leitura que se faz do mundo. E nesse aspecto os mapas 

mentais são considerados uma representação do mundo real visto através do 

olhar particular do ser humano, passado pelo aporte cognitivo, pela visão de 

mundo e intencionalidades. O espaço percebido pela imaginação não pode 

ser o espaço indiferente, é um espaço vivido. E vivido não em sua 

positividade, mas com todas as parcialidades da imaginação (KOZEL, 2007, 

p. 121).  



 
 

Através dos mapas mentais é possível observar se o educando tem uma 

percepção efetiva da ocorrência de um fenômeno no espaço e condições de fazer a sua 

transposição para o papel, permitindo analisar a noção de proporção, escala, legenda, 

referências particulares, locais, internacionais e/ou regionais existentes, orientação, 

assim como as representações verticais e horizontais, que são determinadas de acordo 

com a ideia específica sobre a organização do espaço num determinado território por 

cada indivíduo (ARCHELA, 1999).  

Podendo expressar diferentes elementos presentes no cotidiano da sociedade 

tendo a liberdade de incluir na sua produção interpretações particulares e/ou coletivas, 

porque existe uma coincidência fundamental entre os membros de um mesmo grupo, 

existem imagens públicas, representações mentais comuns em grande parte por 

habitantes de um mesmo lugar, esses mapas são resultados da interação de uma 

realidade física única, uma cultura comum e uma natureza fisiológica (LYNCH, 1980). 

A Utilização de Mapas Mentais na Percepção do Centro De Londrina-PR 

Os mapas mentais pretendem revelar intenções, ações e o cotidiano das pessoas 

de um lugar por meio de desenhos, da sua análise e das suas vivências (LYNCH, 1980), 

entretanto, os mapas abaixo (fig.01) representados foram feitos por educandos de uma 

escola estadual do município de Cambé-PR, cidade vizinha ao município de Londrina-

PR, visto que, a conurbação com este município já se fazia desde a década de 1980, 

ocorrendo também a expansão da área urbana de Cambé em direção à londrinense, 

evidenciando sua condição de cidade satélite desta última (MENDONÇA, 1994), 

fazendo com que os dois municípios se integrassem e, portanto, seus habitantes se 

movessem em ambos espaços.  

O espaço recortado no artigo refere-se ao centro da cidade de Londrina-PR, 

lugar onde os sujeitos de várias cidades se encontram, onde as diversidades são 

cotidianas e os visitantes fazem deste lugar um espaço vivido e percebido diferente um 

dos outros.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 1. Mapa de Londrina com ênfase no Centro.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 1996. 

 

 

 

Figura 2.   Representação do centro de Londrina feito por Thalia A, 17 anos, 2015. 

   

 
 

O mapa mental representado na Figura 2, elaborado por uma educanda, 

valoriza os aspectos do centro de Londrina ao norte do Terminal Central, sendo este, 

ponto de embarque e desembarque de passageiros, nota-se também, a representação de 



 
 

lojas de produtos femininos, como a Léo Cosmeticos, Sexy Shop, Dondoka, Minipreço, 

Havan, Marisa, assim como, loja de porte maior como a Havan e Pernambucanas e o 

Shopping Royal Plaza, o comércio ambulante muito utilizado por adolescentes, também 

foi retratado, como é o caso dos vendedores de artes e miçangas. Como colocado no 

mapa mental, a educanda também retratou com certa afetividade a “Tia da coxinha”. 

Outro aspecto notório da representação dela foi prédios públicos como a Catedral, Praça 

Rocha Pombo, Museu, Teatro Ouro Verde e a Concha Acústica.   

 

Figura 3. Representação do centro de Londrina feito por Camila C. A, 17 anos, 2015. 

 

 

O mapa mental da figura 3, também elaborado por uma educanda, retratou a 

parte lateral e sul do Terminal Central, representando alguns comércios como a Havan, 

Léo Cosméticos,  açougue, loja do 1 real, Galeria Benjamin, lava rápido, assim como 

representou instituições de ensino como a PAE e o SENAI, acrescentou os prédios 

públicos como é o caso do Museu, Planetário, Praça “do Japonês”, Praça Rocha Pombo 

e o Restaurante Popular, segundo C.C.A a cidade de Londrina “é uma cidade bonita em 

alguns aspectos, não muito grande, cheia de prédios, mas ainda existem bastante 

árvores”, nota-se que esta educanda retrata o centro da cidade com tal topofilia, que 

segundo Tuan (1980) diz respeito a familiaridade e apego, que acaba dando à cidade 

toda um aspecto bonito por aquilo que ela vive e vê neste recorte geográfico.  

As duas figuras acima (2 e 3), foram feitas por educandas, colocando ênfase à 

lojas frequentadas por mulheres, embora sejam do mesmo sexo e idade e apresentaram 

semelhanças quanto à isso, notou-se que a primeira deu mais importância as lojas e a 



 
 

parte próxima a Catedral de Londrina, já a segunda, evidenciou os prédios públicos com 

maior rigor, também soube localizar suas percepções de acordo com a localização real 

mais precisa do que a primeira educanda, colocando os nomes das ruas mesmo que os 

quarteirões não estejam em sua sequência real, assim como, evidenciou a parte do 

Terminal Central, este que, ao lado da Catedral, serviram de base para ambos os mapas 

mentais, assim como foram base, os dois locais de ênfase das educandas demonstraram 

que há um sentimento de topofilia por parte de ambas em relação ao centro da cidade, 

pois, esses lugares foram os pontos de partida para a construção do mapa mental delas, a 

referência que mais chamou atenção e suas percepções.  

Figura 4. Representação do centro de Londrina feito por Fábio A. S, 17 anos, 2015. 

 

 

O mapa 4, apresenta os prédios públicos do centro histórico da cidade, como a 

antiga estação ferroviária, o planetário, museu e a nova “praça do japonês”, o educando 

evidencia duas ruas, a Leste Oeste e a São Paulo, que criam um eixo onde se destaca 

suas representações, nota-se que o terminal também é colocado, porém, o centro da 

imagem se dá por três quarteirões onde se encontram a Havan, a galeria Benjamin e a 

Praça, na qual, está indicada como antiga estação ferroviária. O calçadão ficou 

localizado na parte superior da imagem, retratando o recorte que o educando deu na sua 

percepção de centro da cidade, segundo F.A.S, “a cidade de Londrina simboliza 

aconchego, gera muitas oportunidades de uma melhor qualidade de vida e as pessoas 

são receptivas” e mais, “ o museu histórico me chama muita atenção, assim como a 

quantidade de pessoas que frequentam o calçadão”. Assim como suas palavras, a 



 
 

representação deste educando demonstra a importância do terminal central como ponto 

de fluxo das várias pessoas que circulam por este centro.  

 

Figura 5. Representação do centro de Londrina feito por Felipe C, 17 anos, 2015.  

 

 

O mapa da figura 5 dá ênfase ao terminal central, local este que, segundo F.C, 

usa ele frequentemente, assim como a Galeria Benjamin e a Concha Acústica, o autor 

representou três lugares de sua vivência, sem muitos detalhes, mas que apresenta aquilo 

que o educando vivencia o lugar por onde ele cotidianamente passa e segundo o mesmo 

“Londrina está em processo de evolução crescendo a cada dia e cheia de problemas” e o 

centro é onde “se concentra um aglomerado de pessoas geralmente consumidores e 

trabalhadores”, em conjunto disso tudo, F.C menciona que “o que mais me chama 

atenção nas ruas que frequento é a quantidade de moradores de rua e pessoas precisando 

de ajuda”.  

Os mapas 4 e 5 foram confeccionados por homens, que demonstraram maior 

percepção sobre a população que frequenta este lugar,  porém, o primeiro educando 

expos uma localização mais precisa em relação à ordem dos quarteirões e sequência 

deles, já o segundo, deu mais ênfase aos teus lugares frequentados sem dar importância 

as localizações precisas, demonstraram certa topofobia, que de acordo com Tuan (1980) 

a familiaridade é vista com desprezo, afeição ou medo, o que demonstra nos mapas 

mentais dos educandos a falta de percepção sobre o centro da cidade, colocando apenas 



 
 

aqueles lugares que frequentam por obrigação, fazendo com que perceber as pessoas 

que circulam no local seja mais notável do que os locais de fato.  

Cada indivíduo tem vastas associações com alguma parte da cidade e a imagem 

de cada um está impregnada de lembranças e significados que assume sua própria 

imagem, mas parece existir um consenso substancial entre os membros do mesmo grupo 

(LYNCH, 1980), portanto, nesses mapas confeccionados por educandos da cidade de 

Cambé-PR que tem grande fluxo para o centro de Londrina-PR, pode-se notar que 

apesar das diferenças que há em cada um dos quatro mapas mentais analisados, os 

quatro educandos dão ênfase em lugares que são ponto de chegada deles, no caso, o 

terminal central e em lugares que confere alta probabilidade de evocar imagem forte em 

qualquer observador (LYNCH, 1980),  no caso do museu, que causa a imaginabilidade, 

que segundo Stern apud Lynch, 1980 “cria imagens que, por sua clareza e harmonia 

formal, satisfazem a necessidade que se tem de uma aparência claramente 

compreensível”.  

No modelo de análise dessas imagens ambientais propostos por LYNCH 

(1980) é preciso observar a identidade, o significado e a estrutura presentes nos mapas 

mentais, o que  se vê integrado e não três componentes separados, a percepção dos três 

educandos demonstram o significado que cada sujeito tem sobre o objeto, no caso, o 

reconhecimento que fizeram do centro de Londrina-PR, através dos significados que 

cada um atribuiu aos elementos que demonstraram nos mapas, assim como, a estrutura, 

ou seja, a relação espacial do objeto com eles. 

Considerações Finais 

 

Os mapas mentais apresentados demonstram que embora não haja uma 

percepção comum a todos os membros de uma mesma cidade, ou seja, de um específico 

grupo, alguns elementos tornam-se comum a eles, porque, vindo de outra cidade, 

perceber e reconhecer o centro propõe uma observação dos pontos que lhes são 

importantes para esta apreensão. Estes pontos são os elementos da cidade proposto por 

Lynch (1980), as vias, onde os quatros mapas demonstraram certo conhecimento de 

ruas especificas, como a Leste Oeste e a Avenida Paraná, que mesmo que não tenham 

sido colocados seus nomes, os quatro educandos evidenciaram objetos presentes nelas, 

os limites que se deram como essas vias, nas quais, determinavam a delimitação desse 

centro percebidos por eles, como no caso do calçadão, os pontos nodais que são os 



 
 

focos estratégicos do observador, em evidência o terminal central, onde as diversas 

pessoas se encontram e os marcos que são os pontos de referências, no caso, sendo o 

centro histórico um área com vários marcos, há destaque para esse elemento, percebido 

pelo Museu, “Praça do Japonês”, Planetário, Concha Acústica, Catedral e antiga 

Estação Ferroviária, já o último elemento, o bairro, é o próprio mapa mental em si, no 

qual, os educandos penetraram mentalmente nele para poderem reconhecer e atribuir as 

características que percebem e memorizaram. 

Os resultados obtidos na pesquisa, através dos mapas mentais, revelam a 

importância dos patrimônios históricos no imaginário coletivo dos visitantes desse 

centro, demonstrando o quão essencial é que se preservem esses marcos, não apenas 

como uma construção material, mas como uma representação histórica de um povo, 

onde permaneça a identidade da cidade e o centro permaneça histórico, para que não 

ocorra a desvalorização dos monumentos, mas como Relph (1987) coloca, “o antigo 

volta a ser novo, edifícios e paisagens antigas são  encarados como componentes 

inestimáveis das paisagens urbanas pós-modernas, todo o processo de preservação está 

envolto em ideologias, a imagem seletiva de um povo e do seu passado preferido 

permanecem sendo referência”.  

A importância dessas análises ambientais vista da percepção dos sujeitos 

visitantes colabora para que a política patrimonial e o planejamento urbano da cidade 

Londrina seja mais compreensiva, no sentido de uma visão não apenas de dentro da 

cidade, mas que a perceba de dentro pra fora e de fora pra dentro, uma vez que não irá 

apenas considerar os aspectos materiais e visíveis, melhorando a inter-relação dos 

elementos não apenas para o visitante que se movimenta no lugar, mas para os 

habitantes que vivencia suas tradições, experiências e identificação com esse espaço 

vivido.   
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Resumo: Tendo em vista que o Ensino Médio do Colégio SESI trabalha com metodologias diferentes 

das demais escolas do país, o presente trabalho levanta a seguinte problemática, qual é o propósito 

educacional de formação do Colégio SESI? O artigo tem por objetivo investigar o perfil do profissional 

que o Colégio SESI almeja formar no Ensino Médio. Através de trabalhos de campo, do Projeto Político 

Pedagógico e das experiências como aluno foi possível analisar as práticas pedagógicas da instituição. O 

trabalho busca mostrar como o empresariado brasileiro busca intervir na educação, quais são as reais 

intenções dessa classe sobre essa área. Para isso foi necessário contextualizar alguns momentos históricos 

em que esta classe tenta colocar suas ideias neoliberais na rede de ensino pública, e no Colégio SESI 

encontram a situação ideal para aplicar tais ideias, pois eles apoiam o colégio financeiramente, o que os 

permite ajustar o currículo a seus interesses. O empresariado tem um discurso que educação deveria 

abordar o crescimento social e econômico, porém no presente trabalho veremos que nesse discurso o 

segundo fator é mais importante que o primeiro, na verdade, ele é o que realmente importa. Para isto os 

procedimentos metodológicos utilizados foram: Reuniões com a orientadora para a discussão da temática, 

escolha das referências bibliográficas, leitura e fichamento das obras, trabalhos de campo no Colégio 

SESI, correção do artigo pela orientadora. 

Palavras chaves: Colégio SESI; currículo; empresariado; SENAI.  

 

Introdução 

Neste trabalho pretende-se abordar qual a formação profissional que o Colégio 

SESI realiza no Ensino Médio. Para isto é discutido o currículo com o qual o Colégio 

SESI trabalha, pois este é um instrumento essencial para delinear a formação de um 

aluno no período escolar.  O Colégio SESI diz trabalhar com a interdisciplinaridade, 

com base nos trabalhos de campo e nas experiências como aluno, busquei demonstrar 

nesse artigo como essa prática acontece.  

 Para abordar qual a formação que o aluno recebe desta instituição, foi necessário 

contextualizar as ações da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), sobre a 

educação durante os anos de 1988 à 1997, pois o Colégio SESI está diretamente ligado 

a esta. O empresariado participa ativamente do Colégio SESI, pois são eles apoiam 

financeiramente a instituição, com isso eles tem liberdade para organizarem o colégio 

de uma forma que atenda seus interesses. Para finalizar foi elaborada uma tabela 

abordando as semelhanças das práticas pedagógicas do SESI, e as práticas da indústria, 

com o objetivo de mostrar qual é o perfil de aluno que o colégio pretende formar. 
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Portanto, diante dessas discussões ao final do artigo pretendemos responder a seguinte 

questão: Qual o propósito educacional de formação do Colégio SESI? 

 

Currículo tecnológico e interdisciplinaridade  

Para discutir a formação profissional realizada pelo Colégio SESI, partiremos da 

abordagem de um instrumento pelo qual é delineada a trajetória de um aluno em 

qualquer escola, sendo assim é de suma importância analisar o currículo, pois este não é 

um objeto neutro, na verdade ele é carregado de ideologia, cultura e poder, tendo que 

atender muitas vezes os setores econômicos, tecnológicos e ambientais. No Colégio 

SESI o currículo é um meio que objetiva um fim muito claro, que é formar profissionais 

para a indústria.  

O currículo se refere a uma realidade histórica, cultural e socialmente 

determinada, e se reflete em procedimentos didáticos, administrativos que condicionam 

sua prática e teorização. Enfim, a elaboração de um currículo é um processo social, no 

qual convivem lado a lado os fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais e 

determinantes sociais como poder, interesses, conflitos simbólicos e culturais, 

propósitos de dominação dirigidos por fatores ligados à classe, raça, etnia e gênero. 

(SANTOS, 2008).  

 Tendo em vista que o currículo é um instrumento carregado de ideologia, cultura 

e poder, é importante frisar que diferentes tipos de currículo têm diferentes intenções e 

irão fazer com que os alunos tenham diferentes tipos de formação. A construção de um 

currículo é datado e precisa ser entendido assim, como resultado de um contexto 

histórico e social, então com o passar dos anos são sempre alteradas as bases curriculares 

das instituições de ensino, buscando atender os problemas enfrentados pela sociedade. 

Atualmente o poder político e o do empresariado influenciam mais do que nunca na 

formação dos currículos escolares, principalmente no SESI que é um colégio voltado 

para o aprendizado ao trabalho na indústria. (SANTOS, 2008). 

 Enfim, a elaboração de um currículo é um processo social no qual convivem 

lado a lado os fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais e determinantes sociais, 

como poder, interesses, conflitos simbólicos e culturais, propósitos de dominação 

dirigidos por fatores ligados à classe, raça, etnia e gênero. Sendo uma prática tão 



 
 

complexa, apresenta enfoques diversos e distintos graus de aprofundamento. No 

entanto, todas as concepções revelam juízos de valor. É natural que seja assim, pois, 

como todo trabalho pedagógico se fundamenta em pressupostos de natureza filosófica, a 

escola e o professor tornam evidentes suas visões de mundo, assumindo posturas mais 

conservadoras ou mais libertadoras no desenvolvimento curricular. (SANTOS; 

CASALI, 2009).  

Visto que o currículo é uma fonte de poder, ele é responsável por direcionar o 

tipo de perfil do aluno que determinada instituição deseja obter, por isto é essencial 

adequar o currículo ao perfil que se deseja formar. Sendo assim não faria sentido ter a 

intenção de formar para o mercado de trabalho, e utilizar um currículo que não 

atendesse essa ideia diretamente.  

As características do Currículo Humanístico que levam em consideração a 

realidade do aluno, sendo este ator principal de sua formação, não seriam adequadas. As 

concepções do Currículo Reconstrucionista são totalmente contrárias ao que a indústria 

precisa, já que este levaria o indivíduo a uma análise reflexiva das desigualdades 

sociais, tendo como intenção emancipar o educando, quando na verdade a indústria 

necessita de uma massa alienada, pois o alienado pode ser facilmente explorado, sem 

que ele faça questionamentos, fazer com que a sociedade comece a refletir sobre o 

trabalho industrial como um todo, fortaleceria os sindicatos, e que poderia trazer 

algumas consequências negativas para os capitalistas. O Currículo Acadêmico, que é o 

mais tradicional, tem como sua base o que Paulo Freire chama de “educação bancária”, 

em que o professor teria a função de transmitir conhecimento e o aluno seria apenas um 

receptor deste, este tipo de currículo se aproximaria das intenções do Colégio SESI, pois 

não levaria o aluno a refletir sobre o que acontece em seu cotidiano por meio de práticas 

realizadas dentro da sala de aula, porém ainda não seria o ideal, pois a indústria 

necessita de uma sociedade produtiva, para atender suas necessidades. Sendo assim, o 

Currículo Tecnicista foi escolhido pelo Colégio SESI, discutiremos qual a razão da 

escolha desse currículo.   

A pedagogia tecnicista no Brasil tem seu início na década de 1960, em meio ao 

contexto da consolidação do capitalismo monopolista. Com o golpe militar de 1964, se 

vivencia a valorização dos processos de industrialização e de desenvolvimento 

econômico, para isso era necessário ter uma mão-de-obra educada para atender tais 



 
 

requisitos. Sendo assim foi feita a opção pela tecnologia educacional, levando para os 

sistema de ensino, o modelo organizacional característico do sistema empresarial, 

visando à reordenação do sistema educacional com base nos princípios da racionalidade 

eficiência e produtividade. Esses princípios têm sua origem nas ideias de Frederick 

Taylor, que pregava a racionalização do sistema produtivo, por meio da fragmentação 

do sistema produtivo, houve a separação entre os que planejam e os que executam, 

visando produtividade máxima. (MIRA; ROMANOWSKI, 2009).  

É sempre importante ter em vista o contexto histórico nas mudanças 

curriculares, porque a construção de currículo é uma disputa de poder, na qual entra um 

forte jogo de interesses, os capitalistas sempre tentam se impor, pressionando o Estado a 

atender as suas necessidades, vendo os alunos como futura mão-de-obra, por isso 

sempre tem interesses diretos na formação destes. A educação para os capitalistas tem 

que estar voltada para a economia. Mudou-se o modo de produção, é necessário mudar 

o sistema educacional.  

Essas mudanças no modo de produção, fez com que as escolas públicas fossem 

alvo do capital, e a pedagogia tecnicista começou a ser usada nestas instituições. Suas 

consequências nas escolas foram: formação educacional voltada para o mercado de 

trabalho, divisão do trabalho pedagógico, professores e alunos passaram a ter posições 

secundárias, não se valoriza a relação professor-aluno, pois o aluno deveria se relacionar 

com a tecnologia, ensino precário, criou uma mão-de-obra barata e abundante, 

fortalecendo o exército de reserva, separação entre escola secundária e escola técnica, e 

a criação do ensino profissionalizante, engrossando o exército de reserva. Nas 

universidades foi instituído o regime de créditos e a matrícula por disciplinas, isso 

dificultou a formação de grupos estáveis e os movimentos estudantis. (MIRA; 

ROMANOWSKI, 2009). 

Essa reforma tem intenção de despolitizar e alienar a sociedade como um todo. 

Fazer com que não haja reflexões sobre os problemas sociais, é uma intenção clara das 

classes hegemônicas. Agora essas transformações são em escolas públicas, mas o 

Colégio SESI é instituição privada, então qual a razão de se utilizar desse modelo? É 

nesse ponto que entra o jogo de interesse, pois a instituição foi criada aliada as 

empresas, sendo assim os interesses dos empresários atendidos pela escola.  



 
 

As mudanças no mundo do trabalho ocorridas nas últimas décadas, em função da 

reestruturação do sistema capitalista (e a consequente alteração do sistema de produção 

taylorista/fordista pelo toyotismo), trouxeram no seu bojo novas determinações para a 

escola e para a organização do trabalho pedagógico no seu interior. O sistema toyotista 

de produção exige um novo trabalhador, que suporte os aumentos da intensidade do 

trabalho e apresente maior qualificação, uma vez que a produtividade – e o 

desenvolvimento econômico – repousam, cada vez mais, na utilização do componente 

intelectual para realizar trabalhos mais complexos. Não cabe mais agora o treinamento 

em habilidades específicas como no taylorismo, o trabalhador agora precisa ser 

polivalente, multifuncional e flexível. (MIRA; ROMANOWSKI, 2009). 

 Isso marca a passagem do tecnicismo para o neotecniscismo, o novo modo de 

produção capitalista, necessita agora de um novo modelo educacional. A educação 

agora deve acompanhar a tecnologia das indústrias, ou seja, os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula devem fazer com que os alunos saiam da escola com a 

qualificação necessária para trabalhar. Com isso houve a necessidade de aumentar a 

carga horária, objetivando preparar os alunos para o mercado de trabalho. 

 É nesse contexto que foi inserido, de modo também reconfigurado, o lema do 

“aprender a aprender”, relacionado à necessidade crescente de atualização para garantir 

a empregabilidade. Essa visão vem orientando às práticas educativas a partir da década 

de 1990, como se pode observar nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), quando 

afirmam a importância/necessidade de continuar aprendendo sempre, num processo de 

educação permanente. A avaliação externa (SAEB/ Prova Brasil, ENEM, Provinha 

Brasil, entre outras) tem a finalidade de verificar em que medida o sistema está 

produzindo os resultados que dele se espera, sob a lógica da competitividade, da 

concorrência, da hierarquia. A avaliação externa é usada, então, como forma de controle 

político, subjugada aos valores de mercado. (MIRA; ROMANOWSKI, 2009). 

 Uma importante ressalva é que na década de 1990 o país era governado tendo 

como base política as práticas neoliberais, sendo assim houve um grande processo de 

privatização, o que aumentava as imposições das transnacionais sobre o Brasil. Os 

métodos utilizados para analisar a evolução do ensino são quantitativos, e não há uma 

reflexão sobre os aspectos sociais, sendo assim, a educação é um meio usado para 

desenvolvimento econômico nas escolas públicas.    



 
 

 Uma das práticas pedagógicas que o colégio diz trabalhar é a 

interdisciplinaridade, algo que é muito elogiado por diversos autores e pouco visto nas 

escolas brasileiras, mas o que devemos analisar aqui é, essa interdisciplinaridade 

realmente é praticada? Ou ela fica só no papel? Usarei aqui as minhas observações de 

campo e experiências como aluno do Colégio SESI durante o Ensino Médio para buscar 

responder. 

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) declarou, 

[...] quando descobri que a professora Márcia C. Rigon havia 

desenvolvido uma metodologia de ensino que apostava na formação 

humana, na criatividade e na sociabilidade, sem abrir mão da 

preparação para a dinâmica da vida profissional, imediatamente 

começamos a trabalhar em parceria. Em 2004, ela nos apresentou a 

metodologia inovadora que estamos apresentando a todos vocês – 

Oficinas de Aprendizagem. A certeza de que esta era realmente uma 

proposta de mudança e de que havia alguma nova perspectiva para a 

educação neste país não me abandonou desde então. Ali nascia uma 

escola que estimula vivências essenciais para transformar alunos de 

Ensino Médio em cidadãos atuantes, éticos e responsáveis: trabalho 

em equipe, vivência de valores éticos, práticas de empreendedorismo, 

aprofundamento e aplicabilidade do conhecimento, relações inter e 

transdisciplinares. (SESI PROJETO E IDENTIDADE, 2011). 

 

 Só no verdadeiro diálogo, no autêntico encontro, há a real interdisciplinaridade, 

ou melhor, educando e educador são sujeitos de uma mesma situação e a eles em 

conjunto caberá a decifração do mundo. Quando um fala outro escuta, e nessa pausa se 

espera. Neste sentido a real, interdisciplinaridade se preocuparia não com a verdade de 

cada disciplina, mas sim com a verdade do homem enquanto ser no mundo. Se assim 

não for termos uma multidisciplinaridade. (FAZENDA, 2003). Apesar do Colégio SESI 

em seu Projeto Político Pedagógico afirmar que trabalha com interdisciplinaridade, o 

que se vê na prática é algo completamente diferente, os planos de engavetamento de 

disciplina que Paulo Freire tanto crítica, são aplicados de maneira recorrente. Outra 

questão a ser formulada é, como se atingiria a interdisciplinaridade, se o currículo tem 

bases tecnicistas, onde professor e aluno são figuras secundárias no processo educativo?  

 Essas Oficinas de Aprendizagem citadas por Marcia C. Rigor são divididas por 

área do conhecimento, o que se tem não é uma interação entre educador e educando, o 

que se vê na realidade é a interação entre disciplinas, que será mostrada no quadro 

abaixo, e isso não é o suficiente para se atingir a interdisciplinaridade, o que se vê no 

cotidiano em sala de aula é a multidisciplinaridade.  Ou seja, no currículo formal essa 



 
 

interação existe entre as disciplinas, agora quando abordamos o currículo real, as aulas 

acontecem no padrão tradicional de 50 minutos por aula, acabando o tempo o professor 

sai da sala entra outro em seu lugar, sendo assim as aulas são parecidas com as de um 

colégio público tradicional, tendo o professor como um aplicador de conteúdo.  

 

Quadro 1: Matriz Curricular do Colégio SESI. 

 

Fonte: Colégio SESI Ensino Médio, projeto e identidade. 2011. 

Tendo em vista a carga horária destinada para cada desafio e área do 

conhecimento, o que chama a atenção é a carga horária para as Ciências Humanas, que 

é a menor entre as três áreas do conhecimento, tendo em vista que a 

interdisciplinaridade depende de diálogo, é um tanto contraditório essas disciplinas 

serem as com menor carga horária durante os anos letivos. Isso nos mostra as ideias do 

currículo tecnicista, bem alinhadas com a carga horária, porque a intenção não é discutir 

os problemas sociais, o objetivo é formar futuros trabalhadores industriais, para isso a 

área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, tem uma quantidade de 

aulas consideravelmente superior sobre as outras, pois são disciplinas mais ligadas a 



 
 

tecnologia, esta é essencial para o desenvolvimento da indústria, e os aspectos sociais 

não são tão abordados, durante as aulas dessas disciplinas.  

 

Visão da CNI sobre a educação e Colégio SESI 

 Para verificar qual o perfil de aluno que o Colégio SESI almeja formar, é 

necessário abordar que este é administrado pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), por isso é importante demonstrar as intenções do empresariado na educação 

brasileira nos últimos anos.  

 Fundada em 12 de agosto de 1938, a CNI sucedeu a Confederação Industrial do 

Brasil, o primeiro órgão de representação do setor produtivo nacional. A CNI nasceu 

com o desafio de ajudar o Brasil a superar os problemas decorrentes da Primeira Guerra 

Mundial. Naquele momento, a instituição deu sua contribuição ao país elaborando 

estudos sobre o planejamento das atividades produtivas, a defesa do trabalho e o 

reequipamento do parque manufatureiro. Na década de 1940, a CNI se preocupou com a 

formação de mão de obra para a indústria brasileira e lançou as bases para a criação 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, e do Serviço 

Social da Indústria (SESI), em 1946, formando um sistema capaz de fomentar o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ao SENAI e ao SESI, veio a se somar 

o Instituto EuvaldoLodi (IEL), criado pela CNI em 1969. Representa 27 federações de 

indústrias e 1.250 sindicatos patronais, aos quais são filiadas quase 700 mil indústrias. 

Administra diretamente o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto EuvaldoLodi (IEL). Com eles, compõe 

o Sistema Indústria, que congrega ainda as federações estaduais de indústrias e os 

sindicatos patronais. (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2015). 

 Criado em 1º de julho de 1946, o Serviço Social da Indústria (SESI) diz que 

possui como desafio desenvolver uma educação de excelência voltada para o mundo do 

trabalho e aumentar a produtividade da indústria, promovendo o bem-estar do 

trabalhador. O SESI oferece soluções para as empresas industriais brasileiras por meio 

de uma rede integrada, que engloba atividades de educação, segurança e saúde do 

trabalho e qualidade de vida. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

foi criado em 22 de janeiro de 1942, pelo Decreto-Lei 4.048 do então presidente Getúlio 



 
 

Vargas, com a missão de formar profissionais para a incipiente indústria nacional. Há 

mais de 70 anos, já estava claro que, sem educação profissional de qualidade, o Brasil 

não teria uma indústria forte e nem alcançaria o desenvolvimento sustentado. O decreto 

estabelecia que a nova instituição de educação profissional seria mantida com recursos 

dos empresários e administrada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

(PORTAL DA INDÚSTRIA, 2015). 

Nota-se que o SENAI tem um objetivo bem claro, que seria formar profissionais 

para a indústria. Já o SESI tem dois objetivos: desenvolver mão-de-obra para aumentar 

a produtividade industrial e promover também o bem-estar social. A pergunta que deve 

ser feita é sobre o segundo objetivo citado, tendo em vista que as indústrias atualmente 

provocam vários passivos ambientais, o SESI seria uma forma de compensar a 

sociedade dando bolsas de estudos a filhos de trabalhadores indústrias, ou isso seria 

apenas uma forma de inseri-los no mercado de trabalho? Para responder essa questão 

teremos como ponto de partida as análises feitas por alguns autores sobre documentos 

da CNI, em que ela considera que o investimento em educação é essencial para o 

desenvolvimento industrial brasileiro para isso era primordial desenvolver capital 

humano, pois assim o país manteria a competitividade em nível mundial e na visão dos 

empresários isso geraria uma melhora no padrão de vida da população. Para entender as 

reais intenções do empresariado com a educação é preciso analisar o histórico de sua 

intervenção nessa área. Com base nas análises de documentos da CNI e da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) de Oliveira entre os anos de 1988 à 1998 

buscaremos verificar os interesses dos empresários na educação.  

 Em 1988 a CNI faz duras críticas em relação a formação educacional brasileira, 

ela aponta os problemas do ensino básico e superior, criticando a fragilidade para 

formar uma mão-de-obra qualificada no país, e para atender as demandas do mercado de 

trabalho. Com isso propõe a participação de investimentos privados no ensino básico e 

melhores condições para a integração dos docentes em atividades fora das 

universidades. Para os capitalistas, a crise do ensino era um problema de administração, 

para eles o Estado deveria interferir menos, e as escolas usar os mesmos mecanismos da 

produção industrial para melhorar sua qualidade. Em 1990 a FIESP, declara que o ideal 

seria que o Estado intervisse na economia apenas para as leis do mercado funcionarem 

em sua totalidade. No documento “Educação básica e formação profissional: a visão dos 



 
 

empresários”, publicado em 1993 pela CNI, o autor destaca que os empresários 

argumentam sobre a importância da educação como um aspecto essencial na formação 

de indivíduos para a vivencia em sociedade, e o documento termina valorizando muito 

mais o papel da escola como espaço de preparação de indivíduos para o mercado de 

trabalho. Nesse mesmo documento a CNI se dispõe a se tornar um agente ativo no 

processo educacional brasileiro. (OLIVEIRA, 2002). 

 O que fica explicito na CNI é a intenção de usar educação para formar uma mão-

de-obra qualificada, para fortalecer a indústria, aumentando a sua produtividade e 

competividade a nível internacional. A educação como meio de desenvolvimento social, 

é algo que aparece reforçado no documento de 1993, porém a verdade é que nunca 

deixam de enfatizar a formação do capital humano, ou seja, se eles investem em 

educação não é para uma melhora social, mas sim para obter lucros futuros. Com a 

maior participação do empresário no sistema educacional um dos fenômenos que 

ocorreram foi o aumento da privatização das universidades, fazendo da própria 

educação uma mercadoria. Os empresários começam a interferir em tudo que os 

interessa no ensino, o currículo, citado no capítulo anterior como um instrumento 

carregado de poder ideológico, político e cultural, é um elemento que os empresários 

pretendem ajustar cada vez mais aos interesses do mercado, formando na rede pública 

alunos com o perfil que eles desejam, neste sentido é importante perceber o papel dos 

empresários reformadores na constituição da Base Nacional Curricular Comum. 

 No documento de 1993 da CNI são vistas preocupações do empresariado em 

articular educação à educação profissional. Ainda em 1993, os empresários afirmavam 

que com a acumulação flexível era necessário um trabalhador polivalente, com 

habilidades básicas, específicas e de gestão. A CNI em 1994 acrescentou a importância 

da competitividade ser articulada às medidas governamentais que assegurassem um 

ambiente econômico favorável, além disso era necessário uma melhora qualitativa na 

educação. Nesse mesmo ano tinham na sua proposta para a melhora econômica a 

universalização do ensino e paralelamente ao sistema básico de ensino a educação 

técnica profissionalizante, em que o SENAI teria um papel estratégico. Em 1997 no 

documento da CNI “Emprego na indústria”, para o empresariado era necessário criar 

um ambiente macroeconômico que incentivasse as indústrias a gerar empregos, outro 

aspecto levantado era reduzir o custo da mão-de-obra, pois esse seria um método 

eficiente para diminuir o desemprego. Outro elemento levantado nesse documento era 



 
 

que o desemprego foi causado pelos avanços tecnológicos, com isso iriam oferecer 

programas de treinamento para reduzir o número de desempregados, porém há uma 

contradição no documento pois ele cita os programas de treinamento europeus, e estes 

foram pouco eficientes para diminuir o desemprego na Europa. (OLIVEIRA, 2003). 

 Em 1993 quando propõe relacionar a educação básica com o ensino 

profissionalizante ficam claras as intenções da CNI, apesar de tentar manter um discurso 

de desenvolvimento social aliado ao econômico, o interesse sobre o segundo é muito 

maior, o que realmente importa é ele. Em 1994 com a entrada do governo neoliberal, os 

empresários tem maior facilidade para atingirem seus objetivos. Eles não pensam em 

diminuir seus lucros, a saída que eles veem é a diminuição salarial, para poderem 

empregar mais funcionários com menor custo. Ter um aumento do número de 

indivíduos qualificados faria com que as empresas começassem a poder selecionar os 

trabalhadores, já que a partir disto a escolha seria entre (funcionário mais qualificado x 

funcionário menos qualificado), ao invés de (funcionário qualificado x funcionário 

desqualificado), isso geraria um potencial de seletividade para as empresas, podendo 

reduzir os salários oferecidos em determinadas situações.  

 É importante analisar como o empresariado age em determinados contextos, 

demonstrar como foram suas intervenções no ensino público é essencial, pois fica clara 

a intenção sobre o ensino público, onde a educação é vista como meio de formação de 

mão-de-obra, e é um apêndice da economia. Se eles pressionam o Estado para alterar o 

ensino público tendo em vista seus interesses, no Colégio SESI encontram o lugar mais 

favorável possível para fazerem o que bem entenderem com extrema liberdade, pois são 

as empresas que bancam tanto o SESI quanto o SENAI. Nesses dois exemplos 

conseguiram encontrar o modelo ideal para implantar suas ideias, fazendo com que os 

alunos que ganham bolsas de estudo das empresas, estudem no Colégio SESI e 

concomitantemente  realizem curso profissionalizante no SENAI, se isso é uma ação 

para o bem-estar social, ou para o desenvolvimento do capital, acreditasse que se 

enquadra aqui a mesma lógica utilizada anteriormente na rede pública, onde o real 

interesse eram os aspectos econômicos, a diferença é que no Colégio SESI a 

metodologia funciona melhor pois pode ser reajustada quando o empresariado achar 

necessário, sem ter tanta burocracia, deixando o ensino à disposição do capital. 



 
 

Organização das práticas pedagógicas do Colégio SESI, direcionada para o 

trabalho na indústria. 

 Como foi demonstrado, a CNI começou a interferir no ensino público, e queria 

usar neste a lógica administrativa das indústrias nas escolas para resolver os problemas 

da educação. Como o Colégio SESI depende das verbas da CNI para funcionar, eles 

podem colocar essa lógica em prática com enorme facilidade, para que os alunos 

formados na escola saiam dela com as qualificações necessárias para trabalhar na 

indústria.  

 Discutiremos agora algumas práticas usadas na indústria que são vistas no 

Colégio SESI. Para isso torna-se necessário fazer uma breve análise sobre o modelo de 

produção flexível realizado pela Toyota. 

 Na primavera de 1950, o jovem engenheiro EijiToyota empreendeu uma visita 

de três meses às instalações da Ford em Detroit. De volta ao seu país, Toyota e o seu 

especialista em produção, TaiichiOhno, refletiram sobre o observado na Ford e 

concluíram que a produção em massa não poderia funcionar bem no Japão. Desta 

reflexão, nasceu o que ficou conhecido por Sistema Toyota de Produção - ou Produção 

Flexível. Na década de 1950, a fábrica da Toyota era localizada em Nagoya e sua força 

de trabalho composta essencialmente por trabalhadores agrícolas. Determinada produzir 

em larga escala com o fim da Segunda Guerra Mundial, a empresa enfrenta alguns 

problemas como: pequeno mercado doméstico, dificuldade para a importação de 

tecnologias e os trabalhadores japoneses não se adaptariam ao modelo taylorista 

(WOOD JR, 1992). 

Para conseguir competir então, nos grandes mercados, a Toyota precisaria 

modificar e simplificar o sistema da empresa americana Ford. Na procura de soluções 

para esse encaminhamento, Toyota e seu especialista em produção TaichiOhno, 

iniciaram um processo de desenvolvimento de mudanças na produção. Introduziram 

técnicas onde fosse possível alterar as máquinas rapidamente durante a produção, para 

ampliar a oferta e a variedade de produtos, pois para eles era onde se concentrava a 

maior fonte de lucro. Obtiveram excelentes resultados com essa ideia e ela passou a ser 

a essência do modelo japonês de produção. O espaço para armazenamento da produção 

era outro obstáculo para os japoneses, por isso, as mercadorias deveriam ter giro rápido, 

e a eliminação de estoques, ainda que parecesse impossível, estava nos projetos de 



 
 

Toyota. A partir de então, regras criteriosas foram incorporadas gradativamente à 

produção, caracterizando o que passou chamar toyotismo, (ou Ohnismo, devido aos 

nomes Toyoda e Ohno). (FUTATA, 2005).  

Sobre o contexto citado, surge o modelo da Toyota de produção flexível, pois no 

Japão as indústrias não poderiam produzir nos moldes americanos, assim tiverem que 

repensar a forma de produzir, que nos dias atuais vem sendo muito mais eficientes que 

as práticas fordistas e tayloristas, modelos ultrapassados para serem usados nas 

empresas.  

Realizou-se uma série de implementações nas fábricas da Toyota. A primeira foi 

agrupar os trabalhadores em torno de um líder e dar-lhes responsabilidade sobre uma 

série de tarefas. Com o tempo, isto passou a incluir conservação da área, pequenos 

reparos e inspeção da qualidade. Finalmente, quando os grupos estavam funcionando 

bem, passaram a ser marcados encontros para discussão de melhorias nos processos de 

produção. O fluxo de componentes era coordenado com base num sistema que ficou 

conhecido como Just-in-Time. Esse sistema, que opera com a redução dos estoques 

intermediários, remove, por isso, as seguranças, e obriga cada membro do processo 

produtivo antecipar os problemas e evitar que ocorram. O tempo médio dos modelos de 

carros no mercado foi reduzido. O estabelecimento de metas cada vez mais difíceis de 

se alcançar, estimulando a competividade. Houve a flexibilização da mão-de-obra. Caso 

algum trabalhador falte no trabalho, o grupo deveria arranjar uma maneira para de 

manter a produção mesmo com as adversidades (WOOD JR, 1992).  

Essa série de mudanças foram realizadas para ao aumento de produção, agora 

era necessário que a mão-de-obra fosse qualificada, pois o trabalhador teria que saber 

fazer vários tipos de tarefa dentro da indústria, isso resulta na diminuição do número de 

funcionários nas fábricas, ou seja, é uma maneira de explorar cada vez mais o 

assalariado. Se estabeleciam metas de produção dentro da indústria, e caso essa meta 

fosse alcançada, já colocavam outra em seguida, era uma forma de extrair o máximo do 

trabalhador, com isso estes ficam exaustos e seu tempo destinado ao lazer teria que ser 

usado para descansar.  

Com a finalidade de comparar as práticas que ocorrem nas indústrias e as 

práticas que desenvolvidas no Colégio SESI segundo seu Projeto Político Pedagógico 

organizamos a tabela 1 



 
 

Tabela 1: Comparação das práticas pedagógicas do SESI, com as práticas da indústria ( 

Práticas Pedagógicas do SESI Práticas da Indústria 

Propor a resolução de desafios Propor metas de produção 

Ofertam cursos profissionalizantes Ofertam diversos cursos de qualificação 

Formam para o mercado Produzem para o mercado 

Desenvolvem capital humano Precisam do capital humano 

Abordam a eco sustentabilidade Tem discursos de práticas sustentáveis 

Incentiva habilidades de liderança Desejam trabalhadores com liderança 

Incentiva o trabalho em equipe Trabalho em equipe 

Fonte: Projeto Político Pedagógico, SESI, 2011. (WOOD JR, 1992. FUTATA 2005). 

 Como mostrado na tabela 1, algumas práticas são iguais e outras muito 

próximas, como o ambiente muda, as exigências também mudam, então vemos sutis 

diferenças em alguns pontos. Interligando o Colégio SESI com o SENAI os empresários 

conseguiram que a formação dos alunos fosse direcionada para que eles se tornassem 

futuros trabalhadores industriais. Já colocam o trabalho em equipes para funcionar na 

escola, pois em cada sala de aula os alunos são colocados em grupos de 5 indivíduos, no 

fim do bimestre a Oficina de Aprendizagem termina, e se inicia uma nova, com grupos 

diferentes, assim o aluno tem que aprender a trabalhar com diferentes indivíduos 

durante sua formação. Cada grupo elege um líder, para que o papel de liderança já 

comece a ser desempenhado desde o início do Ensino Médio. O currículo do Colégio 

SESI exalta a formação do capital humano, sendo que esse foi um discurso muito usado 

pela CNI, para o desenvolvimento industrial.  

O perfil do aluno que costuma frequentar o Colégio são os filhos dos 

trabalhadores industrias, normalmente as famílias destes alunos são menos favorecidas 

economicamente. Boa parte desses alunos ganham bolsas integrais para estudar na 

escola, essas bolsas são oferecidas para os filhos dos funcionários das mais variadas 

empresas, e estes alunos são obrigados a fazer um curso técnico pelo SENAI e em caso 

de reprovação no Colégio SESI ou no curso técnico o aluno perde a bolsa. O estudante 

não é obrigado a trabalhar na indústria após acabar o ensino médio e o curso técnico. 

Entretanto é bom delimitar uma situação que ocorre com certa frequência.  

O aluno bolsista é obrigado a fazer um curso técnico do SENAI nos dois últimos 

anos do ensino médio, sendo assim tem uma carga de estudos muito grande, e o que é 



 
 

abordado no SENAI não irá ajudar na hora de prestar vestibular. Este mesmo aluno não 

irá ter disponibilidade de horário para fazer um curso pré vestibular, lembrando que o 

colégio é particular então as cotas não existem mais para esse estudante, assim o índice 

de aprovação nas universidades públicas dos alunos bolsistas é extremamente baixo, 

levando em conta que este aluno estará formado em algum curso técnico assim que 

acabar o ensino médio, a indústria acaba sendo a alternativa para os bolsistas já que 

estes são de classes populares  e acabam tendo que trabalhar para ajudar nas despesas da 

família . Não é possível afirmar com total certeza que o sistema foi projetado para 

funcionar assim, mas o fato é que ele esses caso são recorrentes.  

Sendo assim o perfil de aluno que o Colégio SESI tem por objetivo formar é um 

técnico para a indústria. Que seja qualificado para muitas vezes exercer mais de um 

função, que gere lucros para a empresa. Outro aspecto importante é o trabalho em 

equipe, pois é uma qualidade muito exigida pelas indústria, e os alunos do Colégio SESI 

acabam desenvolvendo essa habilidade de trabalho em grupo nas Oficinas de 

Aprendizagem.  

 Na concepção de Mészáros (2009) A educação deve romper com a lógica do 

capital, porém o que se presencia no Colégio SESI é exatamente o contrário, a educação 

é feita para o capital. As diferenças entre as duas visões sobre a educação são gritantes, 

só que uma questão que deve ser colocada é, para quem se deve educar? Para a 

emancipação humana ou para o mercado? Quando se educa para a emancipação humana 

o mercado não vai deixar de existir, só seria repensado e funcionaria de outra maneira, 

porém quando se educa para o mercado, a emancipação humana pela educação é 

impossível de ser alcançada, já que o capital tem a necessidade de alienar para manter 

sua reprodução metabólica. Como o Colégio SESI é comando pelo empresariado, 

educar para além do capital seria um prejuízo, a intenção não é levar o aluno a reflexão 

da sociedade, isso fica apenas no discurso, a intenção é fazer com que este depois de 

formado, trabalhe em alguma indústria, para que hajam retornos dos investimentos 

feitos em capital humano pela CNI.   

 

Considerações Finais 



 
 

Com as discussões abordadas, o currículo tecnicista que o Colégio SESI utiliza é 

o ideal, para as indústrias brasileiras, pois ele é responsável por formar uma mão-de-

obra adequada tendo o curso profissionalizante como um elemento chave para essa 

qualificação. Mas para formar um cidadão que pense nos problemas sociais, e reflita 

sobre as desigualdades da sociedade, ele não atende os critérios, mas o que não se pode 

desprezar é a intenção do empresariado, por isso acreditasse que o Colégio SESI sempre 

vai caminhar para a formação de capital humano. 

 Sobre a abordagem interdisciplinar do colégio, é algo que deve ser repensado, 

pois ela não atende as atividades desenvolvidas não atendem os critérios, para isso terão 

que mudar as práticas pedagógicas da escola, caso contrário, não irão atingir a 

interdisciplinaridade.  

 Estando inserido no Sistema Indústria, o Colégio SESI tem relações diretas com 

o interesse empresarial, e o contexto histórico demonstrou quais as reais intenções dessa 

classe, que buscou interferir ao máximo no ensino público para assim ter a lógica do 

capital nas escolas brasileiras. Como o Colégio SESI tem o capital do empresariado 

investido, eles podem fazer as mudanças necessárias, para que os alunos que se formam 

no colégio, saiam dele prontos para a indústria.  

 As práticas pedagógicas foram delineadas pelos interesses empresariais, com 

isto a escola tem práticas muito parecidas com as da indústria, mas o que é importante 

ressaltar é esse tipo de educação para o mercado de trabalho é interessante apenas para 

as classes hegemônicas, pois despolitizando e alienando as classes populares, eles 

conseguem se manter no poder, sendo pouco questionados. Acredita-se que o problema 

não é a educação formal fazer com que o aluno saia preparado para o mercado de 

trabalho, em um mundo capitalista isso é necessário, o problema é quando você forma o 

aluno visando apenas este objetivo, colocando os fatores econômicos sempre à frente de 

tudo, quando o desenvolvimento apenas no setor econômico não resolve os problemas 

da sociedade, o que é realmente necessário é um crescimento social. 
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A FOTOGRAFIA E O ESTUDO DA CATEGORIADE PAISAGEM NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II
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RESUMO: Atualmente, devido as grandes mudanças sofridas pela sociedade, tais como a introdução 

das novas tecnologias, dos novos hábitos, os educandos têm perdido cada vez mais o interesse pelas aulas 

de uma maneira geral, e na disciplina de geografia isso não é diferente. Desta forma surge a necessidade 

neste âmbito de propor novas metodologias que facilitem o ensino e aprendizagem da geografia nas 

escolas e mais que isso, que incentivem os educandos a participarem das aulas e a entender o mundo que 

os cerca através do olhar geográfico. Com isto as categorias de analises da geografia possibilita aos 

alunos fazer uma leitura do espaço geográfico, fazendo sua leitura no tempo e no espaço do seu cotidiano. 

Em especial foi escolhido trabalhar om a categoria paisagem, possibilitando ao aluno o entendimento do 

domínio do visível. Para se trabalhar, portanto, esta categoria muitas são as linguagens utilizadas, 

entretanto a escolhida para esta dinâmica foi a linguagem fotográfica, de modo que o objetivo aqui foi 

facilitar o entendimento da categoria paisagem a partir das fotografias cronológicas de Londrina, uma vez 

que os alunos residem todos neste município, e teve-se ao longo deste trabalho o cuidado de sempre 

aproximar os educandos do que lhes é familiar, ou seja, na paisagem ao qual estão inseridos, enxergam e 

sentem em seu cotidiano. 

 

Palavras-chave: Paisagem. Linguagens. Fotografias. Cotidiano. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir o ensino das categorias 

geográficas na geografia escolar, mais especificamente no ensino fundamental II, sendo 

a categoria paisagem a escolhida, uma vez que a mesma trabalha com o domínio do 

visível, o que de certa forma facilita o entendimento da mesma por parte dos educandos, 

cabendo, portanto ao ensino de geografia nas escolas buscar esta compreensão, visto o 

papel importante desta instituição na formação dos conceitos de cada indivíduo. Desta 

forma o ensino de cada categoria deve-se partir de metodologias diferenciadas que 

proporcionem nos educandos a reflexão e o entendimento do mundo que os cerca. 

Com isto, partiu-se da seguinte pergunta: como se dá atualmente o 

entendimento da categoria paisagem nas escolas?  E qual a importância de ser trabalhar 

esta categoria nos anos que seguem o ensino fundamental II uma vez que tal conteúdo 

está previsto nas diretrizes curriculares para esta faixa etária. 

                                                           
5
 Artigo elaborado para a disciplina de Ensino de Geografia e Estágio de Vivência Docente, sob 

orientação da profª Dr ªPatrícia Fernandes Paula Shinobu. 
6
 Licenciando(a) em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail 

elda_thainara@hotmail.com. 



 
 

A abordagem da categoria se deu a partir da linguagem fotográfica 

cronológica, sempre buscando aproximar os conceitos científicos dos conhecimentos 

cotidianos dos educandos, tentando desconstruir o conceito equivocado de paisagem, 

sinônimo de natureza bela e intocada, e procurando construir uma nova concepção, que 

vai além desta levando em consideração também os aspectos culturais e históricos, se 

encaixando no que Santos (1988) assevera, que é tudo o que a visão alcança, é portanto 

bela ou feia, urbana ou rural, antiga, recente, etc. fruto da sociedade que a constrói e 

suas intencionalidades. 

A dinâmica foi realizada no Colégio Estadual Antônio de Moraes Barros 

localizado no município de Londrina, e passou por duas fases, sendo a primeira com o 

objetivo de se obter os conhecimentos prévios dos educandos acerca da categoria 

estudada, e uma segunda etapa com o intuito de desconstruir a visão de paisagem 

apenas com natural e propor um novo conceito com os mesmos, pautado nas 

fotografias, de que a paisagem é também construída pelo homem e se modifica ao longo 

do tempo e de acordo com as necessidades e intencionalidades humanas. 

AS CATEGORIAS DE ANÁLISE NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

Para situarmos a abordagem das categorias de análise no ensino de 

geografia devemos primeiramente entender o quadro atual das mesmas na Ciência 

Geográfica, visto que servem, de acordo com Paganelli (2002), antes de mais nada, 

como a aplicação (prática) dos conceitos científicos (teorias). Neste sentido Moreira 

(2007) assevera que “os conceitos, as categorias e os princípios lógicos agem num plano 

combinado”, com isto entende-se que os conceitos e as categorias atuam como um par 

dialético, a fala e a imagem, sendo os conceitos a fala e as categorias a imagem, ou 

então a representação.  

Essas categorias atuam como bases para o entendimento da ciência 

geográfica, levando em consideração que a relação indissociável entre homem-meio é o 

eixo epistemológico da geografia. Para isto, Moreira (2007) faz entender esta relação a 

partir dos princípios lógicos, que no caso seria atríade: Paisagem, Território e Espaço:  

Tudo na Geografia começa então nos princípios lógicos. Primeiro é preciso, 

localizar o fenômeno na paisagem. O conjunto das localizações dá o quadro 

da distribuição. Vem, então, a distância entre a localização dentro da 

distribuição. E com a rede e conexão das distâncias vem a extensão, que já é 

o princípio da unidade do espaço (ou do espaço como princípio da unidade). 

A seguir, vem a delimitação dos recortes dentro da extensão, surgindo o 



 
 

território. E, por fim, do entrecruzamento desses recortes surge à escala e 

temos o espaço constituído em toda a sua complexidade (MOREIRA, 2007. 

p. 117). 

Com isto, paisagem-território-espaço é a tríade de categorias da geografia, e 

a partir das mesmas se tem a origem de outras categorias como região, lugar e a rede, 

que segundo Moreira (2007) “são recortes concretos do espaço”, e só se concretizam 

através da delimitação deste espaço, sendo assim território também e, se configuram de 

várias formas e arranjos, compreendidos, portanto na paisagem. 

A partir deste princípio, a ideia de mundo ganha forma, cabendo, portanto 

ao ensino de geografia nas escolas dar esta forma, visto o papel importante desta 

instituição na formação dos conceitos de cada indivíduo. Com isto, para o entendimento 

de cada categoria deve-se partir de metodologias diferenciadas que proporcionem nos 

educandos a reflexão e o entendimento do mundo que os cerca. 

É através desta consciência espacial que os educandos poderão se 

reconhecer como sujeitos sociais, cidadãos capazes de diferenciar e discernir as 

experiências individuais e sociais, potencializando-as. Através do pensamento dialético, 

partindo de um nível de razão, de movimento da história que enxerga as contradições do 

espaço geográfico, fazendo-os apreender sobre as condições que vivem, é neste 

entendimento que as categorias devem ser aplicadas, como instrumento de análise e 

reflexão acerca do espaço geográfico (DAMIANI, 1999). 

A categoria lugar no ensino de Geografia é vista, mesmo que 

implicitamente, pelos educandos á familiarização, subjetividade, um processo afetivo do 

conhecimento, que são recortados mediante a essas concepções, é importante que 

através da Geografia eles compreendam e comparem outros lugares, podendo localizar e 

representá-los, inclusive através do uso de materiais didáticos que devido a rotina 

escolar, acabam sendo desvalorizados, como os mapas, pontos cardeais, entre outros, 

que os façam identificar o local (CAVALCANTI, 1998). 

A região, segundo Cavalcanti (1998), precisa ser compreendida como 

processo histórico social, que ocorre da realidade do aluno para o exterior, deixando de 

ser compreendida apenas como uma área que por possuir determinadas características se 

distingue de outras.  



 
 

O território é a categoria que os educandos associam a posse, mas não 

conseguem entendê-lo como um campo de forças que envolvem relações de poder, 

sendo importante trabalhar com eles os elementos que compõe o território – 

territorialidade, nós, redes, fronteira, limites, domínio, baseado na realidade dos sujeitos 

(CAVALCANTI, 1998). 

A paisagem precisa ser compreendida além do natural, do belo, mas também 

como cultural, construída pelo homem, é também feia, é resultado das relações sociais 

aplicadas ao espaço, aquilo que faz parte do seu cotidiano, sendo importante considerar 

essa categoria nas práticas diárias escolares (CAVALCANTI, 1998). 

A forma como essas categorias são ou deveriam ser abordadas nas escolas 

chama a atenção, de modo que ao longo deste trabalho abordaremos uma das diversas 

formas de se trabalhar a categoria paisagem, através de linguagem fotográfica, trazendo 

o cotidiano dos educandos para a sala de aula, de modo a desconstruir a ideia de 

paisagem como natureza intocada, fruto de um processo de aprendizagem equivocado 

que se perpetuou ao longo do tempo, e começar a compreender que a mesma é também 

produto da interferência humana direta ou indireta no espaço. 

A Categoria Paisagem no Ensino de Geografia 

Como já mencionado anteriormente as categorias fundamentais do 

conhecimento geográfico são entre outras: espaço, paisagem, território, região e lugar, e 

são amparadas por outras ditas “subcategorias” como rede, área, habitat e população 

(SANTOS, 1988), sendo, portanto a mais ampla e que inclui todas as outras, o espaço, 

mais especificamente o espaço geográfico. 

Percorrendo a história da Geografia enquanto ciência percebe-se que a 

mesma é relativamente recente, se comparado a outras ciências, a mesma se constitui 

em meados do século XIX, no bojo do positivismo onde o conhecimento era produzido 

de maneira fragmentada (GOMES, 2009), e muito pautada no empirismo, na 

representação concreta, sendo conhecida como a ciência da descrição. 

Neste contexto, para conceber estas descrições os geógrafos tinham na 

paisagem um instrumento de extrema importância, sendo por alguns, entendida como o 

próprio objeto de estudo da geografia (SANTOS, 1988). O certo é que os anos se 

passaram, e geografia passa por processos de renovação buscando um objeto que a 



 
 

definisse, tal busca que trouxe muitos embates, dúvidas, marcando o período de busca 

por este objeto almejado (GOMES, 2009). Esta busca culminou na segunda metade do 

século XX com a definição de espaço geográfico como o objeto de estudo da Geografia. 

Com esta nova definição, a paisagem, suprema até então, ganha novas 

características e função, uma vez que o espaço agora é entendido como “conjunto de 

objetos e de relações que se realizam sobre esses objetos” (SANTOS, 1988), 

sendo,portanto, esses objetos os arranjos fixados na paisagem e as diversas relações 

entre objetos-objetos e objetos-sujeitos dariam movimento ao mesmo, culminando na 

produção do espaço:  

 

A paisagem é diferente do espaço. A primeira é a materialização de um 

instante da sociedade. Seria, numa comparação ousada, a realidade de 

homens fixos, parados como numa fotografia. O espaço resulta do casamento 

da sociedade com a paisagem. O espaço contém o movimento. Por isso, 

paisagem e espaço são um par dialético. Complementam-se e se opõem. 

(SANTOS, 1988. p.72). 

 

É então neste sentido que este trabalho se dá, considerando o homem 

enquanto agente modificador da paisagem, entendendo segundo alguns autores que a 

paisagem não é apenas natural, como já mencionado anteriormente, mas também 

produto da sociedade, fruto de um processo histórico de acordo com as necessidades 

humanas, ou seja, é construída, é artificial, resultado da ação dos homens e suas 

diferentes culturas sobre o meio natural, formando então a paisagem cultural (CORREA 

e ROSENDHAL, 1998), e por se concretizarem em um determinado espaço e ao longo 

do tempo sofre modificações: 

A paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições; a 

lógica pela qual se fez um objeto no passado era a lógica da produção 

daquele momento. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto 

de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes 

momentos. (SANTOS, 1988. p. 66). 

 

Com isto, como se dá atualmente o entendimento da categoria paisagem nas 

escolas?   

Por muito tempo, pautados nos preceitos de uma Geografia Tradicional que 

visava muito mais a descrição, a memorização, o ensino de geografia se tornou limitado, 

de maneira a fazer apenas um exercício de decorar e enumerar os fenômenos e os fatos 

inerentes no espaço.  

Para mudar um pouco esta realidade, com o advento de uma corrente mais 

crítica, tem se adotado novas metodologias de ensino que possibilitem a reflexão e o 



 
 

entendimento dos educandos em relação ao mundo que os cerca, pautados na construção 

do conhecimento a partir do cotidiano dos mesmos (CAVALCANTI, 1998). 

Nesta perspectiva, o professor de geografia é visto não mais como um 

detentor do conhecimento, da verdade absoluta, mas sim como um mediador deste 

conhecimento, ou seja, faz parte de um processo no qual os educandos são também 

produtores de conhecimento, partindo de seus conceitos prévios. Desta forma, o estudo 

das categorias, já mencionadas, devem englobar as relações contraditórias, produção e 

organização do espaço, promovendo a compreensão de forma mais ampla da realidade 

sendo, portanto, a paisagem a categoria que melhor se encaixa nesta metodologia, uma 

vez que se utiliza dos órgãos do sentido, sendo a visão e o olfato os mais importantes, 

pois a paisagem é: 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 

Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 

movimentos, odores, sons etc (SANTOS, 1988. p.61). 

 

Desta maneira, o estudo da paisagem considera a percepção um instrumento 

essencial para o seu entendimento e, portanto, o ensino de Geografia a partir da 

paisagem permite ao educando refletir acerca dos fenômenos que se materializam no 

espaço dando significado aquilo que se vê na mesma. Com isto é importante que o 

educando perceba que os conhecimentos geográficos tratam de sua realidade e entenda 

sua participação nas transformações do meio que vive, que é o espaço geográfico. 

 

A Fotografia como Instrumento de Leitura da Paisagem 

Levando em consideração o quadro atual do ensino nas escolas, sobretudo 

em geografia, em que através de observações in locu bem como através de leituras 

bibliográficas, cada vez menos os educandos se interessam pelos conteúdos trabalhados 

em sala de aula, isso resultado do processo ensino-aprendizagem adotado, onde o 

professor é tido como transmissor do conhecimento e o educando um mero receptor que 

está ali para ouvir o que o professor tem a dizer e aceitar aquilo como verdade absoluta. 

Desta forma, entende-se que esta metodologia se tornou insuficiente, de maneira que a 

adoção de novas metodologias e linguagens se faz necessária a fim de fomentar o 

interesse e participação dos educandos bem como um melhor entendimento dos 

conteúdos. 



 
 

Partindo, portanto, desta visão não se deve deixar de lado os conhecimentos 

prévios dos educandos tão importantes na construção dos conhecimentos científicos, 

uma vez que parte da experiência dos mesmos, do seu “mundo vivido” 

(CAVALCANTI, 2005), cabendo ao professor mediar o conhecimento trazido pelo 

educando e complementar ou em alguns casos desconstruir e construir novos 

conhecimentos. 

 Desta maneira, a inserção de diferentes linguagens tais como músicas, 

imagens, poesias, jogos, entre outras linguagens que remetem e aproximem os 

conteúdos trabalhados em sala (muitas vezes truncados e calcados de rigor científico) 

com a realidade dos educandos se mostra como alternativas de atração e melhor 

compreensão acerca dos conteúdos e do mundo que os cerca, como nos assevera Viana 

& Moura: 

a sociedade contemporânea demanda por uma Geografia que possibilite ao 

educando diferentes perspectivas do mundo a partir de suas próprias 

experiências e da apropriação de um saber reflexivo e competente que dê 

autonomia ao indivíduo para tornar-se contextualizador e crítico(VIANA; 

MOURA, 2012, p.344). 

A necessidade, então, de adoção de novas linguagens como instrumento de 

ensino-aprendizagem chamou a atenção na elaboração deste presente trabalho, uma vez 

que havia a intenção de se trabalhar a categoria paisagem no ensino fundamental II, pois 

“a categoria paisagem se mostrou adequada para o ensino de geografia nas séries 

iniciais, por se apresentar acessível aos alunos dessa etapa de escolarização” 

(GIARETTA; ANTONELLO, 2004. p.122), uma vez que se utiliza dos sentidos 

imediatos dos educandos, no caso a percepção. 

Partindo então da premissa citada anteriormente, de adotar linguagens que 

instiguem os educandos para os conteúdos em sala de aula, bem como aproximem estes 

conteúdos a realidade vivida dos mesmos, decidiu-se trabalhar a categoria paisagem 

através da linguagem fotográfica uma vez que esta é calcada de elementos visuais, que 

levam o indivíduo a trabalhar com os sentidos, com a percepção, sendo assim um 

instrumento didático importantíssimo. 

Para atingir o objetivo pretendido é necessário romper com algumas visões 

acerca da utilização da fotografia em sala de aula, como mera ilustração do 



 
 

conhecimento ministrado, mas também ser capaz de estimular o aluno a ler, refletir e 

tirar suas próprias conclusões acerca da paisagem estudada (SILVA; MOURA, 2004). 

Com isto, o uso da fotografia como linguagem a fim de facilitar a leitura e 

compreensão dos conteúdos se dá através do seu cunho interpretativo, uma vez que, 

como já mencionado anteriormente a construção dos conceitos e categorias partem da 

ideia, segundo Moreira (2007), da fala e da imagem, sendo a imagem a representação da 

fala, de modo que neste caso há a representação da própria categoria (paisagem) através 

do visível, do palpável, a partir da fotografia. 

Sendo assim, faz-se entender através desta metodologia o que para Milton 

Santos (1988. p, 61) é “o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada 

apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons e outros” uma vez 

que a imagem que mostra os elementos visíveis, também mostra os não visíveis, 

dependendo do ponto de vista do observador, no espaço e o tempo histórico em que se 

fez a imagem que se observa, tornando possível romper com aquela velha ideia de 

paisagem bucólica, de natureza intocável, de maneira a fazer os educandos entenderem, 

através da visão, que a paisagem é também cultural, é construída, fruto da ação humana, 

de acordo com suas intencionalidades e o contexto histórico ao qual está inserido. 

Entendendo a Paisagem a partir das Fotografias 

A proposta de entendimento da paisagem neste referido trabalho constituiu-

se em aplicar uma atividade dinâmica com os educandos de modo que a aplicação da 

atividade se deu em duas turmas de sétimos anos do Colégio Estadual Antônio de 

Moraes Barros, localizado no Município de Londrina, Paraná. Esta aplicação se deu, 

portanto, em duas etapas, a primeira com a finalidade de obter o conhecimento prévio 

dos educandos acerca da categoria paisagem e a segunda com a finalidade de explicar e 

criar um conceito de paisagem com os mesmos a partir do que eles haviam abordado 

juntamente com as imagens de diferentes paisagens do município de Londrina ao longo 

dos tempos, sempre buscando construir este conceito a partir do familiar, do cotidiano. 

A escolha desta faixa etária (em média de 13 anos) foi feita principalmente 

pelo fato de ser nesta idade e neste período escolar que os educandos estão formando os 

primeiros conceitos e já têm de certa forma um senso crítico, a fim de compreender o 

meio em que estão inseridos. Desta maneira, a primeira etapa como já mencionado teve 

como finalidade obter o conhecimento prévio acerca da categoria paisagem, para isso 



 
 

foi feita a seguinte pergunta aos mesmos: O que é Paisagem?As respostas foram 

diversas, mas sem sobra de dúvidas o que mais apareceu foi a associação de paisagem 

com natureza, bela, intocável. Porém, entre estes, alguns responderam que “a paisagem 

é tudo o que podemos enxergar”. 

Para exemplificar estas constatações pediu-se para que os educandos a partir 

do que compreendiam enquanto paisagem desenhassem o que era então paisagem para 

os mesmos, sendo o desenho um instrumento indispensável para o ensino-aprendizagem 

de geografia, sobretudo para o ensino fundamental e consequentemente para a 

compreensão da categoria paisagem, como nos asseveraPontuschka: 

Desenhar paisagem, desde as primeiras séries até a universidade, possibilita o 

desenvolvimento e a sensibilidade por meio da visão. A observação dirigida, 

quando realizada nas visitas e nos trabalhos de campo, aprimora a habilidade 

de expressão gráfica e estética, de leitura e interpretação dos sinais da 

natureza, de levantamento de hipóteses e de confronto de explicações e 

teorias sobre, por exemplo, as tendências de expansão ou degradação do 

espaço local. (PONTUSCHKA, 2007. p.299). 

Desta maneira o desenho foi um importante aliado para a obtensão de 

conhecimento prévio dos educandos, uma vez que os desenhos são formas práticas de 

representação e interpretação, muitas vezes mais fáceis que a própria escrita e a fala. 

Desta maneira observando os desenhos o destaque fica para o que já havia constatado a 

associação de paisagem e natureza, em muitos casos se confundindo, como podemos 

observar a seguir: 

 

Imagem 1: Fabiano De Paula. 7º B.                 Imagem 2: Kalysson. 7º A. 

Analisando os desenhos percebe-se a constante associação de paisagem e 

natureza intocada, bela, paraíso, tal constatação é afirmada pelo próprio título que os 

educandos deram ao desenho “Natureza”. 



 
 

Indagadosacerca do por que desta associação constatou-se que toda esta 

conjuntura, este conceito que criaram a respeito de paisagem se dá de acordo com duas 

vertentes, umaadquirida nas aulas de artes ao longo dos anos, com a concepção de 

paisagem natural e a outra advinda através da televisão, por meio de reportagens 

mostrando belas paisagens naturais de lugares remotos, desta maneira pode-se perceber 

o quanto a mídia vem sendo um instrumento presente e atuante na formação de ideias e 

conceitos de um modo geral. 

 

Imagem 3: Guilherme Felipe. 7º B. 

 

Portanto, dois educandos em meio as duas turmas, com aproximadamente 

vinte e cinco alunos cada, demonstraram uma visão de paisagem um pouco mais 

complexa, já colocando o homem como um elemento da mesma como é o caso da 

imagem 4 intitulado “O homem do mato”, onde pode-se observar uma paisagem semi-

natural, em que o homem já fez algumas modificações de acordo com sua necessidades, 

tais como moradia, a fogueira e até mesmo pode-se observar uma certa crítica com 

relação a tubulação de esgoto da casa que vai direto para o rio, mostrando que de certa 

forma o homem atua sobre a natureza, modificando a paisagem e nem sempre de uma 

maneira positiva. 



 
 

 

Imagem 4: Emanuel Willian. 7º A. 

 

 

Imagem 5: Ana Luiza Souza 7º A. 

A imagem 5 se trata do desenho que mais se diferenciou dos demais, pois 

mostra uma paisagem totalmente construída pelo homem, que é a paisagem urbana, 

intitulada de “Gleba Palhano”, tal título faz menção ao que já foi constatado 

anteriormente, que é a tendência dos educandos a relacionar os conteúdos vistos em sala 

de aula com seu cotidiano. 

A partir da primeira etapa da dinâmica concluiu-se a partir dos desenhos e 

das respostas dos alunos que os mesmos entendem a paisagem como algo belo, e 

associam constantemente a mesma à natureza, isto fruto de um processo de 

aprendizagem equivocado e até mesmo da influência da própria mídia, porém alguns 



 
 

alunos já possuem uma concepção que melhor se encaixa ao conceito de paisagem, que 

pode ser tanto natural quanto artificial, o que pode ser também fruto do processo de 

aprendizagem na escola e foi a partir destas constatações que se deu a segunda etapa da 

dinâmica. 

A segunda etapa a princípio tinha a finalidade de explicar o que é a 

paisagem geográfica, porém a partir das constatações já mencionadas anteriormente 

houve a necessidade de propor uma explicação de modo a desconstruir a ideia de 

paisagem enquanto natureza, ao belo, ao paraíso. Atrelado a isso teve-se o cuidado de 

levar aos alunos fotografias do município de Londrina, uma vez que os mesmos são 

todos residentes do município em questão, o que cabe no que já foi abordado aqui, que é 

a aproximação dos conteúdos trabalhados em sala com o que é familiar aos educandos, 

no caso da leitura da paisagem: as formas, as construções as quais os mesmos já estão 

habituados. 

Desta forma as fotografias foram escolhidas de maneira que mostrassem as 

mudanças ocorridas no município de Londrina através das décadas, tais mudanças 

impressas na paisagem a partir principalmente das construções. 

 
Imagem 6: Fotografia de uma Paisagem Natural. Fonte: Wikipédia, 2015. 

A primeira imagem tinha como finalidade mostrar um tipo de paisagem 

natural, que remetesse hipoteticamente a paisagem encontrada pelos primeiros 

imigrantes que chegavam ao Norte do Paraná, na região de Londrina por volta dos anos 

1930. Pode-se perceber a presença de floresta e rios “intocados”. A partir daí deu-se a 

explicação de que é a partir da chegada dos primeiros imigrantes que a paisagem natural 



 
 

começa a se modificar, com a retirada das árvores, a divisão dos lotes de terras, a 

construção de casas, mercearias, edifícios públicos e principalmente para a introdução 

da cultura do café. (PELLEGRINI, 2008). 

Com isto a segunda imagem, de Londrina em 1934, traz essa mudança na 

paisagem, já com as construções de madeira, algumas ruas. De fato a paisagem mudou, 

mas ainda pode-se observar uma paisagem hibrida, com as construções em meio a 

resquícios de floresta. 

 
Imagem 7: Londrina em 1934. Fonte: SERCOMTEL, 2009. 

Como vimos, em 1934 a paisagem de Londrina já havia se modificado 

bastante, porém nada como a Londrina de 1950, cosmopolita, com seus prédios 

modernistas, e uma arquitetura inovadora que mostravam a importância que a recente 

cidade havia conquistado nacionalmente, como também internacionalmente, neste 

momento a cidade era considerada a Capital Mundial do Café. 

 



 
 

Imagem 8: Londrina 1950. Fonte: SERCOMTEL, 2009. 

Pellegrini em seu livro Terra Vermelha relata o momento em que a cidade 

passava de grande importância nacional, e as mudanças ocorridas em um período muito 

curto, aproximadamente 20 anos, tais mudanças ficam implícitas ao observar a 

paisagem da cidade na década de 1950, totalmente diferente daquela “vila” recém criada 

em 1934. 

A cidade crescendo espetada de prédios, o asfalto cobrindo os 

paralelepípedos, as estradas asfaltadas, os linhões de energias cortando os 

trigais ao vento, lençol verde que vai amarelando, então vem as colhedeiras e 

deixam a terra vermelha coberta de palha; depois botam fogo para plantar 

soja, e a fumaça embranquece o sol, a cidade tosse.” ( PELLEGRINI, 2008, 

p. 389) 

A cidade teve um desenvolvimento acelerado como poucas no Brasil, 

resultado desta importância que adquiriu a nível nacional em virtude da expansão das 

plantações de café para exportação, período conhecido como “anos dourados”. Neste 

sentido nas décadas que sucederam 1950, Londrina passou por um rápido processo de 

verticalização, de modo que houve uma mudança radical da paisagem urbana do 

município, os antigos edifícios da década de 1950 foram aos poucos engolidos pelos 

prédios de mais de trinta andares dos anos 1980 e 1990, a Avenida Paraná, a mais 

movimentada foi transformada em calçadão e se tornou um dos maiores pontos 

comerciais da cidade.  

 
Imagem 9: Londrina 2009. Fonte: SERCOMTEL, 2009. 

Na imagem pode-se perceber essa rápida verticalização que Londrina 

passou, a paisagem urbana se modificou totalmente. Durante a dinâmica, esta foi a 

imagem em que os educandos mais perceberam a mudança da paisagem através da ação 



 
 

humana, principalmente pelas construções, onde as necessidades e as intencionalidades 

humanas acabam criando novas formas e novas funções para as já existentes e em 

alguns casos substituem essas formas para a mesma função, como é o caso da própria 

catedral da cidade, um dos elementos mais apontados pelos educandos nesta fotografia, 

a antiga foi demolida em 1967 e a atual foi construída nos anos seguintes e inaugurada 

no ano de 1972 (LONDRINA, 2015). 

Outro elemento importantíssimo na paisagem de Londrina se trata do Lago 

Igapó, construído na década de 1950, foi inaugurado em 1959. Denota o quanto o 

homem pode modificar o espaço e consequentemente a paisagem ao seu redor.O lago 

fora projetado com o intuito de drenar as águas do ribeirão Cambézinho e também para 

comemorar o Jubileu de Prata da cidade (LONDINA, 2015). Porém ficava em uma 

região relativamente afastada do núcleo urbano de Londrina e na época muitas foram às 

críticas à construção do lago, porém com o passar dos anos, o crescimento frenético da 

cidade acabou englobando a áreas que compreende o lago, modificando totalmente sua 

paisagem.  

 
Imagem 10: Lago Igapó 1959-2010. Fonte: ASSIS, 2014. 

 Pode-se observar na imagem10, o lago Igapó no dia da sua inauguração 

sem praticamente nenhuma construção ao redor, e o mesmo já nos anos 2010 totalmente 



 
 

envolvido pelas construções. Neste caso temos uma particularidade, pois o que antes 

parecia ter sido uma construção sem objetivos hoje se tornou uma das regiões mais 

valorizadas da cidade, isto apontado pelos educandos, lembrando-se dos apartamentos 

caríssimos que são construídos e vendidos ao longo do lago e nas áreas que atualmente 

compreende a Gleba Palhano. 

Com isto percebeu-se que os educandos aos poucos foram assimilando a 

ideia de paisagem e diferenciando a paisagem natural da artificial, e que a mesma muda 

ao longo das décadas e de acordo com as intencionalidades humanas que inferem 

funções diversas no espaço ao longo dos tempos. Desta forma, como forma de 

conclusão da dinâmica bem como para obter os resultados da pesquisa inferida, os 

alunos a partir do que tinham enquanto conhecimento de paisagem, bem como a partir 

das explicações através das fotografias elaboraram pequenos textos de forma a construir 

um conceito de paisagem, e os resultados foram satisfatórios, pois pôde-se perceber que 

mesmo que timidamente os educandos começaram a desconstruir aquele velho conceito 

de paisagem atrelado apenas a natureza,  a seguir consta trechos de alguns textos: 

“Existem dois tipos de paisagem, as que são construídas pelos homens e a 

outra natural. As paisagens construídas pelo homem sempre mudam, por exemplo, 

Londrina que só tinha um pouco de casinhas e muitas árvores em volta e com o 

tempoas construções foram evoluindo e ficaram como estão hoje.[...] As paisagens 

naturais muitas vezes são mudadas e no lugar fazem construções de casas prédios, 

etc.” (Mariana Ribeiro, 7ºA).  

 

“Antes eu pensava que paisagem era uma coisa bonitanatural, ou urbana, 

mas agora aprendi que paisagem é muito mais que isso é uma coisa que a gente vê, ela 

pode ser artificial ou natural. Elas se modificam com o tempo, como foi Londrina quem 

em 16 anos mudou bastante, em 1934 tinha poucas casas, já em 1950 já tinha vários 

prédios.” (Giovana Trindade, 7ºA). 

“Paisagem é tudo o que a gente vê, há alguns tipos: tem a natural, a 

seminatural que é quando uma paisagem é parcialmente modificada e a artificial 

criada pelo homem assim sendo pode mudar com o tempo dependendo das 

necessidades humanas ou tecnológicas”. (Debora Valente, 7ºA). 

“Paisagem não é só natural, ela também é humana (artificial). Ela nem 

sempre é igual ela evolui com o tempoe com a tecnologia.” (João Lucas, 7ºB). 



 
 

“Paisagem é natural e artificial, é tudo o que nós vemos, pode ser um por 

do sol ou até uma cidade a noite. Você pode ver muitos tipos de paisagem, mas nem 

sempre ela é bonita.” ( Milena M., 7ºB). 

Através destes relatos o que mais chamou a atenção foi o fato de na maioria 

dos apontamentos os educandos destacaram o fato de a paisagem não ser 

necessariamente um lugar bonito, colorido, mas que pode ser feia e que a mesma pode 

ser fruto da ação humana de acordo com as suas necessidades e que por este motivo ela 

se modifica ao longo dos tempos, e o maior exemplo é o caso da cidade de Londrina 

que teve sua paisagem totalmente modificada em um curto período de tempo, se 

comparado a outras cidades, por exemplo. 

Considerações finais 

Ao analisar as considerações a respeito deste trabalho, conclui-se que o 

estudo das categorias geográficas são de extrema importância para o próprio 

entendimento de mundo por parte dos educandos, desta forma para isto deve-se, 

primeiramente, analisar o espaço em que estão inseridos e as possibilidades de 

aprendizagem do mesmo, ou seja, construir os conceitos científicos a partir dos 

conhecimentos cotidianos dos mesmos. 

Sendo assim, o estudo da paisagem enquanto categoria de análise do espaço 

geográfico está incluída nos currículos escolares e a linguagem fotográfica possibilita, a 

partir do visível uma melhor compreensão, se mostrando como um instrumento 

essencial para o ensino de Geografia, porém esta categoria não se limita apenas ao uso 

de fotografias, podendo ser utilizadas outras metodologias, tai como trabalhos de 

campo, filmes, entre outras linguagens. Com isto percebeu-se que a princípio os 

educandos tinham uma visão equivocada a respeito da paisagem, de modo que quase 

sempre associavam a mesma com a natureza bela e intocada. Com o tempo, baseada nas 

fotografias que mostravam as mudanças ocorridas no „espaço e na paisagem do 

município de Londrina ao longo dos anos eles puderam perceber que a paisagem é, além 

da natural, também construída pelo homem de acordo com suas necessidades e nem 

sempre é bonita, sendo assim tudo o que nossa vista alcança, as formas, as cores, os 

fluxos e o principal é a história impressa no espaço geográfico. 

Por fim, conclui-se por meio deste trabalho que há ainda na escola uma 

visão equivocada a respeito da categoria paisagem, porém através da metodologia 



 
 

aplicada, pautada na linguagem fotográfica, foi possível, mesmo que de maneira tímida, 

desconstruir esta ideia de paisagem apenas natural ou bela, e abre caminho, assim como 

outros trabalhos já realizados neste sentido para auxiliar o professor em sala de aula, 

contribuindo assim no processo de ensino-aprendizagem.  
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A DESMISTIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO BRASIL NOS JOGOS DE 

VIDEOGAME 

 

Fernando Mazetti
7
 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise critica da representação do Brasil em 

jogos de videogames tanto a representação dos personagens ou a forma de construção dos cenários que 

transmitem ideias acerca do país representadas pelas grandes produtoras de jogos eletrônicos, localizadas 

em sua maioria nos Estados Unidos e Japão. Primeiramente como procedimentos metodológicos 

realizamos um levantamento bibliográfico dos temas que foram discutidos no presente artigo, fichamento 

das obras e análise dos jogos que utilizam personagens brasileiros, seguido de uma proposta de uma ação 

didática com jogos produzidos ou em processo de produção nacional para desmistificar a representação 

negativa do Brasil, oferecendo possibilidades de ofertar aos estudantes a visão do estrangeiro sobre o 

Brasil, mostrando que os valores representados são distorcidos, denegrindo a imagem sobre o nosso país, 

enaltecendo a cultura norte-americana e ou asiática. Espera-se com esse artigo fomentar um pensamento 

mais crítico sobre o assunto, sendo que o Brasil é um dos maiores mercados de consumo de videogames, 

a atual geração e as futuras possuem essa cultura de se reunir e ocupar o tempo de lazer com jogos 

eletrônicos.  

 

Palavras-chave: Jogos eletrônicos; Educação Geográfica; Representação; Desmistificação. 

 

Introdução 

 O presente texto foi criado a partir da escolha de jogos que representam o Brasil 

de alguma forma, tais como cenários ou em seus personagens, após reunião com a 

orientadora todas as obras escolhidas para a discussão do tema foram lidas e fichados 

para a organização da redação, o texto servirá como base para aula do 7º ano do ensino 

fundamental II para discutir a desconstrução da representação negativa do Brasil gerada 

por grandes produtoras norte americanas e japonesas nos jogos de videogame na 

disciplina de geografia. 

 O objetivo principal do texto é discutir a desmistificação da imagem do Brasil 

nos jogos de videogame. 
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 Para a elaboração da análise crítica foram escolhidos alguns personagens de 

jogos e seus respectivos cenários, o Brasil é majoritariamente lembrado em jogos do 

gênero de luta, com personagens místicos e bizarros ou ligados a capoeira, no caso dos 

cenários, eles se passam em florestas ou em pequenas vilas ribeirinhas, já os jogos sem 

personagem principal ou que utilizam o Brasil como tema, os cenários são geralmente 

ligados ao gênero de violência ou ação, mostrando a favela e a violência dos grandes 

centros urbanos como uma parte da identificação e destaque do povo brasileiro.  

 Há algumas particularidades como jogos do gênero de esporte, produzidos por 

produtoras japonesas como, por exemplo, a Konami, que enaltece o futebol brasileiro. 

 Com todo esse contexto o professor deve desenvolver com seus alunos uma 

desmistificação dessa forma de paradigma de representação brasileira demonstrada nos 

videogames, mas que é ampla e se da em vários outros tipos de mídia, cabendo ao 

professor apresentar a questão e ajudar os alunos a produzir um conteúdo critico sobre 

essa abordagem, utilizando de jogos alternativos para chegar a um resultado satisfatório, 

como por exemplo, usar jogos que estão sendo produzidas no Brasil, essas novas mídias 

que reforçam o valor da cultura nacional, impedindo a transmissão de culturas 

estrangeiras no cotidiano para os jovens através do videogame, barrando a cultura do 

estrangeiro, e assim deixar de gerir todo um processo de transmissão de poder, indireto, 

porém presente que transmite uma inferioridade de uma nação sobre a outra.  

Assim esse artigo pretende contribuir para essa discussão, sendo mais uma 

forma de desconstrução, desmistificação, da visão do Brasil nos jogos eletrônicos. 

Portanto, a pergunta que pretendemos responder ao final do texto será: Como 

desconstruir a representação negativa do Brasil gerada por grandes produtoras norte 

americanas e japonesas nos jogos de videogame na disciplina de geografia? 

A representação brasileira a partir dos personagens de jogos de videogame 

 Iniciando a discussão sobre o tema é valido ter noção que essa representação é 

construída por informações passadas erroneamente por jornais ou outros meios de 

comunicação, assim tornando os jogos uma representação da visão que é transmitida 

sobre o que é o Brasil e o seu povo na visão de estrangeiros, encaminhando para outra 

discussão muito mais ampla.    Para compreender melhor a representação do Brasil, é 

necessário fazer o recorte dos personagens retratados de nacionalidade brasileira, 

segundo as produtoras, alguns dos mais conhecidos e outros menos conhecidos serão 



 
 

abordados nessa etapa do texto, todos possuem uma ligação em comum, sendo fruto de 

produtoras internacionais onde a visão tupiniquim é construída a partir dos recursos que 

a mídia estrangeira reproduz sobre o Brasil, todos os personagens são caricatos, 

possuem sua formulação baseadas em estereótipo dos mais variados, da passista de 

samba indígena, ao monstro do rio Amazonas e até jogador de futebol.  

 O estereótipo é uma representação quase sempre fantasiosa sobre um assunto, 

povo, país, região e etc. Tal representação é pautada nas diferenças seja ela de cor, raça, 

credo ou nação, assim transformando o representado em algo desarrumado, grotesco, 

animalesco, (BHABHA, 1998, p. 117.) indica que o estereotipo é explicado como: 

O estereotipo não é uma simplificação porque é uma falsa 

representação de uma dada realidade. É uma simplificação porque é 

uma forma presa, fixa, de representação que, ao negar o jogo da 

diferença (que a negação através do Outro permite), constitui um 

problema para a representação do sujeito em significações de relações 

psíquicas e sociais. 

 Os brasileiros nos primeiros jogos de videogame da década de 1990 não 

possuíam uma representação, tanto no sentido estético e no moral, alguns no caso de 

Golrio um personagem da franquia coreana Fight Fever (SNK, 1994), demonstra 

concepções formadas claramente pela visão “colonizadora” e estereotipada do 

estrangeiro sobre o Brasil, onde o personagem (ver figura 1) se constitui num cacique de 

uma aldeia da região Amazônica que dança para a chuva e tem poderes místicos. O seu 

nome faz a junção de dois símbolos nacionais no caso “Gol” do futebol e “rio” da 

cidade do Rio de Janeiro, criando uma representação a partir da formação de culturas 

nacionais. 

 

 

 

  

 

  

 

Figura1: Golrio 

Fonte: SNK, 1994. 

 



 
 

A regra não foge muito ao personagem Blanka de Street Fighter II (ver figura 2) 

(CAPCOM, 1991), Blanka não é um personagem nascido no Brasil, porém é um 

sobrevivente de um acidente aéreo retratado na floresta amazônica na qual ele ficou 

isolado por anos, assim adquiriu uma forma animalesca, dispara raios elétricos de seu 

corpo, o personagem possui coloração verde e pelos corporais laranjas, perdendo 

completamente as feições humanas.  O Blanka é um personagem que reside na floresta 

amazônica e possui todo um caráter animalesco “exótico”, porém ao contrário do outro 

personagem citado anteriormente, Blanka é o único personagem com forma não 

humana. Sendo o único representante em território brasileiro, o personagem é 

transformado em identidade brasileira no jogo. Até os dias atuais nas novas versões de 

Street Fighter, Blanka continua sendo o único personagem “brasileiro” no jogo. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Essa representação inferioriza o país e o personagem perante as outras nações 

participantes no jogo, como Japão, Rússia e Estados Unidos. Criando uma relação de 

poder dessas potências sobre o personagem brasileiro, até mesmo a jogabilidade tanto 

de Golrio e Blanka é bem difícil, sendo personagens fracos, facilmente derrotados, 

reforçando mais ainda um poder superior dos outros personagens de países 

desenvolvidos sobre o Brasil. Isso pode se tornar algo influenciável nas mentes das 

crianças que jogaram esse jogo já que os personagens dos países ditos ricos são homens 

normais e fortes, ao contrário dos que representam homens nascidos no Brasil.  

Figura 1: Blanka 

Fonte: CAPCOM, 1991. 



 
 

 Essa relação de poder subliminar lembra um pensamento colonial onde há um 

país soberano, com “cultura”, conhecimento e desenvolvimento perante a um território 

virgem, ocupado por pessoas analfabetas, brutais e etc.  

 Bhabha (1998. p. 107.) define o sujeito colonial e essa construção como sendo. 

A construção do sujeito colonial no discurso e no exercício do poder 

colonial através do discurso exige uma articulação das formas da 

diferença raciais e sexuais. Essa articulação torna-se crucial se 

considerarmos que o corpo está sempre simultaneamente (mesmo que 

de modo conflituoso) inscrito tanto na economia do prazer e do desejo 

como na economia do discurso da dominação e do poder. O objetivo 

do discurso colonial é apresentar o colonizado como uma população 

de degenerados com base na origem racial de modo a justificar a 

conquista e estabelecer sistemas de administração e instrução.  

 

 Como já apontado anteriormente as primeiras aparições brasileiras em jogos de 

videogames ocorreram no começo dos anos 1990, porém com o crescimento do 

mercado brasileiro ao passar dos anos os personagens foram mudando de estilo e 

começaram a adotar a forma humana, ao contrário de Blanka, porém acompanhando 

sempre o estereótipo brasileiro, assim os personagens começaram a ser representados 

como lutadores de capoeira e de pele parda ou negra com destaque para dois 

personagens Ricardo Mayer de Fatal Fury  e Eddy Gordo de Tekken como podemos 

visualizar na figura 3: 

            Figura 2 - Ricardo Mayer e Eddy Gordo. 

 

              Fonte: SNK, 1991 e BANDAI NAMCO ENTRETERIMENT, 1996. 

 



 
 

 A representação de personagens brasileiros como animais desapareceu com o 

passar do tempo, devido a maior proximidade do mercado brasileiro com a indústria de 

games. Porém, o estereótipo se manteve na elaboração dos personagens mesmo com as 

reformulações para o mercado, um exemplo disso é o personagem Eddy Gordo 

representado por um homem negro que foi preso e aprendeu a capoeira na prisão. Assim 

retomando um discurso que inferioriza os personagens brasileiros como perigosos e a 

capoeira como uma arte utilizada por criminosos.  

 Cabe ressaltar que o fato de inserir no jogo a capoeira, representando um estilo 

de luta com identidade brasileira já é um avanço, o fato dos capoeiristas serem negros 

também sinaliza o reconhecimento de que a capoeira surgiu entre essa população, 

enquanto uma luta por resistência as atrocidades cometidas durante a escravidão, o 

problema é associar a representação da capoeira ao negro como sendo algo ligado ao 

crime, o que de certa maneira denota um preconceito velado no referido jogo contra 

eles, como jogo é utilizado por adolescentes e jovens do mundo inteiro isso pode 

também construir ideias de racismo em relação ao Brasil e o negro.  

 Os gêneros de luta são produzidos no oriente e são adaptados para o ocidente, 

mesmo com a adaptação os conceitos orientais permanecem presentes e ainda carregam 

visões dos asiáticos sobre o Brasil, à questão dos personagens negros pode estar 

relacionado a algo pejorativo, tendo em vista que o personagem Eddy é um ex-detento, 

latino e negro ao contrário dos outros personagens do jogo que são brancos, policiais, 

empresários e etc. Mantendo uma ideia de relação de poder, transmitindo uma 

representação de inferioridade dos negros perante os brancos, representando o primeiro 

com características negativas e o segundo positivas que denota em uma visão de mundo 

que pode acentuar o racismo. 

 Neste jogo é possível detectar também uma visão do Brasil como um país 

exótico no contexto mundial, reafirmando a relação de poder entre países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, causando efeitos nefastos em como as pessoas que utilizam 

esses jogos representam os países em desenvolvimento, enquanto se mantém as relações 

de poder entre as nações. Assim para Focault: (1992. p.8). 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 

simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas 

que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 

produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que 



 
 

atravessa todo o corpo social muito mais que uma instância negativa 

que tem por função reprimir. 

   

 A mulher brasileira também é representada nos games, a representação feminina 

é ligada ao samba e aos povos indígenas, uma imagem sexualizada, como é possível 

averiguar na personagem Adriana de Fighters Destiny (visualizar figura 4). Adriana 

além de ser uma passista de escola de samba, possui pele negra, usa vestimentas 

mínimas e um cocar na cabeça, essa imagem é o reflexo de culturas nacionais 

propagadas do povo brasileiro para o exterior, como a caricata Carmem Miranda. 

Figura 3: Adriana, a passista lutadora. 

 

                                                 Fonte: GENKI, 1998. 

 Stuart Hall (1999.p.50) em uma de suas obras dialoga a respeito da visão de 

identidade explicando como: 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições 

culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura 

nacional é um discurso um modo de construir sentidos que influência 

e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós 

mesmos. 

 

 Adriana é a representação da mulher brasileira, que segundo as produtoras é um 

mix de samba e tribos indígenas, além dela existem outras personagens brasileiras não 

descritas no texto, porém todas possuem corpos avantajados e ou pele negra. 

Os cenários, a visão do Brasil através das produtoras estrangeiras. 



 
 

 A partir dos anos 2000 os personagens brasileiros foram “esquecidos”, havendo 

uma maior preocupação com a reprodução brasileira a partir dos cenários e não de um 

personagem em si, atualmente o jogo Max Payne 3 da produtora norte americana 

Rockstar Games, é ambientado no Brasil, onde o personagem principal, Max, um 

americano, vem ao Brasil realizar uma missão  contra gangues de bandidos brasileiros, a 

representação do Brasil no jogo é inicialmente na favela carioca, tratando a favela como 

um cartão postal e nessa favela o personagem Max (ver figura 5) entra em confronto 

com membros de gangues do Rio de Janeiro, esses membros são todos negros, e 

esbanjam palavrões, a favela em si é retratada como um espaço precário e insalubre 

onde em suas vias possuem barricadas para se proteger dos tiros da comunidade. 

Figura 4 - Max nas comunidades carioca 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROCKSTAR, 2012. 

 Posteriormente o jogo retrata a cidade de São Paulo, acreditamos que essa 

produção da Rockstar foi estudada, porém faz uma representação exagerada, pois retrata 

São Paulo com uma brutalidade imensa, lugar com pessoas fúteis, e gangues 

organizadas de crime que possuem exércitos próprios, porém a estrutura da cidade, das 

ruas e até dos ônibus é bem fiel ao real, fato que apresenta um estudo prévio por parte 

da produtora, das espacialidades da cidade de São Paulo e do Brasil. Em uma cena que 

aparece o ester-eggs (segredos escondidos em jogos) demonstra a reprodução de  uma 

novela, algo típico das casas e do povo brasileiro, nesta novela há a aparição de um 

curupira, sendo que o curupira é um personagem de nosso folclore nacional.  

 Outro jogo da mesma produtora é o jogo GTA, no qual possui uma franquia 

imensa, um jogo muito popular, carregada de criticas sobre os Estados Unidos e o seu 



 
 

modo de vida, esse jogo não possui um cenário brasileiro, ou um personagem em si, 

mas apresenta referencias brasileiras no “game”, pois o jogo é ambientado somente em 

cidades americanas, e a aparição brasileira se da no contexto da cidade, como por 

exemplo, mercados brasileiros, loja de instrumentos musicais, lojas de depilação (que 

foram levados por brasileiros aos Estados Unidos), linhas aéreas e alguns pedestres que 

falam em português. 

 Voltando aos jogos um pouco mais antigos a visão retratada do Brasil é voltada 

para o natural, o animal, juntamente com os personagens os cenários são as florestas ou 

populações ribeirinhas, ao fundo aparecem índios, naves abandonadas, animais ferozes 

e passistas de samba.  Já os cenários dos países desenvolvidos são retratados de uma 

forma completamente diferenciada, no caso as representações japonesas apresentam 

uma aparência de tradicionalismo, colocado a partir de uma visão oriental, já a 

representação norte-americana se dá pelo luxo, pelo consumo, pela grandeza da nação, o 

Estados Unidos possuem outro tipo de cenário que é o do tipo quartel general, onde é 

uma base da aeronáutica americana, com todos os equipamentos mais novos e como se 

estivessem dispostos e prontos para um combate.   

 Retomando aquela visão de inferioridade, tanto nos casos atuais e nos mais 

antigos o papel do cenário reforça a questão do poder embutido com figuras e imagens 

representativas que contem mil significados agregados passando uma imagem de um 

Brasil violento, animal e não desenvolvido no viés econômico, as crianças brasileiras 

que consomem e jogam esses jogos apreendem essas convicções e interioriza a sua 

inferioridade direta e indiretamente, transformando-as em verdades e produzindo um 

sentimento de negação e inferiorização do povo brasileiro. Assim gerando necessidades 

a ser debatidas em sala de aula, fornecendo o empoderamento ao aluno a fim de se 

debater a representação e o real. Como destaca Viana (2006. p. 4.).  

A ideia de uma função pedagógica, da instrução de uma alteridade 

como uma ideia de subalternidade, não deve ser desconsiderada na 

análise do jogo, deve ser lembrado que o seu grande público é o 

infanto-juvenil, ainda em formação. Ressalta-se que nele, a relação 

entre poder e instrução não se dá de maneira que cause uma situação 

de incomodo em seu público, mesmo aos brasileiros, mas ao contrário 

prazer. Sobre a relação estabelecida entre poder e prazer. 

 

 Porém, há casos de representação brasileira positiva, na franquia de jogos FIFA 

Street da produtora Eletronic Arts (ver figura 6), o jogo baseia se em partidas de futebol 



 
 

em quadra poliesportivas, os cenários brasileiros são bem ambientados, logicamente 

seguindo as tradicionais representações de favela e da praia carioca, porém algo mais 

sutil, não apresentando essas espacialidades como sendo comunidades ligadas ao crime, 

e sim a eficiência do futebol e o gosto do brasileiro pelo esporte, não só o visual é 

favorável, o jogo em sua playlist possui músicas brasileiras como “Made in Bahia” e 

“Acredite ou Não” reforçando um pouco mais a cultura do país, sem a denegrir.  

 

           Figura 6: Comunidade brasileira em FIFA Street 4. 

 

             Fonte: EA, 2012.  

 

 Fazendo uma comparação das imagens anteriores, vemos duas representações 

das comunidades, a primeira, a comunidade do jogo Max Payne sendo retratado como 

sendo algo mais escuro, criminoso e triste, já a segunda, de FIFA Street, possui um 

caráter mais alegre, colorido e representando um lugar de convivência. 

 

A desconstrução da representação negativa brasileira na disciplina de geografia: A 

utilização de jogos nacionais como ferramenta de discussão e valorização da 

cultura brasileira. 

 A intenção do artigo é promover um de dialogo sobre a representação brasileira 

nos jogos de videogame para que posteriormente o professor em sala de aula possa 

debater com seus alunos essas representações em sua grande parte negativas e 

pejorativas, mas tentando resgatar as partes positivas sobre o Brasil, usando 



 
 

representação de valorização de alguns símbolos de identificação nacional, como a 

capoeira, a música, as comunidades e o multiculturalismo presente no país.  

 A proposta para combater esse pensamento negativo sobre o Brasil no lazer dos 

jovens é a utilização de jogos nacionais que priorizam a nossa cultura e a identidade 

nacional, assim podendo analisar duas perspectivas de narrativas sobre o Brasil e os 

brasileiros, gerando um campo de debate entre alunos e professor.   

 Propor uma ação didática para combater a imposição de culturas estrangeiras, 

sobre a brasileira nos jogos de videogames é algo complicado, pois as produtoras que 

detém o maior capital e a circulação dos jogos são de nacionalidade americana ou 

japonesa, para fugir dos parâmetros impostos pela americanização da cultura, assim 

conseguindo discutir um conteúdo que representa o povo e as tradições brasileiras em 

uma visão positiva, portanto a saída seria a utilização de jogos criados através das 

pequenas produtoras brasileiras ou as produtoras indies (produtoras independentes, 

compostos por pequenos grupos de pessoas) também nacionais que estão 

desenvolvendo jogos com a temática brasileira.  

 Como o caso do jogo em produção Lampião Verde, da produtora Narsvera 

Game Studio, localizada em Campina Grande na Paraíba que retrata o nordeste 

brasileiro, e sua cultura, utilizando o cenário ao seu favor com as características do 

semiárido nordestino, a caracterização do personagem principal se dá a partir das 

vestimentas dos antigos cangaceiros, mais especificamente de Lampião, a trilha sonora 

é composta por canções nordestina e sua narrativa se dá em forma de cordel. O mapa do 

jogo é dividido por regiões e essas possuem nomes ligados a cultura regional como, por 

exemplo, o Reino do Maracatu, ritmo marcante do nordeste brasileiro.  

 O vídeo de promoção do jogo é algo fascinante no sentido de aproveitamento da 

cultura e tradições nordestinas, por si só esse game já serve de caminho para a 

desconstrução dos estereótipos negativos dos jogos estrangeiros, pois Lampião Verde é 

um jogo do Brasil criado por brasileiros, logicamente em um recorte nacional, porém é 

perceptível que valoriza a cultura tupiniquim, sendo muito raro e difícil de ser 

encontrado, abrindo a possibilidade de trabalhar o jogo em uma sala de aula seja tanto 

em sua função como jogo mesmo, ou trabalhar ele analisando a partir do vídeo e 

fazendo um comparativo com as produções estrangeiras, mostrando a cultura, que faz 

parte da identificação do ser com o espaço em que ele vive, abre possibilidades de 



 
 

oportunidades de práticas pedagógicas que pode ser aproveitadas a partir de elaboração 

de textos, apresentações, cartazes ou debate.  

 Outro jogo com possibilidade de utilização em sala de aula para refazer a 

formação das comunidades perante o estrangeiro está em fase de produção, é o 171, da 

produtora BetaGames Group. O jogo trata da vida de um homem pobre que reside em 

uma comunidade pobre de São Paulo, o personagem principal sofre as consequências da 

criminalidade e das dificuldades vividas por quem mora neste lugar, a ambientação de 

cenário sobre a favela é algo muito fiel a realidade, seja na construção da casa, 

despojamento das vias e etc. Nitidamente  criado por brasileiros, enxergando a realidade 

da favela sem a visão americanizada . A parte da sonoplastia do jogo é bem fiel ao 

conteúdo do enredo e o cenário, todos são musicas nacionais, do gênero do rap ou funk.  

 Com objetivo de pensar em uma atividade para educação geográfica que tente 

refletir acerca de como a população brasileira é retrada nos jogos estrangeiros, na 

tentativa de desmitificar alguns estereótipos, procuramos no plano de aula que segue 

realizar uma atividade para a educação geográfica na procura de formar alunos críticos e 

reflexivos acerca das informações que recebem em seu cotidiano. 

Título da aula:  

“A cultura brasileira nos jogos eletrônicos” 

Série recomendada:  

 7º Ano. Porque é nesta série que os alunos debatem acerca do Brasil e de sua 

população  

Objetivos: 

 Desmistificar a representação brasileira nos jogos de videogame estrangeiros 

 Valorizar a cultura brasileira 

 Incentivar o senso crítico nos alunos 

Conteúdo: As diversas regionalizações do espaço brasileiro e as manifestações 

socioespaciais da diversidade cultural. 

Procedimentos Metodológicos:  



 
 

 Inicialmente o professor pode organizar a sala em forma de um circulo onde 

todos possam olhar um no rosto do outro, e iniciar uma discussão acerca da 

representação do Brasil e dos brasileiros nos jogos estrangeiros, para ilustrar é possível 

utilizar vídeos dos jogos e imagens selecionadas dos recortes dos jogos onde há 

personagens brasileiros e também seus cenários. 

 Em seguida iniciar com os alunos outro debate, sobre as produções brasileiras de 

jogos eletrônicos e as menções a cultura nacional, se há diferenças entre a produção 

feita no Brasil em relação a estrangeira, e se a representação do espaço geográfico é 

diferenciada dos jogos criados por produtoras internacionais, sempre tentado incentivar 

um pensamento critico e reflexivo sobre os estereótipos representados do povo 

brasileiro nos jogos estrangeiros, possibilitando assim uma visão mais aberta e sem 

preconceito contra o seu próprio país. 

 Se possível levar os alunos para a sala de informática da escola e proporcionar 

aos mesmos a experiência de jogar algum jogo produzido no Brasil, como por exemplo, 

o Lampião Verde, que transmite uma ideia positiva sobre o país, que posteriormente 

servirá de base para a elaboração de cartazes sobre o tema, com a finalidade de serem 

apresentados à escola. 

 Recursos didáticos:- TV pendrive, data show, quadro negro, tesoura, cola e 

canetas, cartolina e cópias com imagens dos jogos. 

 Resultados esperados: Formar uma opinião critica sobre a representação 

brasileira nos jogos de videogame e a valorização da identificação nacional a partir de 

jogos produzidos por brasileiros sobre o Brasil. 

Considerações Finais 

 Após toda a pesquisa sobre o tema, analise e interpretação da montagem dos 

personagens, fica claro que o brasileiro e o território nacional são retratados a partir do 

estereótipo negativo, não mencionando sobre a diversidade de sua cultura, ao não ser 

uma representação do senso comum que é o samba, sensualidade da mulher, a floresta 

selvagem, futebol, a imagem de um povo brutalizado onde todos são perigosos ou 

monstros selvagens que convivem com os animais das florestas, nossas cidades são 

escuras e os criminosos a controlam. 



 
 

 É um dever do professor debater esse conteúdo que é presente na vida dos 

jovens já que os jogos eletrônicos são uma das principais diversões  entre as novas  

gerações e assim demonstrar uma forma em que os jogos representem a cultura 

brasileira perante o outro de forma positiva, podendo auxiliar na construção do  senso 

crítico sobre o tema, além de incentivar a admiração pelas produções nacionais também, 

que na sua maioria retrata o Brasil com um olhar positivo, trazendo um pouco da 

cultura, apresentando os  problemas do país , mas não exagerando de forma a denegrir a 

imagem do  território brasileiro para o mundo e para os próprios  brasileiros que 

utilizam desses jogos. 
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Resumo: O presente artigo procura demonstrar a importância da educação geográfica na Educação 

Infantil, discutindo a categoria lugar, por meio da corrente humanista, tendo como base as concepções de 

Tuan, a discussão do lugarfoi escolhida como abordagem por conta das relações de afetividade, 

pertencimento e dos laços familiares que são construídos por meio da relação das pessoas com o lugar de 

vivência. Ao longo do texto procuramos demonstrar que a ciência geográfica é fundamental para 

formação cidadã da criança, pois possibilita a leitura do lugar de vivência, e consequentemente a leitura 

de mundo que se inicia formalmente no processo de alfabetização escolar. Com esse intuito o trabalho 

propõe primeiramente um olhar direcionado para a Educação Infantil com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (2013), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e nas obras dos teóricos: 

Piaget (1989), Vygotsky (1988) e Paulo Freire (1982), onde se busca demonstrar a função e importância 

da Educação Infantil, mesmo os dois últimos autores citados, sendo marxistas, propomos um diálogo com 

dois métodos, para enriquecer o debate, porque não podemos aceitar a postura de um pensamento único. 

Em seguida, discutiremos a categoria lugar e a abordagem em diferentes correntes 

teóricas/epistemológicas/metodológicas. Os procedimentos metodológicos foram: levantamentos 

bibliográficos, leitura e fichamento as obras selecionadas, aplicação da atividade proposta, demonstração 

e analisedos resultados desenvolvidos com as crianças.Por fimdiscutiremos a compreensão das crianças 

em relação aos seus lugares de vivência da escola que estudam, identificando a relação das mesmas com o 

espaço vivido. 

 

Palavras-chaves: Lugar; Educação Infantil; Educação Geográfica.   

 

Introdução 

Sabemos que a escola é um lugar privilegiado para a construção da 

cidadania, para isso precisamos ter consciência da importância sobre a formação do 

sujeito, e para o mesmo chegar ao conhecimento é necessário que seja estimulado desde 

seu nascimento. Portanto é na Educação Infantil que este ingressa na escola e onde 

inicia-se a construção de seus conhecimentos formais, construindo saberes que 

contribuíram para a formação de sujeitos críticos. 
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O presente artigo entende o ensino de geografia como disciplina importante 

na realização do trabalho pedagógico na Educação Infantil, que pode acontecer de 

maneirasignificativa para o sujeito, tendo como objetivo específico o debate da 

categoria na corrente da geografia humanista, que trabalha com o espaço vivido, a 

afetividade, o pertencimento da criança aos seus lugares de vivência. Na atividade 

aplicada, as criançasrepresentaramcom desenhos, o lugar que mais gostavam na escola, 

e posteriormente foi realizadoumaanálisedos desenhos, através da conversa e de sua 

representação com base nas obras de Yi-Fu Tuan. 

Para a construção deste artigo, os procedimentos metodológicos, foram 

levantamentos bibliográficos, leitura e fichamento das obras selecionadas, aplicaçãoda 

atividade proposta e a análise da mesma, com o objetivo geral de demonstrar a 

importância de discutir a categoria lugar na educação infantil. A atividade foi aplicada, 

na Escola Municipal Ana Ferreira Góes Ed. Infantil, no município de Primeiro de Maio-

PR, na turma do nível IV, período integral. A questão a ser respondida ao final do texto 

foi a seguinte: Porque a abordagem da categoria lugar é fundamental no currículo de 

geografia na educação infantil? Por meio desta, a pesquisa pretende melhorar o ensino-

aprendizagem das crianças na Educação Infantil através dos conhecimentos geográficos, 

onde auxiliaráno desenvolvimento dos conhecimentos formais, e também indicaraos 

professores da Educação Infantil, que a geografia é uma das possibilidades paratornar o 

conhecimento mais significativo para as crianças. 

 

A Educação Geográfica na Educação Infantil 

A educação vem sofrendo mudanças ao longo dos séculos, na busca de uma 

prática educativa mais eficiente, especialmente no que se refere a Educação Infantil, que 

antes era vista como umaetapa que tinha como função principal cuidar das crianças, não 

sendo necessariamente o ensino de conhecimentos formais, mas apenas vinculada aos 

cuidados físicos, nos dias de hoje existem organizações didáticas voltados ao 

desenvolvimento de capacidades e habilidades cognitivas (raciocínio lógico e 

inteligência) e emocionais (motivação, autoestima, afetividade), dessa forma a criança 

entende e aprende melhor o mundo em que vive (BRASIL, 2013). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), aEducação Infantil é a 

primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral 



 
 

da criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físicos, afetivo, intelectual, 

linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 

2013). 

A função das instituições que oferecem Educação Infantil, como o primeiro 

espaço de educação coletiva fora do contexto familiar, tem como responsabilidade um 

papel ativo na construção de uma sociedade livre, justa, solidária e socioambientalmente 

orientada. O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e saberes das crianças com os conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico, tais práticas são 

efetivadas por meio de relações, e afetam a construção de suas identidades (BRASIL, 

2013). 

Os princípios fundamentais das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil são: os princípios éticos, que valorizam a autonomia, a 

responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades; os princípios políticos, dos direitos de 

cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; e os princípios 

estéticos, valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. Em função dos princípios apresentados, e na tarefa 

de garantir às crianças seu direito de viver a infância e se desenvolver, as experiências 

no espaço de Educação Infantil devem possibilitar o encontro pela criança, de 

explicações sobre o que ocorre à sua volta e consigo mesma enquanto desenvolvem 

formas de agir, sentir e pensar (BRASIL, 2013). Através dos conhecimentos 

geográficos ede suas categorias, esses princípiospodem ser estimulados, onde a criança 

aprende a viver em sociedade, se identificando como parte dela, com seus deveres e 

direitos, no seu meio ambiente, a partir de brincadeiras, atividades e diálogos, situando-

se no espaço, no tempo, no lugar, para que no seu cotidiano escolar, tenha facilidade 

para a construção do conhecimento. 

As propostas curriculares da Educação Infantil devem garantir que as 

crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens, reconhecendo que o 

mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente marcado por 

imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as 

brincadeiras e as culturas infantispara ser uma tarefa mais prazerosa que parta do 



 
 

interesse da criança e que não seja imposto pelo professor (BRASIL, 2013).Para que se 

desenvolva essa aprendizagem, podemos considerar uma compreensão de aspectos 

importantes para geografia, como o lugar, paisagem, território, socioambiental, 

cotidiano, desenvolver um processo de aprendizagem em que aprende também que o 

espaço é resultado das suas ações e de seus grupos, por isso é importante que se 

construa a consciência da espacialidade, desde suas relações com os objetos concretos 

até a sua abstração. 

Segundo Piaget (1989), a criança, na Educação Infantil, encontra-se nos 

estágios sensório motor e pré-operatório (de 2 a 6 anos)onde está desenvolvendo a 

linguagem e a capacidade de representar uma coisa por outra, que se aplica a verbos 

simples, adjetivos e advérbios de tempo e lugar, formando esquemas simbólicos. Com o 

desenvolvimento da função simbólica a criança é capaz de interagir com objetos 

ausentes, criando significados para ações imaginárias através de gestos, palavras e 

desenhos. Durante essa formação, devemos desenvolver as capacidades, motoras, 

sociais, afetivas e cognitivas das crianças, é nesse contexto que a geografia tem um 

papel muito importante, que se desenvolve a orientação espacial e temporal, como a 

representação do lugar em que vive, que ela pertence e possui afetividade, aprofundando 

com a criança, os conhecimentos geográficos, como estratégias de ensino que possam 

vir ajuda-la no seu desenvolvimento intelectual. 

Nesse estágio a criança precisa aprender a viver em sociedade, situando-se 

no espaço, no tempo e no lugar. Durante essa formação deve-se desenvolver as 

capacidades motoras, sociais, afetivas e cognitivas das crianças, como as amizades, as 

regras, desenhos, emoções [...](PIAGET, 1989). Nessa etapa, as crianças reagem ao 

mundo guiadas pelas emoções, buscam diferentes pessoas, adultos e crianças, adquirem 

maior autonomia nas práticas cotidianas, onde o lugar é o espaço que se torna vivido e 

experienciado, com o qual a criança se identifica e se sente pertencente e afetivamente 

ligada. 

Segundo Oliveira (2002) para Vygotsky(1988),o ensino da Educação 

Infantil deve priorizar a interação social para desenvolver as operações superiores, as 

quais entende-se a capacidade de refletir e agir sobre o mundo no nível mais abstrato, e 

que libera o sujeito de proceder por tentativa e erro, o nível dessas operações tem início 

com as interações sociais, pois desde as atividades do cotidiano de uma criança até ser 



 
 

capaz de formular conceitos, o autor destaca a importância da totalidade da cultura e da 

história na formação do sujeito. 

Ao analisar os fenômenos da linguagem e pensamento, Vygotsky(1988) 

busca compreender como ocorre a internalização do sujeito histórico social no processo 

de construção de conceitos. Entende-se que essas generalizações sempre estarão em 

transformação, devido ao sujeito estar sempre em interação com o meio social e com as 

possibilidades de intervenções do educador. Para explicar as operações superiores o 

autor usou o conceito de mediação que, em termos gerais, é o processo de intervenção 

de um elemento intermediário numa relação que deixa de ser direta e passa ser mediada, 

pois as funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura.Entre o homem e o 

mundo real existem os mediadores, distinguidos por dois tipos: os instrumentos e os 

signos, os instrumentos são elementos externos ao sujeito e sua função é provocar 

mudanças nos objetos na natureza, e os signos são orientados para o próprio sujeito, 

auxiliando no controle das ações psicológicas e não nas ações concretas (OLIVEIRA, 

2002). 

Tanto Piaget como Vygotsky, são autores muito importante para a 

educação, pois em seus estudos valorizam muito a escola, a interação, a intervenção 

pedagógica e o papel do professor para a formação do sujeito.A aprendizagem de todos 

os indivíduos está nas interações e relações com o ambiente em que vivem, isso porque 

eles necessitam conhecer e compreender seu espaço já nos primeiros anos da sua vida, 

em função disso o ser humano busca realizar uma leitura de mundo. 

Estes processos, apontados por Piaget e Vygotsky, trouxeram novos olhares 

para a Educação Infantil e que contribuíram para uma Educação Libertadora, que Paulo 

Freire acredita que a mudança só pode acontecer através dela, porque: 

Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão 

dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta 

por sua libertação, em que está pedagogia se fará e refará (FREIRE, 

1982, p.34). 

 

A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire (1992), mostra a busca e o 

empenho dos homens por uma libertação, dos seus opressores. Por isso a Educação 

infantil tem um papel fundamental desde os primeiros anos de vida de um 



 
 

sujeito,formara consciência de que é possível mudar, deixando de ser oprimidos e 

passando a ser agentes transformadores, ter consciência de si próprio e ter consciência 

do mundo, através do diálogo e não da concepção bancária, onde o educador deposita os 

conteúdos, no educando passivo. A Educação Libertadora é o que dará engajamento, e 

empoderamentoao educando, para poder serem transformadores e detentores da 

autonomia. 

 

A Categoria Lugar e o debate na Ciência Geográfica 

A Geografia, assim como várias outras ciências, utiliza-se de 

categorias quesão instrumentos de análises, de um determinado fenômeno a ser 

estudado. Além do espaço geográfico – principal objeto de análise da Geografia – 

existem quatro principais categorias: território, região, paisagem e 

lugar(CAVALCANTI, 1998). No presente artigo será trabalhado a categoria lugar, para 

isso veremos a seguir a contextualização desta categoria nas diversas correntes do 

pensamento geográfico. 

A categoria lugar não foi estudada na corrente 

teórica/epistemológica/metodológica da geografia quantitativa. Na chamada Geografia 

Clássica ou Tradicional, a categoria lugar é vista como sinônimo de localização e 

individualidade das parcelas do espaço para diferenciar e dividir, somente utilizada na 

descrição dos lugares (CAVALCANTI, 1988). 

Já na corrente crítica, que utiliza os fundamentosteóricos do marxismo, o 

lugar é abordado na obra dealguns autores como: Santos (1978), Harvey (1996) e 

Massey(1997)estes apontaram questões fundamentais para o estudo do lugar.  Harvey 

(1996) diz, que o lugar vem adquirindo cada vez mais importância no mundo 

contemporâneo, sendo uma construção social, resultado deprocessos específicos 

contidos e expressosna globalização, que busca compreender o local como uma 

expressão do global. Para Santos(1978), o lugar seria um testemunho de um momento 

de produção fixada na paisagem, decorrente de processos preexistentes e influenciando 

outros novos, que devem-se adaptar-se as formas já existentes para poderem se 

determinar, e as expressões do global no local seriam marcadas pelas rugosidades ou 

expressões do tempo histórico incorporadas ao espaço, a partir da necessidade de se 

compreender as singularidades dos lugares dentro do contexto global, a totalidade do 

processo e através das diferenças regionais, o processo de singularização do lugar se dá 



 
 

como uma espécie de combinação, assim quanto mais os lugares se mundializam, mais 

se tornam únicos, singulares e específicos (FERREIRA, 2000). 

Massey (1997), busca um sentido de lugar progressivo, não autocontido e 

que seja adequado ao momento atual de compreensão espaço-tempo, questionando a 

própria noção de compreensão, onde o lugar não possuiria um sentido único 

compartilhado por todos, os lugares possuem diversas identidades e estão repletos de 

relações com o mundo, pontos de encontro de redes de relações sociais, movimentos e 

comunicações cujas relações recíprocas tenham sido construídas em escala muito maior 

do aquelas definidas para o lugar naquele momento, relações reais, econômicos, 

políticos e culturais reais (FERREIRA, 2000). 

A categoria lugar, na corrente humanista, segundo Ferreira (2000), é 

estudada por diversos autores, sendo eles:Relph (1980), Buttimer (1976) e Tuan (1980; 

1983). Relph (1980) afirma que o lugar deve ser analisado a partir das experiências do 

mundo e da consciência que temos do ambiente em que vivemos. Para Tuan (1983), o 

lugar torna-se realidade a partir da familiaridade com o espaço, e Buttimer (1976) busca 

na noção do mundo vivido o elo entre os procedimentos geográficos e fenomenológicos. 

Na humanista o lugar é uma combinação de observação e contato direto 

com o espaço, é uma associação com o “lar/lugar” que pode ser em vários níveis, 

dependendo da ligação entre o sujeito e o lugar, esse “lar” é um lugar que existe em 

diferentes escalas, dependendo do contexto. Com isso a geografia humanista busca 

questionar as ações presentes no mundo contemporâneo, globalizado, que destroem e 

desconsideram a importância dos lugares, então Relph (1980) associa o mundo moderno 

e a perda da diversidade e do significado destes lugares que ele chama de 

“deslugaridade” apontando para um futuro onde o lugar deixara de ter importância, 

essas ideias são relativizadas por Buttimer (1980) ao sugerir que o sentido de lugar pode 

ser uma função de quão bem ele prove um centro para o interesse da vida para o 

indivíduo, assim lugares que parecem grandes manchas de concreto deslugarizadas 

podem possuir significados para grupos sociais específicos, símbolos de uma civilização 

que endeusa o alcance e despreza o lar(FERREIRA, 2000). 

Na corrente humanista, para compreender a identidade o lugar é preciso 

observar, descrever, analisar, estabelecer correlações, e depois através desses tirar as 

conclusões, vale reforçar que conhecer o lugar é conhecer a si mesmo, o espaço vivido é 

o valor que o indivíduo estabelece com o lugar, conhecer a cultura de um povo é 



 
 

conhecer o seu lugar, pois o lugar é onde a vida se realiza, os quais sãocarregados de 

afetividades. 

Para discutir a categoria lugar viaeducaçãogeográfica na etapa da Educação 

Infantil, a corrente humanista foi escolhida como abordagem mais apropriada, pela 

questão da afetividade que as crianças possuem com o lugar de vivência nesse período 

de escolarização, e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997)é apontado 

que esta seria a categoria que devemos dialogar tendo em vista, a paisagem local e o 

espaço vivido, que traz consigo a ideia de lugar, a partir da corrente que trabalha com 

afetividade, experiência e pertencimento, já que: 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira, garantir experiências que promovam o conhecimento de 

si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 

vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 

alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 

conhecimento da diversidade; relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza (BRASIL, 2010, p.25). 

 

Portanto, usaremos Yi-Fu Tuan, com a obra “Topofilia” (1980)que associa o 

sentimento ao lugar e “Espaço e Lugar” (1983), que discuti o lugar a partir do 

pertencimento, experiências e afetividade, por isso essas obras de Tuan são escolhidas, 

pois nessa etapa da Educação Infantil, a crianças assimilam, tudo a sua volta a partir das 

suas percepções. 

 

A Educação Geográfica na Educação Infantil e a discussão daCategoria Lugar 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) as 

abordagens atuais da Geografia têm buscado práticas pedagógicas que permitam 

apresentar aos alunos os diferentes aspectos de um mesmo fenômeno em diferentes 

momentos da escolaridade, de modo que os alunos possam construir compreensões 

novas e mais complexa a seu respeito. 

 A partir do estudo dos conhecimentos geográficos as crianças também 

podem crias hábitos e construir valores importantes para a vida em sociedade, assim 

desenvolvendo a construção de uma identidade com o lugar de vivência (BRASIL, 

1997). 

 No Primeiro Ciclo do PCN (1997),referente dos 06 anos aos10anos de 

idade, que inclui então o momento do ingresso da criança na escola, Brasil (1997) indica 



 
 

que os conteúdos que devem ser trabalhados são: paisagem local e o espaço vivido. Um 

dos objetivos da Geografia para o primeiro ciclo é reconhecer, na paisagem local e o 

lugar que se encontram inseridos, as diferentes manifestações da natureza e a 

apropriação e transformação dela pela ação de sua coletividade, de seu grupo social, 

pois o lugar e a paisagem tratam das relações mais individualizadas dos alunos com o 

lugar em que vivem. 

É importante discutir a categoria lugar, a partir do conhecimento das 

relações entre as pessoas e o lugar: as condições de vida, as histórias, as relações 

afetivas e de identidade com o lugar onde vivem, para que assima criança possa 

reconhecer algumas das manifestações da relação entre sociedade e natureza presentes 

na sua vida cotidiana, ler, interpretar e representar o espaço por meios de mapas simples 

(BRASIL, 1997). 

Para Callai (2009), estudar e compreender o lugar, em geografia, significa 

entender o que acontece no espaço onde se vive para além das suas condições naturais 

ou humanas, pois: 

O espaço construído resulta da história das pessoas, dos grupos que 

nele vivem, das formas como trabalham, como produzem [...]. Isto 

resgata a questão da identidade e a dimensão de pertencimento. É 

fundamental, neste processo, que se busque reconhecer os vínculos 

afetivos que ligam as pessoas aos lugares [...].Compreender o lugar 

em que vive, permite ao sujeito conhecer a sua história e conseguir 

entender as coisas que ali acontecem (CALLAI, 2009, p. 84). 

 

Para o estudo dessa categoria, pode-se trabalhar com a literatura como 

poesias, poemas, mas pode se estender muito além do texto, pode-se utilizar outros 

procedimentos pedagógicos, como a observação de uma paisagem “ao vivo”, ou por 

foto, vídeos, filmes, fotografias, e elaborarmapas com possibilidade de representar o 

lugar que a eles pertencem. Por mais simples que o mapa seja, a criança ao realizar essa 

atividade, estará observando e representando no desenho aquilo que antes não percebia, 

podendo levantar questionamentos, procurar explicações, fazer críticas e até tentar achar 

soluções, esse mapa, pode ser o trajeto que percorre diariamente, mas também podem 

ser mapeados espaços de extensões diversas, como a sua casa, a sala de aula, o pátio da 

escola, sua vizinhança, ou até áreas maiores (CALLAI, 2009). 

Com essas atividades é possível desenvolver: 



 
 

Vários conceitos passam a ter significado para os alunos, a serem 

melhor entendidos, e ao mesmo tempo desenvolvem-se muitas 

habilidades. A capacidade de o aluno fazer a representação de um 

determinado espaço significa muito mais do que aprender geografia, 

sendo um exercício que favorecerá a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento da criatividade (CALLAI, 2009, p. 92). 

 

Portanto, o diálogo acerca do lugar, na Educação Infantil, de um modo 

geral, é necessário para a construção da identidade da criança, pois trata-se do conjunto 

de elementos, de relações entre as pessoas e os lugares, os seus costumes, tradições, que 

produzem um espaço com características próprias, com suas marcas e diferenciações 

internas. Muitos conceitos estão presentes no dia a dia de nossas vidas, e os alunos tem 

suas próprias concepções a respeito de muitas coisas, o trabalho de superação do senso 

comum como verdade e a busca de explicações que permitem entender os fenômenos 

como verdades universais, exige que se faça reflexões sobre o lugar como o espaço de 

vivência, analisando a configuração histórica destes lugares para além de suas 

aparências (CALLAI, 2009). 

Pensando em atividades pedagógicas para discutir essa categoria, foi 

montado um plano de aula, para explorar o lugar com as crianças de 04 a 06 anos, uma 

história que dialoga acerca do lugar vivenciado, para dialogar acerca do lugar de 

vivência, com roda de conversa sobre o mesmo, a partir desse dialogo, cada criança 

escolheu um lugar que mais gosta da escola, e representou em desenho.A escolha da 

atividade foi pensada em algo que a criança pudesse expressar aquilo que realmente vê e 

sente, por isso foi escolhido um meio através do desenho, podendo assim, demonstrar 

sua relação e a afetividade que possui com a escola, e com cada lugar em que estuda, 

assim representando em seus desenhos, com a sua percepção, seupertencimento e 

sentimento do lugar escolhido. 

A atividade foi aplicada na Escola Municipal Ana Ferreira Góes Ed. 

Infantil, no município de Primeiro de Maio – PR, no Nível IV, período integral. 

Podemos destacar aqui, que a escola possui período parcial e integral, na turma aplicada 

é integral, onde as crianças passam mais tempo na escola, e consequentemente criam 

laços mais significativos, com o lugar que vivenciam. 

 

 



 
 

Plano de Aula 

Identificação 

Nível:Educação Infantil 

Duração:60 minutos 

Conteúdo 

Dialogar acerca da categoria lugar, através de representações simples do lugar que mais gosta 

na escola. 

Recursos Didáticos 

- Papel Sulfite A4 

- Lápis de cor 

- Livro: “O menino que colecionava lugares” – Jader Janner 

- Quadro Negro 

Procedimentos Metodológicos 

- Iniciar a aula com uma roda de conversa sobre o lugar em que estudamos, a nossa escola. 

(10 minutos) 

- Ler para os alunos a história“O menino que colecionava lugares” e depois dialogar sobre o 

que aborda a história.(10 minutos) 

- Após a conversa, cada criança escolherá um lugar da escola, que mais gosta e poderá 

representá-lo através de desenhos no papel sulfite A4. (30 minutos) 

- Apresentação e explicação sobre o desenho e o lugar escolhido. (10 minutos) 

Avaliação 

Avaliação informal, através da participação das crianças na atividade proposta, e da conversa 

e da análise de seus desenhos. 

 

A atividade proposta foi aplicada no nível IV da Educação Infantil, em uma 

sala de 16 alunos. Conforme o plano de aula acima, inicia-se com uma roda de 

conversa, sobre o lugar em que os educandosestudam e os lugares da escola (cantina, 

sala de tv, parquinho, pátio, quadra, biblioteca, sala de aula, secretaria), a seguir contar a 

história “O menino que colecionava lugares” - Jader Janne (2013), dialogar sobre a 

história, os lugares que o menino gostava e quais não gostava e o porquê, qual era o 

medo que ele tinha e como ele resolveu o problema no final. 

Após a conversa e a história, cada criança escolheu um lugar que mais gosta 

na escola, lhes foi entregue uma folha sulfite A4 para representar esse lugar através de 

desenhos, quando terminado a criança apresentou o desenho do seu lugar favorito e 

explicou porque mais gosta dele. 



 
 

Os resultados obtidos através dessa atividade, foi a compreensão que as 

crianças puderam tera partir da conversa sobre os lugares de vivência delas na escola e a 

representação dos desenhos.Segue abaixo alguns exemplares das atividades realizadas 

pelas crianças. 

 

Figura 1 - Criança A: Parquinho 

 

 

Figura 2 - Criança B: Parquinho 

 

 



 
 

Para as criançasA e B, o lugar que elas mais gostam é o parquinho, porque é 

um lugar que têm os brinquedos, como o escorregador, gangorra, gira-gira, balanços, 

trepa-trepae também por causada areia, onde eles podem brincar tanto nos brinquedos 

como também com a areia fazendo formas, como castelinhos, bolo, etc. Na 

representação da criança B, podemos observar que ela desenhou o sol, as nuvens, 

também como as árvores que tem no parquinho, essa criança observou não somente o 

parquinho em si, mas como também o espaço em que ele está inserido, também em seu 

desenho possui uma criança nele, sendo menor que os outros objetos do desenho, 

apontando que a criança já tem noção do tamanho, escala e espaço que os objetos 

ocupam. 

Para Tuan (1980), essa relação entre a criança e o espaço, é chamado de 

Topofilia,  o termo definido como “todos os laços afetivos dos seres humanos com o 

meio ambiente material” (TUAN, 1980, p. 107). A topofilia pode assim ter muitas 

formas, variando em amplitude emocional e intensidade, com o lugar de pertencimento. 

No caso, a escola, onde as crianças tem vários lugares, uns que gostam mais, outros nem 

tanto, mas que se assemelham a esses laços afetivos que criam com o espaço. 

 

Figura 3 - Criança C: Sala de TV 

 

 

Para a criança C, a sala de tv é o seu lugar preferido na escola, pois nesse 

lugar ela pode assistir filmes e desenhos, a sala de tv é disponivel uma vez por semana 



 
 

para cada sala da escola, pelo próprio desenho podemos ver, que a sala possui uma tv na 

parede, um tapete e um banco grande, as crianças tem a opção de deitar no tapete com 

as almofadas, ou sentarem no banco, esta criança, diz que gosta muito da sala de tv, 

quando a professora faz a sessão cinema, deixa a sala bem escura e assisti filme 

comendo pipoca e bebendo suco.  

A relação que essa criança tem com o lugar é um momento de 

confraternização com os amigos de sala,o que para ela apresenta ser muito importante, 

um momento diferente  que acontece de vez em quando, mas que tem grande 

significado, pois é uma forma de interagir com o ambiente e as pessoas de maneira 

diferente dos outros dias. 

O termo Topofilia associa sentimentos com meio ambiente e, ao fazer isso, 

promove a ideia de lugar. Contudo, “o meio ambiente pode não ser a causa direta da 

topofilia, mas fornece o estímulo sensorial que, ao agir como imagem percebida, dá 

forma às nossas alegrias e ideais” (TUAN, 1980, p. 129). 

 

Figura 4 - Criança D: Pátio 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 5 - Criança E: Pátio 

 

 

Para as crianças D e E, o lugar que elas mais gostam da escola, é o pátio, 

porque segundo elas, é onde podem brincar e conversar com outras crianças que não são 

da sala de aula delas. O pátio é o lugar de encontro, de todas as turmas, onde as crianças 

fazem o recreio, e não têm a presença do professor, podendo assim se sentirem mais 

àvontade para brincare interagir com outras crianças da maneira que elas queiram. 

Podemos observaratravés dos desenhosjá destacados no texto, que as 

duascrianças representaram as duas arvores que existem no pátio, sendo uma delas 

maior e a outra menor, também desenharam o céu e as crianças brincando, porém, 

vemos que a criança D não desenhou o chão, mas conseguiu manter os desenhos numa 

linha só, como se a borda da folha fosse o chão, a criança E embora desenhou o chão, 

não conseguiu desenhar todo o contexto nele, fazendo o restante do desenho a cima do 

chão. 

Nas duas representações, podemos observar que as crianças relacionaram o 

lugar com o prazer que elas sentem, o fato de poderem brincar à vontade no pátio 

durante o recreio, são importantes para a formação social da criança, pois é um lugar de 

interação, de brincadeiras e afetividades, porque“O que importa para a criança, mais do 

que a vista sossegada do lugar, são certos objetos e as sensações físicas” (TUAN, 1980, 

p.111), são essas sensações, sentimentos e emoções que fazem desse lugar, um espaço 

significativo para essas crianças. 



 
 

 

Figura 6 - Criança F: Quadra 

 

 

Para a criança F, o lugar escolhido é a quadra, muito bem representada pelo 

desenho, podemos observar que a criança desenhou desde o chão, a cobertura, os dois 

gols, e as crianças brincando, como também um menino chutando a bola em direção ao 

gol, e ainda desenhou as nuvens e o sol. 

A quadra dessa escola, foi reformada a pouco tempo, antes não tinha 

cobertura e era pouco usada, pois estava bem degradada, a reforma feita acabou a 

poucos meses e agora é usada frequentemente por todas as turmas da escola. 

Segundo a criança F, a quadra é o lugar mais legal da escola, porque tem 

espaço para todos brincarem das mais variadas brincadeiras. Não somente o menino 

pode jogar futebol, mas as meninas podem brincar junto de outra coisa, desenhar no 

chão com giz, ou até mesmo com os brinquedos, peças de encaixe e muitas outras 

opções, as aulas de movimentos, ou dividir a quadra com outras turmas, um lugar que 

apresenta muitas possibilidades. Para essa criança a quadra é algo sempre novo, pois 

cada vez que vão a quadra é uma atividade diferente. Esse pertencimento, que a criança 

tem com o lugar, essa “topofilia” nos faz refletir e questionar o modo como percebemos, 

nos situamos, significamos e idealizamos o mundo que habitamos, enfim, quais são os 

valores construidos com o lugar. A partir das relações biológicas existentes entre os 

órgãos sensoriais e os gêneros das pessoas e os espaços para, em seguida, a influência 



 
 

fundamental das culturas sobre as percepções. Assim, compreende-se que apesar de 

dotados de órgãos sensoriais comuns, pessoas têm noções de mundo diferentes de 

acordo com a cultura na qual estão inseridas. No entanto, a criação de mundos 

individuais transcende a cultura, pois considera aspectos subjetivos pessoais como a 

experiência espacial (TUAN, 1980). 

 

Figura 7 - Criança G: Sala de aula 

 

 

Para a criança G, a sala de aula foi o lugar escolhido, pois segundo a 

mesma, gosta muito de fazer as atividades dadas pela professora. Na representação 

podemos ver, o quadro negro, a mesa e a cadeira do professor, as mesas e cadeiras dos 

alunos, os dois armários no fundo e as bolsas penduras nos ganchos da parede.  

Podemos observar que o desenho é feito visto de vários ângulos a sala, de 

cima, como as mesas e cadeiras dos alunos, de lado, como a mesa e cadeira do professor 

e de frente, como os armários, o que diz que a criança teve várias percepções ao 

desenhar a representação desse lugar, podemos dizer também que a relação que ela tem 

com o lugar é mais daquilo que ela sente quando está realizando suas atividades no 

lugar do que com a interação com as outras crianças, já que no desenho não fez 

nenhuma ligação as outras crianças e nem ao professor, revelando que a sala de aula é 

um momento mais dela, do que interação com os outros. 

Portanto:   



 
 

É impossível discutir o espaço experiencial sem introduzir os objetos e 

os lugares que definem o espaço. O espaço da criança se amplia e se 

torna mais bem articulado à medida que ela reconhece e atinge mais 

objetos e lugares permanentes. O espaço transforma-se em lugar à 

medida que adquire definição e significado (TUAN, 1983 p. 151). 

 

Percebe-se então, que os lugares escolhidos por cada criança, defini as 

experiências íntimas que elas têm em relação a esse espaço, um lugar que lhe passam 

sentimentos e emoções, como segurança, proteção, carinho, que são necessidades 

fundamentais que merecem ser consideradas, porque a partir de um lugar que atende 

suas necessidades, a criança estará mais apta ao seu desenvolvimento, aos 

conhecimentos formais, e se desenvolverá com maior facilidade e prazer(TUAN, 1983). 

 

Considerações Finais 

Ao iniciar o presente artigo houve um entendimento, sobre a grande 

importância que a categoria lugar tem na educação geográfica em especial na etapa da 

Educação Infantil, no sentido que o dialogo com a categoria lugar,possibilitassea 

complementação e a valorizaçãodo aprendizado da criança. 

Analisando os desenhos, pode-se observar que nesta fase do ensino, 

trabalhar geografia e suas possibilidades, pode ser uma maneira de realizar uma 

aprendizagem significativa com a criança, contribuindo na compreensão na vida em 

sociedade, sobre a noção do espaço, do tempo e reestruturando conceitos sobre a 

realidade vivida. 

Portanto, a educação geográfica pode ser trabalhada desde a Educação 

Infantil, mesmo que o curso de licenciatura emgeografia não nos forme para essa etapa 

da educação, é importante olhar que desde criança é essencial trabalhar e explorar as 

categorias da geografia de uma forma lúdica com as crianças, para construção da sua 

própria identidade, da visão mais global do seu espaço, de sua visão de mundo e 

realidade, além de outras tantas possibilidades que a geografia nos apresenta. 
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O TRABALHO DE CAMPO NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E A 

ABORDAGEM DA CATEGORIA LUGAR
10
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Resumo: O artigo abordará temas que permeiam e são essenciais para a Geografia, o trabalho de campo 

e a categoria lugar. Sabemos que o trabalho de campo é uma metodologia que auxilia o geógrafo em seus 

estudos, e também auxilia o professor da escola básica na construção da aprendizagem dos educandos. 

Apresentaremos um breve panorama da importância do trabalho de campo para os estudos geográficos e 

por fim uma proposta de trabalho de campo para a educação geográfica, com uma perspectiva de análise 

espacial focando a categoria lugar essa proposta será voltada para o Colégio Estadual AttílioCodato, 

localizado na cidade de Cambé/PR. Também discutiremos à categoria lugar, bem como algumas 

perspectivas teórica, epistemológicas e metodológicas de abordagem serão apresentadas, como: a 

geografia humanista, pós-moderna e histórico-dialética, porém utilizaremos  a perspectiva humanista na 

proposta de uma prática didática  de educação geográfica, via trabalho de campo. Os procedimentos 

metodológicos utilizados para a construção do artigo partiram de reuniões com a orientadora para a 

escolha da temática, escolha de referências bibliográficas, organização da redação e correção da 

orientadora e por fim uma proposta de trabalho de campo para alunos da escola básica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho de campo; Categoria lugar; Educação geográfica  

 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o trabalho de campo auxilia o geógrafo na compreensão da 

dinâmica do espaço geográfico e no entendimento das categorias de analises como 

lugar, paisagem, território e região, possibilitando a aprendizagem de temáticas 

essências com a finalidade de desenvolver um olhar crítico voltado para as 

transformações espaciais. O trabalho de campo pode auxiliar também o professor da 

escola básica, na discussão das temáticas relacionadas a educação geográfica, com a 

oportunidade de unir a prática e teoria. 

O objetivo desse artigo é dialogar acerca de como o trabalho de campo é 

essencial para discutir a categoria lugar, assim apontaremos elementos que são base 

para a compreensão dessa categoria, a proposta de campo será voltada para que o aluno 

observe o espaço vivido, a ligação de afetividade com o lugar, o pertencimento e a 

mudança do lugar por conta da ação do tempo. 
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O referido artigo, foi dividido em três partes, primeiramente apresentaremos a 

importância do trabalho de campo para a Geografia, como podemos utilizar essa 

metodologia, a divisão do trabalho de campo em pré-campo, campo e pós-campo, as 

dificuldades que o professor poderá enfrentar. 

Em um segundo momento a categoria lugar e sua abordagem na educação 

geográfica será discutida. A categoria lugar está muito presente atualmente nos debates 

da ciência geográfica e da geografia escolar, sendo assim o artigo abordará a maneira de 

se entender a categoria lugar nas diversas perspectivas teóricas, epistemológicas e 

metodológicas, como a geografia humanista, histórico-dialética e a pós-moderna. Como 

recorte para pesquisa, utilizaremos dos debates da geografia humanista,com base 

epistemológica na fenomenologia, o autor eleito para o debate foi Yi Fu Tuan, em 

especial o livro Espaço e Lugar a perspectiva da experiência (1983).  

A escolha da Geografia humanista para discutir a categoria lugar com os alunos 

da escola básica, foi escolhida pelo fato dessa primeira aproximaçãoabordar a categoria 

lugar partindo do lugar onde o indivíduo vive, no caso o aluno terá uma experiência 

direta com o lugar, partindo do seu lugar, assim essa perspectiva abrange os 

significados, os valores, pertencimento, buscando entender as paisagens a partir das 

percepções, tornando o processo de aprendizagem próximo a realidade vivenciada pelo 

aluno. 

Para a escrita  do artigo, foi realizado um levantamento bibliográfico, a partir 

da obra de diversos autores pertencentes a ciência geográfica, contemplando estudos 

que abordam o “trabalho de campo” e a “categoria lugar”, entre esses autores e suas 

obras podemos destacar o texto Trabalho de campo como instrumento de ensino em 

Geografia (1999), de Luzia M. Saito Tomita, Geografia, escola e construção de 

conhecimentos (1998), de Lana de Souza Cavalcanti e Espaço e lugar a perspectiva da 

experiência, de Yi-Fu Tuan (1983). Realizamos a leitura e o fichamento dessas obras, e 

posteriormente a sistematização dos dados para a construção do referencial teórico, por 

último seguiu a realização da proposta do trabalho de campo, seguindo da redação final. 

 No decorrer da construção do texto procuramos responder a seguinte questão: 

Como o trabalho de campo pode se constituir enquanto metodologia fundamental para 

discutir a categoria lugar na geografia escolar? 

 

O trabalho de campo no ensino de geografia 



 
 

A geografia e o trabalho de campo se relacionam desde os primórdios de suas 

histórias, o trabalho de campo para o geógrafo é de extrema importância, assim omesmo 

observará em campo conteúdos trabalhados teoricamente, logo a dualidade de teoria e 

prática é contemplada, ressaltando que os estudos e pesquisas de campo na ciência 

geográfica eram elaborados antigamente por viajantes e naturalistas, responsáveis pelas  

bases de construção e desenvolvimento da ciência geográfica (ALENTEJANO; 

ROCHA-LEÃO; 2006). 

O trabalho de campo é uma metodologia que ajuda o geógrafo, a compreender 

seu objeto de estudo, levando em consideração as relações e aspectos, como o meio 

urbano, rural, malha viária, economia e manifestações culturais, sempre com o objetivo 

de atrelar teoria e prática, de modo que as conclusões tiradas dessas analises não sejam 

vagas ou vazias, mas sim que sempre consiga preencher as lacunas do saber e 

sintetizarasdualidades de teoria e prática. Ressaltando que o trabalho de campo não se 

trata de turismo, já que o observador deve estar focado em seu objeto de estudo, como 

aponta Alentejano e Rocha-Leão (2006, p. 59): 

 

A inutilidade do trabalho de campo desarticulado da teoria, soma-se à 

importância central desta para a pesquisa geográfica. Compreender a 

espacialidade diferencial dos processos sem trabalho de campo é 

tarefa praticamente impossível. Para alguns geógrafos, o 

desenvolvimento de novas tecnologias de informação torna 

desnecessária a realização de trabalhos de campo, dada a capacidade 

superior que tais tecnologias teriam no que diz respeito à obtenção de 

informações. 

 

Por isso, o trabalho de campo é importante para a ciência geográfica, essa 

importância é refletida também na educação geográfica, abrangendo o ensino 

fundamental e o ensino médio, com o intuito de contribuir para a construção do 

conhecimento dos educandos. O trabalho de campo é uma metodologiapedagógica 

essencial ao ensino da Geografia, pois o mesmo oferece a quebra da rotina que a escolar 

fomenta, permitindo assim uma compreensão do espaço geográfico, a percepção dos 

fenômenos espaciais e a articulação entre a teoria e a prática(BELO; RODRIGUES 

JUNIOR; 2010). 

 Na atual conjuntura um dos principais desafios encontrados no ensino da 

geografia é a distância entre os assuntos trabalhados em sala, como a realidade vivida 

pelo aluno, conteúdos abstratos, assim distanciando o interesse do aluno com a 

disciplina. Tendo em vista essa afirmação Tomita (1999, p. 13) destaca: 



 
 

 

Propõe-se que o ensino da Geografia proceda enriquecido um bom 

embasamento teórico, partindo do conhecido para o desconhecido, do 

concreto para o abstrato, do próximo para o mais distante. Sendo 

assim, o ponto de partida é o estudo da realidade a partir das áreas 

mais próximas dos alunos. 

 

É nessa abordagem que o trabalho de campo auxilia o conhecimento 

geográfico, pois permite a visualização das paisagens, dos lugares, de forma que não 

desprenda o interesse do aluno em sala de aula, já que o próprio aluno se reconhecerá 

nesse processo de ensino, assim despertando a atenção e a interação deles, logo 

facilitando o aprendizado dos mesmos (TOMITA, 1999). 

De acordo com Alentejano e Rocha-Leão (2006, p. 63): 

 

Torna-se evidente que no âmbito do ensino também surgem 

necessidades em relação à articulação de escalas de análise para 

visualização dos fenômenos, já que muitos dos processos 

vistos/observados no campo se complementam com outros processos 

operantes em distintas escalas espaço-temporais produzindo a 

realidade geográfica em questão. Nas aulas de campo dedicadas ao 

estudo do meio físico-biótico é comum esse recurso de articulação de 

escalas (do perfil do solo ao modelado do relevo; da estrutura e 

composição da vegetação à fisionomia da mesma, do sistema encosta 

ou canal à bacia hidrográfica etc.). 

 

Sabemos que o trabalho de campo na educação geográfica possibilita aos 

alunos a visualização das escalas de análise que diferem da sua escala vivida, assim os 

alunos aproximam-se da sua realidade e conhecem a realidade fora de seu convívio, 

sempre voltando as atenções para as ações que ocorrem no espaço vivido.  

Conforme relatam Souza e Chiapetti (2012) a prática e o estudo do trabalho de 

campopossibilita (questão essa abordada pelos outros autores, assim reforçando a 

importância do trabalho de campo) didaticamente a compreensão do espaço vivido, 

espaço esse onde a escola está inserida,a vivência dos alunos, o trabalho de campo pode 

ser feito tanto antes da abordagem do conteúdo como posteriormente a apresentação do 

conteúdo aos alunos. 

De acordo com Souza e Chiapetti (2012, p. 10): 

 

Como qualquer outro instrumento de ensino, a realização do trabalho 

de campo deve ser calcada, inicialmente, pelo conhecimento prévio 

dos conteúdos geográficos envolvidos e do espaço geográfico a ser 

estudado. Logo, deve-se fazer uma visita prévia à área desejada, com 

o objetivo de esclarecer as possíveis categorias e conceitos 



 
 

geográficos inerentes. Contudo, a realização de um trabalho de campo 

poderá ser feita tanto antes de o conteúdo ser discutido em sala, como 

após uma discussão inicial 

 

No trabalho de campo as informações obtidas em campo, muitas vezes, são 

insubstituíveis, assim o trabalho de campo deve ser valorizado, ainda mais na educação, 

já que a construção do conhecimento é uma ação conjunta de aluno e professor, partindo 

do conhecimento do aluno,assim o trabalho de campo é uma ferramenta para a execução 

desse processo. 

O trabalho de campo, na perspectiva humanista analisando a categoria lugar, 

torna o aluno atuante nesse processo de aprendizagem, pois o conhecimento do lugar 

parte do mesmo, assim o professor deve auxiliar o aluno nesse processo, trabalhando em 

três momentos o pré-campo, o campo e pós campo. 

Assim ressalta Tomita (1999, p. 14): 

 

 A avaliação do trabalho de campo deve ser feita, em conjunto, com os 

alunos e o professor, colocando em confronto as informações 

coletadas. Ao planejar um trabalho de campo devem ser destacados os 

pontos essenciais envolvendo o professor e os alunos. 

 

A realização do trabalho de campo, deve se pautar em alguns pontos 

norteadores, como: o planejamento, escolha do local, adequação do conteúdo, avaliação 

do trabalho de campo (pré-campo, campo e pós-campo). O professor poderá enfrentar 

alguns obstáculos e dificuldades como: o entendimento de passeio e não de trabalho de 

campo dos alunos, indisciplina, dificuldades com o transporte, fatores climáticos, 

indisposição de algum aluno, entre outros (SOUZA; CHIAPETTI, 2012). 

Ressaltando que é importante inovar, mas é necessário certo  cuidado para que 

não exista um generalização e repetição, pois se a abordagem utilizada pelo professor 

para uma turma for satisfatória para ele, não garantirá a mesma eficácia para as demais, 

já que cada turma tem suas especificidades e particularidades, assim o professor deve 

procurar compreender as particularidades de cada  turma, para isso uma auto-crítica é de 

extrema ajuda, analisar onde ocorreu as  falhas e onde houve sucessos em sua 

abordagem, mesmo com falhas o importante é não desanimar, mas sim se esforçar, 

valorizando-se como profissional e orgulhando-se em ser um professor de Geografia 

(TOMITA, 1999). 

 



 
 

A categoria lugar: sua importância na geografia e na educação geográfica  

A categoria “lugar” não teve a devida atenção na denominada geografia 

tradicional, pois era vista apenas como sinônimo de localização, porém com o tempo ela 

foi se mostrando essencial para os estudos geográfico, já a partir de meados da década 

de 1970, passou a ser  trabalhada com muita atenção e importância,  cabe ressaltar que 

cada corrente teórica, epistemológica e metodológicarealiza uma abordagem 

diferenciada do “lugar”, apontaremos  três perspectivas, entre elas à Geografia 

Humanística, Histórico-dialética e a Pós-moderna. 

Um dos conceitos mais problemáticos da Geografia, é o conceito de lugar, 

querecentementevem ganhando destaque por ser uma opção para compreender as 

tensões do mundo contemporâneo. Questões que circundam a globalização contra o 

individualismo, as perspectivas marxistas contra a fenomenológica, totalidade e 

fragmentação, assim o lugar se torna capaz de entender essas mudanças (FERREIRA, 

2000). Na visão histórico-dialética a categoria lugar está atrelada nas transformações 

econômicas, sociais e de globalização. Como sabemos a globalização é um processo que 

abrange todos países, e a categoria lugar seria responsável de analisar e entender as 

particularidades de cada “lugar” e as manifestações da globalização neles , perceber 

quais os objetos ações geográficas  encontradas nessa escala de lugar tem resquícios da 

globalização mundial, cabe ao geógrafo entender o porquê essas relações deram certo 

nesse determinado lugar, também as resistências a esse fenômeno devem ser 

trabalhadas, logo o lugar seria um ponto de articulação dos processos globais 

(CAVALCANTI, p.90). 

Já a concepção do pensamento pós-moderno, busca entender o conceito a partir 

de um confronto entre a concepção pós-moderna e a dialética, na questão da totalidade, 

pois a pós-moderna propõe que a totalidade seja descontruída, assim o lugar não poderia 

ser explicado pela relação com a totalidade, sendo explicado pela fragmentação, pois a 

totalidade seria uma ideia, já a fragmentação é defendida como existência 

empírica(CAVALCANTI, p.90). 

A Geografiahumanista trata a categoria lugar com esmero em seus estudos, a 

relação de pertencimento, afeto, a familiaridade do indivíduo, logo é o espaço vivido. 

Essa perspectiva busca um entendimento do mundo através do estudo das relações, 

homem e natureza. Tuan (1983) aponta que a categoria lugar é muito confundida com o 



 
 

espaço, e para ele o geógrafo humanista deve saber diferenciar ambas, dizendo que o 

que começa como espaço é indiferenciado e que ao longo do tempo conforme 

conhecemos esse espaço e nos torna familiar, atribuímos valor a ele, passa de espaço 

para lugar, podemos classificar o lugar como “pausa”, é onde nos sentimos 

reconfortados, diferente do espaço, onde esse é movimento constante (CAVALCANTI, 

p.89). 

A geografia humanista utiliza-se do estudo do lugar com objetivo de explicar a 

construção do mundo, pois essa categoria é vista como o mundo da vida, marcado pela 

experiência, percepção e valores, logo conseguimos aproximar o indivíduo com o lugar. 

Nesta corrente o lugar é essencial, pois ela proporciona o conhecimento, 

conhecimento esse voltado para os objetos, núcleos de valor, sendo possível o 

entendimento através de experiências íntimas, própria do indivíduo, e relações externas, 

partindo do ponto dos turistas, tornando assim o lugar uma realidade, a partir da nossa 

familiaridade com o espaço, se distinguindo, deste modo do espaço, pois o espaço 

transforma-se em lugar quando o indivíduo passa a valorizar, pertencer e conhecer, 

assim adquirindo significado para ele (FERREIRA, 2000). 

Para o primeiro contato dos alunos com a categoria lugarna perspectiva 

humanista, o professor deve auxiliar o aluno na compreensão do lugar, assim levá-lo a 

estudar onde ele vive, as paisagens familiares, ocupadas de significados. Assim, à 

disciplina de Geografia além do papel de dialogarcom aluno sobre o entendimento da 

dimensão espacial e da sociedade como um todo, tem como objetivo encontrar meios de 

contextualizar essa abordagem, levando em consideração o espaço vivido pelo aluno, 

pois o mesmo leva para a escola, suas experiências de vida e de seu lugar. Como aponta 

Cavalcanti (1998, p.94): 

No ensino, de fato esse conceito pode ser formado a partir da 

experiência fenomênica dos alunos com seus próprios lugares. O 

estudo do lugar, nesses termos, permite inicialmente a identificação e 

a compreensão da geografia de cada um, o que é básico para a 

reflexão sobre a espacialidade da prática cotidiana individual e de 

outras práticas. 

 

O lugar exerce um papel ímpar nos estudos da geografia humanista, pois para as 

técnicas de análise espacial o lugar se comporta como nó funcional, para a perspectiva 



 
 

humanista significa um conjunto complexo e simbólico, que pode ser analisado a partir 

da experiência pessoal de cada indivíduo (TUAN, 1983). 

O lugar está atrelado ao tempo, e a passagem do tempo acarreta na experiência 

ou na falta dela, em sua maioria a falta, gerando assim uma falta de memória do lugar, 

assim Tuan (1983, p.224) aponta: 

O homem moderno se movimenta tanto, que não tem tempo de criar 

raízes; sua experiência e apreciação de lugar é superficial. Essa é uma 

sabedoria convencional. O conhecimento abstrato sobre o lugar pode 

ser adquirido em pouco tempo se se é diligente. A qualidade visual de 

um meio ambiente é rapidamente registrada se você é um artista. Mas 

„sentir‟ um lugar leva mais tempo: se faz de experiências, em sua 

maior parte fugazes e poucos dramáticas, repetidas dia após dia e 

através de anos. É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma 

harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora do sol 

nascer e se pôr, de trabalhar e brincar. Sentir um lugar é registrado 

pelos nossos músculos e ossos. 

 

Assim para Tuan o lugar apresenta alguns aspectos importantes para 

analisarmos, como por exemplo a percepção, experiência e os valores. Pois os lugares 

guardam e são núcleos de valor, e podem ser apreendidos de diversas formas, como por 

exemplo, as relações íntimas, como relata Tuan (1983, p.168): 

Os lugares íntimos são lugares onde encontramos carinho, onde nossas 

necessidades fundamentais são consideradas e merecem atenção sem 

espalhafato. Há ocasiões em que até o adulto saudável anseia pelo 

aconchego que conheceu na infância. 

 

 

Dito isso, a proposta do trabalho de campo, tem como objetivo trabalhar com 

tempo e lugar, o tempo seria apontado nas mudanças impressas no lugar, e os principais 

motivos dessas transformações, assim observando as relações e a necessidade de 

desenvolvimento dos lugares, já o lugar estaria ligado a questão do espaço vívido, 

fazendo o aluno buscar em suas lembranças o que ele presenciou em determinado lugar, 

e como esse lugar está atualmente. Com o objetivo, dos alunos observarem os processos 

que ocorreram, as novas relações e articulações do espaço que vivem.Assim descreve 

Ferreira (2000, p.77): 

O estudo geográfico do lugar não deve, assim, se limitar ao estudo do 

específico e do singular mas buscar compreender as experiências 

individuais através das narrativas coletivas e dos discursos públicos. 

Esta forma de abordagem do lugar irá equalizar seus diversos 



 
 

aspectos, evitando compreendê-lo unicamente como algo socialmente 

construído.  

Assim compreendendo o lugar como uma dualidade entre o mundo interno e 

externo, trabalhando o que é permeável ao externo e o que pode ser aderido ao interno. 

Proposta de trabalho de campo para o Colégio Estadual Attílio Codato - 

Cambé/Paraná. 

 A proposta de trabalho de campo para esse Colégio, inicia pelo fato do mesmo 

receber alunos de diversas regiões  da cidade, bairros e jardins como Alvorada, Cambé 

II, Tarobá, São Paulo, Boa Vista, Morumbi, Planalto, são alguns dos muitos bairros,  

próximos ao colégio e outros não, logo a proposta se adequariacomo uma oportunidade 

daqueles que moram distantes do colégio, localizado entre os bairros Alvorada e Cambé 

II, de conhecer as especificidades e as mudanças ao longo do tempo, também servirá 

para aqueles alunos próximos ao colégio perceberem essas mudanças e principalmente a 

razão delas, criando um vínculo mais forte com esse lugar. 

A Geografia humanista busca identificar o lugar através da própria existência 

humana, por meio de uma experiência profunda e imediata do mundo ocupado com 

significados, abordando o espaço através do modo como é vivenciado pelos seres 

humanos, dando relevância à diversas questões em diversos contextos (FERREIRA, 

2000).  

Assim o professor deverá abordar pontos referentes a diferentes lugares e 

pessoas, e por que tal lugar é destinado para determinado público. O trabalho de campo 

deve ser realizado em período de aula, pela proximidade da maioria dos pontos é 

possível a realização em um único período, sem necessidade de paradas extras, como 

para lanche ou descanso. 

 Antes da realização do trabalho de campo, o professor deve dialogar acerca dos 

conteúdos que serão vistos em campo, uma aula pré-campo levantando os 

conhecimentos prévios dos alunos no sentido de auxiliara construção do conhecimento 

científico para que eles consigam visualizar como a teoria se materializa na prática, no 

caso desse trabalho em específico a visualização é parte fundamental, pois o lugar para 

a perspectiva humanista trabalha com a visão, odores, sons, sabores, em conjunto com 

algum sentimento despertado sobre o indivíduo. Para o campo os alunos devem levar 

uma caderneta e uma caneta, para que os mesmos façam anotações, escritas ou até 



 
 

mesmo croquis, a utilização de celulares e máquinas fotográficas pode se tornar 

ferramentas importantes para o registro, caso o professor peça um relatório de campo. O 

docente ainda precisa formular um roteiro dos pontos de paradas e apresentá-los para os 

alunos. 

O primeiro ponto seria o lugar de saída, o Colégio, para que o trabalho seja 

realizado no tempo determinado é essencial que todos os alunos cumpram com o 

horário, o meio de transporte utilizado também deve cumprir esse requisito. O colégio 

atende as séries de 6º ano do fundamental à 3º ano do ensino médio, logo os alunos em 

sua maioria iniciaram no próprio colégio e vivenciaram as mudanças que ocorreram no 

mesmo, então o professor deve iniciar o campo no próprio colégio, assim os alunos 

teriam o primeiro contato com o campo em um lugar onde conhecem e vivenciam 

diariamente. 

 O segundo ponto seria a observação da área verde, “Zezão” uma espécie de 

parque destinado ao lazer, recreação, descanso e um lugar para contato com a natureza 

no meio urbano, ao lado dessa área o fundo de vale, onde esse fundo de vale é tratado 

como um “depósito de lixo”, o professor pode utilizar essa segregação da área verde e 

apontar a importância do fundo de vale e a área verde preservada, a questão do lazer 

para os alunos podem remeter à antigas lembranças, pois esse espaço é destinado a 

atividades infantis, além dos brinquedos, atividades culturais eram realizadas ali, assim 

remetendo ao espaço vivido delas em um determinado tempo, também a questão do por 

que as pessoas buscam esse lugar para descansar, e a necessidade das pessoas em buscar 

a natureza, mesmo que essa seja um pequeno espaço no urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1: Parque Zezão, localizado no Jardim Alvorada. 

 

Fonte:PRADO, L. C. 

 Tuan (1983, p.227) aponta: 

A sensação de tempo afeta a sensação de lugar. Na medida em que o 

tempo de uma criança pequena não é igual ao de um adulto, 

tampouco é igual sua experiência de lugar. Um adulto não pode 

conhecer um lugar como uma criança o conhece, e não apenas porque 

são diferentes suas respectivas capacidades mentais e sensoriais, mas 

também porque seus sentimentos pelo tempo pouco têm em comum. 

  

O terceiro ponto trabalharia pautado nessa citação, apresentando uma Praça CEU 

(Centros de Artes e Esportes Unificados), voltada para crianças e jovens, e uma 

academia ao ar livre, destinado a adultos e idosos, assim as reações dos alunos seriam 

manifestadas, suas opiniões sobre cada lugar estariam afloradas, o professor então 

poderia pedir em seu relatório para os alunos conversarem com seus avós sobre o que 

esse espaço destinado a eles significam, assim o aluno perceberia que o lugar que para 

ele pode não ter importância, já para outra pessoa teria, mostrando a questão de 

afetividade e a ação do tempo, como um modelador de lugar. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 2: À esquerda, Academia ao ar livre localizada no Jardim Morumbi, e à direita, 

Praça CEU, localizada no Jardim Cambé II. 

 

Fonte: PRADO, L. C. 

 Vale ressaltar que para Tuan (1983, p.211) “A cidade é um lugar, um centro de 

significados, por excelência. Possui muitos símbolos bem visíveis. Mais ainda, a própria 

cidade é um símbolo”, logo o professor deve estar atento ao decorrer do caminho se 

algum aluno se manifesta sobre alguma área não abordada em campo, para o mesmo 

escutar as experiências do aluno, as suas lembranças, assim fazendo parte da construção 

do conhecimento em comunhão.  

 O quarto ponto seria o ribeirão Cambézinho, onde o professor pode apresentar as 

características físicas do rio, a importância dele para as Cidades a sua volta, para outros 

rios, como o lago Igapó e também alertar sobre a poluição que esse ribeirão sofre, 

provenientes de indústrias em sua grande maioria. Alguns autores na perspectiva 

humanista  trabalham a natureza de forma engajada, a “Topolhilia”, conceito proposto 

por Tuan (1974), definindo como o amor pela natureza, assim podemos apontar essa 

área natural como um espaço de refúgio, onde as pessoas no estresse da cidade, buscam 

aconchego nas áreas verdes, próximas aos rios, assim o professor pode apontar para os 

alunos a questão de quando os mesmo visualizaram esse rio, o que reativou em suas 

lembranças, pois a visão é um fator importante para esse processo, assim resgatando 

algo familiar a eles, questões relacionadas ao vínculo familiar, experiências vivenciadas 

semelhantes ao que foi visto podem ser apontadas pelos alunos. 

 O último ponto seria a visitação de casas comunitárias, a casa comunitária do 

jardim Tarobá e do jardim Alvorada, casas voltadas para o atendimento de jovens e 

idosos com o intuito de integra-los no grupo em que participam em sua comunidade, 

assim o professor pode apresentar para os alunos a importância do vínculo das pessoas 

que moram no mesmo lugar em se unir por causas conjuntas, interesses para o bem e 

melhoria dessa área, a realização de atividades educativas e culturais nesses espaços, 



 
 

sempre em coletivo, fortalecendo os núcleos de valores, assim o indivíduo estaria se 

adaptando a partilhar experiências com o coletivo, como Tuan (1983, p.180) diz “Até 

uma experiência que parece ser o resultado de circunstâncias excepcionais pode ser 

compartilhada”. 

Figura 3: Casas comunitárias, respectivamente localizadas no Jardim Tarobá e 

Alvorada. 

 

Fonte: PRADO, L. C. 

 A aula posterior ao campo deve ser feita com a intenção de observar os 

levantamentos prévios sobre os assuntos na aula pré-campo, analisá-los e compará-los 

com o que foi visto em campo, o papel do professor nesse caso seria de mediar essa 

conversa com os alunos, observar o que foi realmente apreendido e se houve lacunas na 

construção do conhecimento, a realização de um relatório de campo é de grande 

importância para que os alunos relatem e se aprofundem no que foi visto em campo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O artigo tinha como intuito apontar o trabalho de campo como metodologia 

essencial para o professor da escola básica, pois os alunos anseiam a identificação do 

conteúdo com a sua realidade e a Geografia tem possibilidade de suprir essa ansiedade, 

a capacidade de unir teoria e prática, não é fácil, porém é preciso, apresentar as 

mudanças que a sociedade sofre diariamente e analisar os motivos dessas mudanças, os 

agentes internos e externos, responsáveis por tais mudanças.  

Apresentar categorias específicas da Geografia para os alunos é um desafio, 

porém unindo essas categorias com a prática, ainda mais categorias nas quais os alunos 

consigam visualizar, nessa proposta de trabalho de campo, abordando a categoria lugar 

na perspectiva humanista, facilitaria a compreensão do aluno, pois trabalhando somente 



 
 

o conteúdo pode se tornar algo muito distante do aluno e a realização do trabalho de 

campo torna o aluno um ator no processo, processo esse vivenciado e aprendido pelo 

aluno. 

Para solucionar esse problema podemos aliar com o trabalho de campo, 

teremos um complemento, unindo o trabalho de campo com a categoria lugar, o 

professor conseguirá trabalhar um conteúdo, antes denso, de modo que una a teoria e a 

prática, assim o aluno terá o mínimo de lacunas possível e se aprofundará 

posteriormente sobre os assuntos tratados em campo e em sala, na confecção de seu 

relatório de campo. Outra questão de grande relevância, é que o conhecimento do aluno 

é elemento chave para o professor, pois o mesmo apresentará o seu entendimento de 

lugar, logo o professor será um mediador, entre o conhecimento e o aluno, conseguindo 

de maneira conjunta a construção do conhecimento. 
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RESUMO: O presente trabalho parte de uma análise feita no estágio de observação/monitoria, 

no qual o professor ficou restrito ao conteúdo superficial do livro didático na aula de geografia 

da população. Ao trabalhar com os temas de crescimento da população brasileira e a 

mortalidade, o artigo se objetiva em propor duas atividades em busca de realizar a defesa da 

geografia da saúde no ensino de Geografia. A primeira atividade trata da questão da transição 

das principais causas de morte de Londrina (PR), comparando as principais causas de 1932 a 

1943 com as de 2013, para isso foram coletados dados de Carvalho (2007) e Londrina (2014). 

Os dados foram quantificados e ilustrados em forma de gráficos de barras pelo Microsoft Excel, 

e por se tratar de números em temporalidades distintas foi utilizada uma carta digital de Periote 

(2009), no qual exibe a expansão da mancha urbana de Londrina por décadas. Já a segunda 

atividade é a respeito da espacialização dos casos do dengue de Londrina (PR) em 2007, 

fazendo o uso do mapa de Pierote (2009). Entende-se que os estudos geográficos da saúde 

podem ser interligados aos estudos da geografia da população trabalhada em sala de aula, a 

partir disso, espera-se que um ensino da geografia da saúde e as atividades possam contribuir 

tanto no enriquecimento dos conteúdos, quanto no empoderamento dos educandos para uma 

melhor qualidade de vida. 

 

Palavras-chaves: Livro Didático; Geografia da População; Geografia da Saúde; Promoção da 

Saúde; Ensino de Geografia. 

 

INTRODUÇÃO  

Os Geógrafos desempenham um papel importante no campo da saúde por 

meio de suas metodologias específicas, por exemplo, utiliza-se da cartografia para os 

estudos e planejamentos, devendo ao mesmo tempo analisar aspectos biológicos, sociais 

e espaciais. Outro fator importante dos estudos geográficos da saúde é por entenderem 

que a saúde é um resultado do espaço geográfico, sendo assim, o nível de saúde de uma 

população varia de acordo com os contextos políticos, econômicos, sociais, ambientais 

e espaciais de determinado lugar. 

Frente a isso, desde 1986 com a criação da Carta de Ottawa na Conferência 

de Ottawa no Canadá o conceito Promoção da Saúde vem sendo muito debatido, 

principalmente no campo da Geografia da Saúde por ser um conceito que valoriza a 

relação do social com o lugar, e seus hábitos para a criação de ambientes saudáveis, 
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enfatizando, portanto, a prática de exercícios físicos, de lazer, arte e cultura. Mas o que 

teria o ensino de Geografia com toda essa discussão? 

Ao decorrer do estágio de observação/monitoria realizado no terceiro ano do 

curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), foi verificado que nas 

aulas da temática da geografia da população o professor abordou os conteúdos 

referentes ao crescimento natural da população brasileira e a mortalidade – estando 

esses dois interligados – de maneira superficial, ficando preso ao conteúdo do livro 

didático, no qual informava que a redução da taxa de mortalidade se explica pelo 

melhoramento das condições médico-sanitárias, dos serviços de assistência médico-

hospitalar e pela expansão dos serviços de saneamento básico. Assim como, as 

principais patologias que influenciavam nessa taxa eram: sarampo, tuberculose, tétano, 

cólera e a febre amarela (GARCIA; BELLUCCI, 2013), e com isso a taxa de 

mortalidade tornou-se inferior a de natalidade, fazendo com que aconteça um 

crescimento natural da população brasileira. Nesse momento pôde-se enxergar uma 

oportunidade de realizar uma ponte das discussões da geografia da população com a 

Geografia da Saúde, pois quais seriam as principais doenças da atualidade? As pessoas 

morrem hoje com os mesmos tipos de doenças que morriam há 80 anos? Por que houve 

uma transição das principais causas de morte? Qual seria a relação do espaço geográfico 

para o desencadeamento dessas doenças? 

No atrelamento das discussões de População com a Saúde, criaria um ensino 

geográfico da saúde, em que aproveitaria da função do empoderamento
14

 que a escola e 

o ensino de Geografia devem despertar em seus educandos como afirma Bauman 

(2011), objetivando as práticas de promoção (e também de prevenção) da saúde, 

buscando uma melhor qualidade de vida e ao mesmo tempo não deixando de lado os 

conteúdos da Geografia que devem ser abordados em sala de aula. 

Portanto, para concretizar a defesa da geografia da saúde no estudo de 

população, esse trabalho tem por objetivo realizar duas propostas de atividades para 

serem trabalhadas em sala de aula, além de todo um trabalho de gabinete com 

referenciais teóricos acerca dos temas abordados. Importante destacar que as duas 

atividades partem da discussão fornecida pelo livro didático, pois se entende que ele 
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pode ser uma das barreiras para a introdução da Geografia da Saúde em sala de aula a 

partir do momento em que o professor o utiliza como seu manual de aulas. 

A primeira atividade aborda a questão da transição das principais causas de 

mortes de Londrina (PR). Para a sua confecção foi utilizado o trabalho “O Eldorado 

tardio: Ouro Verde e mortes” de Carvalho (2007)
15

, que trata das mortes e doenças em 

números do período de povoamento do Norte do Paraná (início da década de 1930). 

Esses dados foram coletados e comparados com os dados de 2013 de Londrina, 

fornecidos no Relatório Anual de Gestão da Saúde, segundo o grupo de causas (Cap. 

CID 10)
16

 (LONDRINA, 2014). Em busca de uma melhor comparação, foi feito um 

gráfico de barras no Microsoft Excel, e por se tratar de números em temporalidades 

distintas foi utilizada uma carta digital de Periote (2009), no qual exibe a expansão da 

mancha urbana de Londrina por décadas. O sentido da atividade é de trabalhar tanto 

com a interpretação de dados quanto como o desenvolvimento do espaço geográfico 

pode atuar também na alteração de doenças e mortes de determinadas lugares. 

Já a segunda atividade é acerca da espacialização da Dengue em Londrina 

(PR). Foram utilizados os mapas do trabalho de Pierote (2009) com intuito de ilustrar 

que as maiores ocorrências são determinadas também pelo fator político e econômico de 

cada região da cidade, e pela cidade ser o melhor lugar de interação das condições 

ambientais com as sociais. Embora os dados da espacialização sejam de 2007, o 

objetivo da atividade é de qualificá-los. 

 

Livro didático e o Ensino de Geografia  

 

O livro didático tem sido usado com grande frequência nas aulas de 

Geografia, no quadro atual o seu uso vem se tornando cada vez mais necessário como 

complemento às atividades didático-pedagógicas, porém assim como afirmam 

Castrogiovanni e Goulart (1998), a sua utilização deve ser realizada apenas como um 

recurso e não como uma forma de manual didático como acontece em muitos casos. 
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Por esse motivo, um número considerável de trabalhados tecendo críticas 

tanto aos livros didáticos quanto a maneira de ser utilizado em sala de aula tem sido 

publicados. E de fato, se analisarmos acerca de determinados livros didáticos podemos 

verificar que existe muitos absurdos. Castrogiovanni e Goulart (1998), afirmam que a 

seleção do material didático a ser utilizado necessita de grandes discussões, respeitando 

questões metodológicas da geografia no contexto histórico-social, porque: 

A geografia deve estar preocupada com a questão da organização do espaço, 

definida de forma diferenciada, em função do tipo de apropriação que dele se 

faz. Para que tal situação seja percebida pelo aluno, é indispensável 

desenvolver a capacidade de observação, interpretação e análise dos objetos 

geográficos: natureza e sociedade (CASTROGIOVANNI; GOULART, 1998, 

p. 129). 

Sendo assim, os mesmos autores elencam cinco considerações para se 

pensar um bom livro didático, a partir do viés da geografia crítica; 1- devendo conter 

uma visão do espaço sem ideias preconceituosas, levando o estudo das questões no 

contexto social que estão expostas; 2- fornecer a partir da prática da observação, análise 

e reflexão, uma visão crítica da realidade, levando o aluno sentir-se como um agente 

transformador da sociedade, estimulando sua criatividade; 3- uma correta representação 

cartográfica, a partir da espacialidade; 4- Uma valorização da realidade, interpretando 

cada especificação a partir do cotidiano do aluno; 5- Uma procura de tratar o espaço 

como uma totalidade, atrelando as ideias dicotômicas de natureza e de sociedade.  

Mas será que existe um livro didático perfeito? Por isso, se faz necessário 

ressaltar que um livro didático contendo todos esses aspectos destacados perfeitamente 

não existe. Deste modo, Freitag, Motta e Costa (1997) asseveram que existem vários 

estudos a respeito dos critérios de avaliação adotados pelo professor para fazer a escolha 

pelo livro didático acerca de seus conteúdos – com exceções de casos, por exemplo, 

escolas particulares que editam suas apostilas próprias e as escolas públicas quando 

recebem livros que não escolheram –, entretanto a discussão que desejo realizar aqui 

não parte em uma análise entre livros a ser usado (escolher entre A, B e C), e sim de 

como o professor utiliza o livro didático em sala de aula.  

Não raro, o livro didático é utilizado pelos professores não como um 

simples fio condutor de seus trabalhos, mas como “um critério de verdade e última 

palavra acerca do assunto” (FREITAG; MOTTA; COSTA, 1997, p. 108). Então, ele não 

funciona em sala de aula apenas como um recurso para auxiliar as aulas no processo 

deensino-aprendizagem, e sim como uma autoridade absoluta e única verdade. 



 
 

Tal incorporação do livro como um modelo-padrão acaba por modelar os 

professores, no qual incorporam o conteúdo ideológico do livro didático, repassando 

para os alunos de forma acrítica e distanciada, podendo também ocasionar em trabalhar 

com ideologias que muitas vezes estão desvinculadas as realidades dos alunos, como 

destacam Freitag, Motta e Costa (1997, p. 116) a respeito dos conteúdos dos livros 

didáticos:  

[...] muitas vezes eles procuram disfarçar, omitir ou distorcer os problemas e 

as contradições sociais em que se encontram certas classes sociais e minorias 

às quais pertence grande parte das crianças, como é o caso das crianças 

carentes. 

Dessa maneira, tanto professores quanto alunos acabam se tornando 

escravos dos livros didáticos, onde perdem sua autonomia e o senso crítico que 

deveriam ser despertados pelo próprio processo de ensino e aprendizagem (FREITAG; 

MOTTA; COSTA, 1997), assim como é elencado por Vesentini (1992), quando afirma 

que devemos pensar o potencial da escola – também o ensino de Geografia – como 

agente de transformações, como campo de luta de classes e como instrumento de 

libertação. 

Freitag, Motta e Costa (1997) e Vesentini (1992) comentam que o maior 

problema não é ter inserido o livro didático de baixa qualidade nas escolas, mas sim de 

ter ele ocupado com exclusividade todos os espaços e disciplinas, porque uma vez que o 

professor seja qualificado, ele recorre a outros materiais e recursos didáticos, como por 

exemplo, literatura, dicionários e documentos, ou até mesmo fazem outras abordagens a 

partir de vários ângulos do próprio livro didático, destacando os erros, sendo eles de 

estética ou de conteúdo ideológico. Portanto, a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem está sujeita muito mais do professor (seja em conteúdo, ou seja, de como 

utiliza o livro didático) do que da qualidade do livro didático (CASTRGIOVANNI; 

GOULART, 1998). 

E a possível justificativa para a dificuldade que tem os professores não só de 

avaliar e escolher os livros didáticos, como também de fornecer recursos que os fazem 

ir além do que é provido neles, advém de sua desinformação decorrente a pouca ou 

nenhuma leitura. E o que isso pode implicar? Vejamos, se os alunos estão de frente a 

cartilhas e livros didáticos poucos estimuladores, e pior, sendo eles orientados por 

professores pouco motivados, sem hábito de leitura e de escrita pode ocasionar no risco 

dos alunos também perderem o gosto pela leitura (FREITAG; MOTTA; COSTA, 1997). 



 
 

Entretanto, para que o professor seja qualificado não se faz necessário 

apenas a sua boa formação profissional fornecida nos cursos normais e universitários, 

torna-se indispensável adicionalmente assegurar-lhe uma reciclagem permanente, 

dando-lhe chances contínuas de renovação e atualização (FREITAG; MOTTA; COSTA, 

1997), entretanto como assevera Vesentini (1992) o que acontece é que em muitos casos 

a atualização do professor acontece somente tendo base o referencial teórico dos novos 

livros didáticos, no qual se torna também a fonte de atualização do professor. Isso faz 

com que surja a discussão: o livro didático é confeccionado para o aluno ou para o 

professor? 

Kaercher (2007) denomina esses professores como “livro-dependentes”. 

Para o autor, algumas tendências que mais se repetem é a utilização dos livros didáticos 

como um “ganha-tempo” ou um “gasta-tempo”, ou seja, uma das partes mais usadas nos 

livros didáticos é dos questionários ou exercícios. A partir da explicação de um assunto 

o professor já orienta os alunos a resolverem os exercícios, no qual não é acrescentado 

nenhum exercício novo feito pelo professor. 

Portanto, como enriquecer as aulas de geografia, ministrar aulas lúdicas e 

trazer novas discussões se as aulas são de acordo com os textos escritos do livro 

didático? Pois, se até mesmo as demais formas textuais, por exemplo, fotos, tabelas, 

gráficos e mapas também são deixados de lado. No geral, o que é esperado pelo 

professor é que o aluno vai ler todas essas informações e compreendê-las sem a sua 

intervenção e explicação.  

 

Geografia da População 

Qual seria a importância da geografia na temática da População? Feito essa 

questão se faz necessário expor, primeiramente, que o desenvolvimento populacional 

não acontece de forma homogênea em todos os locais do mundo, sendo essa disparidade 

explicada pelas diferenças econômicas, politicas e sociais de cada região. 

Como assevera Beaujeu-Garnier (1971), é papel do geógrafo descrever cada 

caso no contexto de seu ambiente atual, analisando e pesquisando concomitantemente 

suas causas, suas características e possíveis consequências. Esse pacote de atributos é de 

especificidade da Geografia, no qual difere dos demógrafos (que medem e analisam 

fatos demográficos), dos sociólogos (que a partir da observação da sociedade humana 



 
 

apontam as causas e sua repercussão) e do historiador (que traça a evolução da 

população). 

Outro elemento que apoia os estudos geográficos da população é a 

utilização da estatística (BEAJEU-GARNIER, 1971), porém como afirma Damiani 

(1991) não basta apenas quantificar os dados e ficar só em números, mas sim saber 

qualificar eles, entender e interpretar. Nesse contexto, esses estudos adquirem três 

aspectos: da distribuição da população, da evolução das sociedades humanas e do grau 

de êxito atingido por elas (BEAJEU-GARNIER, 1971). 

A distribuição da população não se baseia apenas pelo controle que o 

ambiente físico – tipo de clima e relevo – exerce, sendo necessário recorrer à história e 

seus diversos eventos, por exemplo, como uma guerra afeta uma sociedade e como a 

migração implica na miscigenação de raças e povos. Sendo assim, nota-se como a 

presença do homem é “transitório e inconstante” (BEAJEU-GARNIER, 1971, p.20) em 

qualquer localidade, no qual essas duas variáveis apontada pela a autora implica em 

uma evolução baseada no crescimento populacional que é função dos fatores 

demográficos, presentes no campo da geografia da população: natalidade, doenças, 

mortalidade, entre outros. Esses fatores quando analisados esboçam as principais 

características de uma população e sua dinâmica (DAMIANI, 1991), ou seja, uma 

sociedade em que o número de mortos (taxa de mortalidade) é inferior ao número de 

nascimentos (taxa de natalidade) apontaria para um aumento populacional (um 

crescimento natural), salvo em poucos casos. 

No caso do Livro Didático utilizado pelo professor nas aulas que me 

estimulou a realizar esse trabalho, ele elenca o tema mortalidade ao trabalhar a respeito 

do crescimento natural da população, e afirmando que tal crescimento é fruto de uma 

diminuição da taxa de mortalidade devido ao melhoramento das condições médico-

sanitárias, dos serviços de assistência médico-hospitalar e pela expansão dos serviços de 

saneamento básico. O livro continua informando que esses fatores influenciaram na 

redução da taxa de mortalidade, causada pelas principais patologias: sarampo, 

tuberculose, tétano, cólera e a febre amarela (GARCIA; BELLUCCI, 2013), entretanto 

quais seriam as principais doenças da atualidade? As pessoas morrem hoje com os 

mesmos tipos de doenças que morriam há 80 anos? Por que houve uma transição das 

principais causas de morte? Por esses motivos defendo os estudos da Geografia da 

Saúde no campo da Geografia da População no ensino de Geografia. 

 



 
 

Por uma Geografia da Saúde nos estudos de população 

A Geografia da Saúde é um campo da Geografia que integra temas tanto da 

Geografia Física quanto da Geografia Humana, ou seja, ao se preocupar em explicar os 

padrões de saúde e doença, ela faz com que haja uma convergência dos fatores naturais, 

socioeconômicos e culturais, por exemplo, como afirma Santana (2014). 

O termo “Geografia da Saúde” surge a partir de uma designação da 

Geografia Médica, no qual essa nasceu interligada ao estudo de doenças baseadas nas 

topografias médica no século XIX, sendo elas executadas por médicos, entretanto com 

uma forte contribuição da Geografia. Posteriormente, essa Geografia Médica acaba por 

se estender ao conjunto de outras novas disciplinas, por exemplo, a economia e 

sociologia, fazendo com que no Congresso de Moskovo em 1976 surgisse à nova 

denominação “Geografia da Saúde” (NOGUEIRA; REMOALDO, 2010). Conforme o 

que expõe Santana (2014, p.13) a alteração se deu “por melhor expressar quer a riqueza 

metodológica e de objetivos quer porque, de fato, se debruçar mais sobre questões de 

saúde do que sobre questões meramente médicas”. Assim como Pickenhayn (2008, 

p.69) também discorre a respeito da nova designação. 

La nuevadenominación marca las diferencias entre uma disciplina que 

enfrenta larelación entre enfermidades y ambiente, destacando patrones 

demográficos y aspectos ecológicos, y outra, más abarcativa y sistémica, que 

compreende ademáslosservicios sanitários em su contexto espacial, niveles 

de salud, difusión y riesgos. 

Portanto, como afirmam Nogueira e Remoaldo (2010), a Geografia da 

Saúde passa a englobar os conteúdos da Geografia Médica, da Geografia das 

Enfermidades e da Geografia da Assistência Sanitária, sendo seu objetivo geral 

proporcionar conhecimentos voltados a entender as relações que se formam entre os 

resultados do planejamento, organização e políticas dos serviços de saúde das 

populações, ou seja, dos condicionantes de saúde e suas consequências no 

desenvolvimento do território (SANTANA, 2014). 

O interesse dos geógrafos no campo da saúde desde várias décadas se da por 

entendermos que o nível de saúde das populações demonstram grandes variações 

espaciais, sendo elas explicadas pelos diversos contextos políticos, econômicos, sociais 

e culturais que acontecem, ou seja, condicionados por vários fatores geográficos. E qual 

seria a importância da atuação de geógrafos na temática da saúde? A importância se 

explica pelos geógrafos poderem desempenhar papéis específicos nas ciências da saúde 

a partir de seus aspectos metodológicos próprios da Ciência Geográfica, por exemplo, 



 
 

tanto de cartografar e analisar ao mesmo tempo a abrangência dinâmica e espacial de 

elementos como as doenças, quanto à dinâmica têmporo-espacial (NOGUEIRA; 

REMOALDO, 2010). 

E dessa maneira, por que realizar a defesa da Geografia da Saúde no ensino 

de Geografia da População? Por exemplo, as doenças cardiovasculares, as do aparelho 

circulatório e as endócrinas metabólicas têm atualmente um grande destaque no perfil 

de morbimortalidade de Londrina (PR), e estas patologias demonstram como afirma 

Santana (2014), padrões geográficos, deste modo, há uma associação entre o surgimento 

das doenças com os fatores econômicos, sociais e culturais do lugar onde as pessoas 

vivenciam a maior parte do tempo. Uma educação geográfica para saúde teria o papel 

intencional de alcançar novos saberes relacionados com a saúde e a doença, não só por 

fornecer transformações no conhecimento e entendimento de seus processos, como 

também nos estilos de vida dos alunos. Essas ações se baseiam em empoderar os alunos, 

dando a capacidade de compreender as situações e aumentando o controle sobre os 

fatores que influenciam na saúde. 

E agir baseado no estilo de vida dos alunos se faz necessário na medida em 

que as doenças mais representativas nas sociedades estão pautadas mais nos hábitos de 

vida das populações do que nos fatores biológicos ou interligados as deficiências do 

sistema de saúde (NOGUEIRA; REMOALDO, 2010), portanto a educação para a saúde 

tem grande importância, nascendo dessa afirmação a proposta de enxergar a escola e o 

ensino de geografia como promotores de saúde. 

Escola e Ensino de Geografia como promotores de saúde 

O conceito de promoção da saúde vem sendo muito discutido nos últimos 

30 anos, desde as três conferências internacionais que ocorreram entre 1986 e 1991, 

sendo elas: Ottawa (1986), Adelaide (1988) e Sundsval (1991), no qual foi estabelecido 

as bases conceituais, práticas e políticas contemporâneas da promoção da saúde (BUSS, 

2003). Guimarães, Pickenhayn e Lima (2014), comentam que nessas conferências 

internacionais, a saúde foi discutida de acordo com o que seriam seus pré-requisitos 

principais: paz, educação e renda, alimentação, habitação, ecossistema estável, 

conservação dos recursos naturais e equidade, assim como Paim (2014) complementa 

que na promoção da saúde, importam questões como atividade física, lazer, arte, cultura 

e ambientes saudáveis, por exemplo. 



 
 

Das conferências citadas, a de Ottawa – onde foi criada o seu principal 

produto, a Carta de Ottawa (BRASIL, 1986) –, tem sido a principal referência da 

promoção da saúde em todo o mundo, segundo apontaram as próprias conferências 

realizada, por conseguinte (BUSS, 2003). Em Ottawa esteve presente pessoas 

interessadas em promoção da saúde de 38 países, principalmente do mundo 

industrializado, e definiram a promoção da saúde como: 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos 

devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso 

para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um 

conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as 

capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade 

exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na 

direção de um bem-estar global (BRASIL, 1986). 

Na base da formulação conceitual de promoção da saúde está presente a 

grande valorização do conhecimento popular e da participação social (BUSS, 2003), por 

isso, como asseveram Guimarães, Pickenhyn e Lima (2014), torna-se necessário 

conhecer, em todo lugar, a população, seus hábitos, seus costumes e necessidades, para 

que assim possa projetar a construção de ambientes saudáveis, a fim de promover saúde, 

portanto, um ensino geográfico da saúde não pensaria apenas nas condições da vida 

material dos alunos, mas também nas redes e produções sociais e a suas relações 

efetivas com os seus espaços vividos. 

Para a promoção da saúde, a saúde não é vista apenas como ausência de 

doença, e sim um produto que contêm um leque de fatores relacionados com a 

qualidade de vida, no qual se incluem o estilo de vida e o apoio social para as famílias e 

indivíduos (BUSS, 2003), sendo assim, a saúde está condicionada às políticas públicas 

saudáveis, que apresentem a promoção da saúde como uma estratégia de intervenção 

entre as pessoas e seu ambiente, operacionalizando como afirmam Guimarães, 

Pickenhayn e Lima (2014, p.86) “a ideia de territórios saudáveis”. E o que isso 

significa? Que é impossível realizar a promoção da saúde sem apreciar os indivíduos e 

grupos sociais como sujeitos, e que, se faz necessário construir territórios saudáveis 

como políticas públicas intersetoriais, e a partir de tais políticas a educação em saúde 

torna-se indispensável para o estímulo de práticas saudáveis. 

A respeito do conceito em si, uma das situações mais comuns que se 

encontram nas discussões de promoção da saúde é de confundi-la com prevenção, e 



 
 

fazer o uso dos dois conceitos como sinônimos. Buss (2003) explica que a prevenção 

das doenças teria seu objetivo alcançado se as pessoas ficassem sem elas, tendo como 

foco ações de detecção e controle dos fatores de risco e de fatores causais de 

determinadas enfermidades. Assim como Czeresnia (2003) destaca as ações preventivas 

que são definidas como intermediações orientadas a fim de entrar o aparecimento de 

doenças específicas. 

Já o conceito de promoção da saúde é muito mais amplo como afirma Buss 

(2003). Ele envolve a ideia de fortalecimento da capacidade individual e coletiva para 

tratar com a variedade dos condicionantes da saúde (CZERESNIA, 2003), tendo como o 

seu objetivo mudar os contextos de vida que afetam as pessoas, pensando em uma saúde 

ambiental que se faz transformando o meio ambiente nos territórios saudáveis 

mencionados anteriormente (GUIMARÃES; PICKENHAYN; LIMA, 2014). 

Guimarães, Pickenhayn e Lima (2014) direcionam a prevenção para a 

chamada Epidemiologia Clínica e a promoção para a Nova Saúde Pública. Dessa forma, 

o objetivo da prevenção é de evitar doenças e da promoção de fornecer o bem-estar 

(saúde) das pessoas e comunidades, no qual as medidas de prevenção são encaminhadas 

ao cuidado do corpo biológico, deixando fora o contexto social que o corpo está. 

Diante dessas discussões, qual seria a relação da escola com o conceito de 

promoção da saúde? Como o ensino de geografia poderia influenciar e colaborar nessas 

ideias? Pois bem, Guimarães, Pickenhayn e Lima (2014, p.82) afirmam que: 

Para desenvolver competências pessoais e reforçar a ação comunitária para a 

saúde, deve-se trabalhar com ações que favoreçam o empoderamento das 

comunidades e grupos sociais, com atuação em rede e o emprego de 

metodologias interdisciplinares e participativas, que visem à interação e à 

mobilização social, para que não esperem, simplesmente, pelo poder público, 

mas sejam capazes de agir com organização e autonomia, além de cumprir 

papel relevante no controle social das instituições e do governo. 

E qual o local fora a escola tem (ou pelo menos deveria ter) o papel tão 

significante de empoderar os indivíduos? A escola junto ao ensino de geografia podem 

ao trabalhar a temática da Geografia da Saúde utilizando metodologias e recursos 

didáticos como a espacialidade, mapas, gráficos e figuras – estes dois últimos tão 

esquecidos no ensino como fala Kaercher (2007) – elaborando atividades que ressaltem 

tais discussões, mostrando que a saúde é fruto de questões políticas e sociais, no qual 

cada lugar tem sua variação na qualidade de vida decorrente a essas questões. Dessa 

forma, pensou-se em elaborar duas atividades que pudessem ser trabalhadas no contexto 



 
 

da Geografia da saúde, ampliando a discussão primária apresentada pelo livro didático, 

instrumentalizando e empoderando o aluno em seu cotidiano. 

 

Propostas de atividades 

As duas atividades que são propostas nesse trabalho são indicadas para o 7º 

ano do Ensino Fundamental II (de acordo com o conteúdo básico referente à série: A 

transformação demográfica, a distribuição espacial e os indicadores estatísticos da 

população) (PARANÁ, 2008). 

A primeira atividade foi realizada baseada em dados de Carvalho (2007) e 

Londrina (2014), no qual foram tabulados e ilustrados em forma de gráficos em barras 

pelo Microsoft Excel. Como são trabalhados dados de diferentes temporalidades foi 

utilizada uma carta digital de Periote (2009) com o objetivo de mostrar a evolução da 

mancha urbana de Londrina desde a década de 1930. Já acerca da segunda atividade, foi 

utilizado o mapa de espacialização dos casos do dengue em Londrina em 2007 de 

Periote (2009), assim como a discussão teórica e de informações foram pautadas em 

Catão e Guimarães (2009) e Paraná (2015).  

 

Atividade: Transição das principais causas de morte de Londrina (PR)  

Objetivos:Mostrar a alteração dos principais fatores que impactam na mortalidade de 

Londrina (PR); Fazer com que os alunos compreendam como o espaço geográfico 

influencianos níveis de saúde; Empoderar os alunos a partir do conhecimento das 

principais doenças da atualidade; Praticar a interpretação de dados expostos na 

atividade. 

Série Recomendada: 7º ano do Ensino Fundamental II (de acordo com o conteúdo 

básico referente à série: A transformação demográfica, a distribuição espacial e os 

indicadores estatísticos da população). 

Tempo Estimado: 100 minutos. 

Organização da sala: A atividade final será realizada individualmente. 

Materiais Utilizados:Projetor Multimídia (Datashow) ou TvPendrive; Gráfico de 

barras das principais causas de morte de 1932-43 e 2013; Mapa da evolução da mancha 

urbana de Londrina por décadas; E folha sulfite para a confecção do mapa mental. 

Etapas de desenvolvimento:1ª Etapa: Dar início a um diálogo com os educandos 

questionando-os se acham que as pessoas morrem hoje em dia pelas mesmas doenças de 



 
 

80 anos atrás? Quais fatores eles acham que contribuíram para essa mudança? Como 

eles imaginam Londrina na década de 1930? Como é atualmente? Essa evolução da 

cidade teria alguma interligação com tal mudança? 

2ª Etapa: Contextualizar que as condições ambientais e sociais que afetavam a saúde 

dos habitantes paranaenses desde a metade do século XIX, período em que o 

desenvolvimento da Medicina era insuficiente para o combate contra as doenças 

frequentes nos espaços urbanos e rurais. Tendo como as principais causas de mortes a 

malária e a febre amarela, sendo agravadas pela falta de assistência médica e pelas 

condições de vida das populações, por exemplo, ligadas as habitações, alimentação, 

vestuário, trabalho e hábitos higiênicos.  

Em 1930, através do Decreto n. 1290, de 4 de julho de 1930, foi proposto a execução de 

trabalho onde houvesse focos dos mosquitos transmissores da malária e da febre 

amarela, por meio de desobstrução, limpeza e retificação dos cursos de água, e entre 

outros, já que as doenças que afetavam a população passaram a afetar também a 

economia paranaense.  

Ao passar dos tempos, com a melhora das condições sanitárias, médico-hospitalar e dos 

serviços de saúde os números de óbitos decorrentes a essas patologias foram 

diminuindo. Porém, é necessário comentar que das 3 mil mortes coletadas em Londrina 

entre 1932 a 1943, 2.100 foram de crianças com até 10 anos de idade (70%). E o índice 

de aumento populacional só foi superior ao índice de morte em 1939 quando o número 

de habitantes chegou a 60.775.  

De outra maneira, atualmente estudamos a relação entre saúde e o ambiente já 

modificado pela atuação humana e suas consequências, por exemplo, a poluição 

atmosférica ou hídrica pelas indústrias ou ocupações adensadas nas cidades. Assim 

como, pelos estilos de vida dos habitantes, já que este é um dos implicadores nas 

principais causas de morte da população londrinense, inclusive por determinadas 

patologias comuns em faixas etárias mais avançadas estarem aparecendo em pessoas 

mais jovens. 

3ª Etapa: No intuito de entrelaçar com a segunda etapa, é necessário ilustrar o gráfico de 

barras com as principais causas de morte de 1932-43 e 2013 (Gráfico 1). O importante 

dessa etapa é de mostrar por meio dos dados quais eram os principais causadores de 

mortes na década de 30 e como houve essa mudança passados um pouco mais de 80 

anos. Se antes o ambiente natural tinha grande contribuição ao número de mortes junto 

com a precariedade dos serviços médico-hospitalares, hoje encontramos o estilo de vida 



 
 

da população – e esse estilo de vida varia decorrente a questão econômica e social – 

contribuindo de maneira significativa nos causadores dos óbitos, já que as doenças do 

aparelho circulatório e as endócrinas nutricionais e metabólicas enquadram em 

patologias agravadas por falta de exercício físico e má alimentação.  

Sendo assim, é de extrema importância passar para os educandos como a prática de 

exercícios físicos e boa alimentação podem colaborar para uma melhor qualidade de 

vida, já que estudos apontam que adolescente sedentário torna-se um adulto também 

sedentário. O uso de espaços públicos, quadras, parques, bosques e também de espaços 

privados seriam recursos para a prática de exercícios. 

Gráfico 5 –Principais causas de morte de 1932-43 e 2013 em Londrina (PR). 

 
Fonte: CARVALHO (2007); LONDRINA (2014). Org. SILVA (2015). 

 

4ª Etapa: Pelo motivo da atividade abarcar dois períodos históricos distintos há uma 

necessidade de ilustrar o mapa do aumento da mancha urbana de Londrina por décadas 

(figura 1), a fim de mostrar para o educando que os tipos de doenças foram se 

transformando junto com a evolução do espaço urbano. 

5ª Etapa: Nessa etapa é proposta uma avaliação final da atividade em forma de um mapa 

mental
17

. O objetivo desse mapa é de que os educando fizessem uma representação de 

                                                           
17

 O mapa mental é analisado como um recurso que permite a construção de uma expressão gráfica 
mais livre, tendo a perspectiva de que o estudante possa transpor para essa representação espacial os 
conteúdos geográficos aprendidos ao longo da educação básica. Assim, além de utilizar a fala, a escrita, 
a imagem ou o próprio mapa convencional/tradicional, o aluno terá a oportunidade de apresentar num 
mapa mental suas interpretações a respeito de um determinado lugar, provenientes de leituras mais 
cientificas da realidade (RICHTER, 2011, p. 18). 
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sua casa, da escola e dos possíveis lugares para a prática de saúde, no sentido de 

ilustrarem as suas percepções em relação aos espaços que possam ser utilizados para 

alguma atividade física e que muitas vezes é deixado de lado por eles. 

Figura 1 - Expansão urbana de Londrina (PR) por décadas. 

 
Fonte: PIEROTE (2009). 

 

Resultados esperados:O professor deve ficar atento em demonstrar que o homem 

constrói e modifica o espaço, com isso ele pode acabar ou modificar determinadas 

patologias. Assim como, a evolução dos sistemas técnicos influenciou na diminuição de 

alguns tipos de mortes, por exemplo, com a melhoria dos sistemas públicos de saúde, 

das condições médico-hospitalares e condições sanitárias. Espera-se que os educandos 

possam compreender a partir dos dados atuais como o estilo de vida pode influenciar 

em sua saúde, e como os espaços próximos de suas residências podem ser utilizados 

para uma vida saudável. E que, doenças frequentes da década de 1930 ainda ocorrem 

atualmente, mas agora em um ambiente modificado pelo homem, além de poder atuar 



 
 

junto ao poder público sugerindo áreas para a prática de atividades físicas, como as 

famosas Academias ao Ar Livre. 

 

Atividade: Espacialização dos casos da dengue em Londrina (PR)  

Objetivos:Mostrar por meio da espacialização os principais lugares com os casos do 

dengue em Londrina; Fazer com que o aluno trabalhe com a doença como forma de 

conscientização dos cuidados para uma não proliferação dos casos (prevenção); Mostrar 

como a relação entre o ambiente e o social podem impactar na proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, assim como os fatores econômicos e políticos. 

Série Recomendada: 7º ano do Ensino Fundamental II (de acordo com o conteúdo 

básico referente à série: A transformação demográfica, a distribuição espacial e os 

indicadores estatísticos da população). 

Tempo Estimado: 100 minutos. 

Organização da sala:Em trios para a confecção do cartaz. 

Materiais Utilizados:Projetor Multimídia (Datashow) ou TvPendrive; Mapa da 

espacialização da dengue coletado no trabalho de Periote (2009). 

Etapas de desenvolvimento: 1ª Etapa – Iniciar à aula falando sobre a dengue em 

Londrina, fazendo o resgate do que os educandos sabem a respeito da patologia, suas 

causas e implicações. 

2ª Etapa – Explicação a respeito das principais causas, implicações e o histórico: O 

dengue é uma doença vetorial, tendo o mosquito Aedes aegypti o seu principal 

transmissor. Esse mosquito é urbano antropofílico, devido sua propensão ao sangue 

humano, e utiliza da água limpa para depositarem seus ovos. A doença se agravou no 

campo da saúde pública mundial depois da Segunda Guerra, após algumas mudanças 

sociais e demográficas, por exemplo, o avanço técnico dos meios de transportes, a 

acentuação do fluxo de pessoas intercontinentais e as desigualdades na infraestrutura de 

determinados países para lutarem contra tal patologia. No Brasil o dengue é uma doença 

reemergente, já que foi erradicada em 1923 por quase 60 anos no território nacional, 

entretanto retornou nos últimos anos com mais intensidade.  

A respeito da dificuldade do combate com a doença, alguns pontos são importantes 

como a segurança, pois essa questão está presente tanto nas regiões de renda mais alta 

quanto nas regiões de renda mais baixa. A primeira por terem receio de assaltos acaba 

por não deixar os funcionários das secretárias de saúde fazerem suas inspeções, já a 



 
 

segunda se explica por regiões periféricas não ocorrer à inspeção pelo motivo do crime 

organizado não permitir tal ação. A não inspeção também está ligada pelas casas 

estarem fechadas devido os moradores estarem trabalhando, assim como por muitos 

municípios não terem orçamentos para o contrato de um número adequado de 

funcionários. 

3º Etapa – Sintomas do dengue: Após da picada do mosquito com o vírus, os sintomas 

se manifestam normalmente do 3º ao 15º dia. Esse período é denominado de incubação. 

O tempo médio de duração da doença é de cinco a seis dias. É só depois do período de 

incubação que os seguintes sintomas aparecem, sendo eles - Dengue Clássica: Febre alta 

com início súbito; Dor de cabeça; Dor atrás dos olhos, que piora o movimento deles; 

Perda do paladar e apetite; Náuseas e vômitos; Tonturas; Extremo cansaço; Manchas e 

erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no tórax e membros 

superiores; Moleza e dor no corpo; Muitas dores nos ossos e articulações.  

Já no Dengue Hemorrágica os sintomas no início da doença são os mesmos do dengue 

comum, se diferenciando em maior frequência, quando acaba a febre e começam a 

surgir os sinais de alarme: Dores abdominais fortes e contínuas; Vômitos persistentes; 

Pele pálida, fria e úmida; Sangramento pelo nariz, boca e gengivas; Sonolência, 

agitação e confusão mental; Sede excessiva e boca seca; Pulso rápido e fraco; 

Dificuldade respiratória e perda de consciência. No dengue hemorrágica, o quadro 

clínico se agrava rapidamente, apresentando sinais de insuficiência circulatória e 

choque, podendo levar a pessoa à morte em até 24 horas. 

4º Etapa – Espacialização do dengue em Londrina (PR), no caso será exposto a figura 2, 

no qual está mapeado e especializado as ocorrências da doença em 2007. O objetivo de 

especializar os dados é para mostrar que por mais que o dengue está presente em todos 

os bairros e em todos os níveis sociais e econômicos, os lugares com um menor poder 

aquisitivo, contendo carências sociais, econômicas e infraestruturais, a população tende 

a sofrer mais com o número de casos como, por exemplo, os bairros Leonor, Lindóia, 

Cinco Conjuntos e Coliseu. Isso também se explica pelos serviços públicos de saúde tão 

essenciais para a população serem insuficientes nas regiões mais afastadas do centro das 

grandes e médias cidades para o combate dessas doenças, como ocorre em Londrina.  

De maneira geral, os maiores afetados do ano analisado foram do sexo feminino, 

podendo ser explicado pelo motivo das mulheres permanecerem mais no interior ou ao 

redor de suas residências, sendo alvo mais fácil para o mosquito já que reproduzem e 

vivem mais em ambientes domésticos. Já a respeito da faixa etária, o maior número 



 
 

encontrou-se entre 20 e 49 anos. Os períodos anuais de maior ocorrência são os mais 

quentes, com predomínio no verão, porém tendo casos na primavera, outono e também 

no inverno, mesmo tendo uma diminuição da chuva. 

5ª Etapa – Para a avaliação final da atividade pensou-se na confecção de um cartaz em 

trio a partir das aprendizagens adquiridas em aula, por exemplo, para cada grupo será 

distribuído um mapa impresso referente à figura 2 para a colagem no cartaz que terá de 

conter algumas informações, tais como: o dengue se distribui de maneira uniforme por 

toda a cidade? Quais fatores influenciam na intensidade dos casos? E quais os bairros 

mais propícios para a transmissão da doença? E por quê? 

Figura 2 - Espacialização da dengue em Londrina (PR) em 2007. 

 
Fonte: PIEROTE (2009). 

 

Resultados esperados: O professor ao realizar essa atividade deve deixar claro que há 

uma relação entre dengue e o espaçogeográfico em que estão inseridos, no qual depende 

dos sistemas técnicos, por exemplo, a infraestrutura, os serviços de saúde pública, os 



 
 

serviços educacionais e de informação da população para a eliminação dos fatores que 

causam essa doença. Espera-se que após a atividade os alunos possam compreender 

esses fatores que influenciam no dengue, sendo eles geográficos ou políticos. Assim 

como a proliferação do mosquito pode ser contida. Por isso, a avaliação da atividade 

deve ser feita de acordo com a produção dos cartazes baseada na espacialização do 

dengue em Londrina (PR), é importante que o professor leve o aluno a pensar em 

alternativas de combate ao mosquito, considerando os agentes que dão condições a sua 

procriação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mesmo que o trabalho tenha colocado o livro didático como uma barreira 

para não trabalhar os estudos da Geografia da Saúde no ensino de Geografia, o papel de 

maior importância se resume na autonomia do professor em sala de aula, no qual 

deveria relacionar o cotidiano do educando com os conteúdos trabalhados emaula, pois 

a partir do momento em que o livro didático é usado como o manual de aulas e até 

mesmo o currículo de determinada série, o professor está negando assuntos que possam 

ter importância na aprendizagem e vivência do educando, mas que são negados pelo 

livro didático, e é isso que as duas atividades vem a propor. 

Fazer a defesa de uma Geografia da Saúde na escola é compreender que os 

conteúdos trabalhados em sala de aula devem ter, sem dúvidas, uma função social na 

vida dos educandos. Sendo assim, sem deixar de lado as teorias que devem ser 

trabalhadas em aula o artigo teve como proposta inovar nas discussões, aproveitando a 

realidade do aluno ou até um problema de sua comunidade, por exemplo, já que a 

cidade enfrenta em determinados períodos do ano epidemias causadas pelo dengue, ou 

ao sedentarismo. 

Outro determinante para que a Geografia da Saúde não chegue até a escola 

se explica por ser uma área da Geografia deixada de lado até mesmo no currículo 

universitário, portanto, por não se ter na formação acadêmica a tendência é que não se 

aplique na escola também.  

Espera-se que as atividades possam somar no dia a dia dos educandos, que 

se tornem a partir da promoção da saúde pautada em práticas saudáveis, com lazer, 

exercícios físicos e boa alimentação, seja na prevenção com os cuidados para a não 

proliferação do Aedes aegypti em sua casa ou comunidade. E que possa expressar como 



 
 

as doenças são frutos do espaço geográfico, por isso, em cada lugar ela se desenvolverá 

de maneiras diferentes. 
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RESUMO: A proposta por uma produção científica do âmbito interdisciplinar se mostrou 

muito pertinente tendo em vista os conceitos apreendidos em sala e o desejo da compreensão 

dos mesmos tendo como campo de análise, o lugar vivenciado cotidianamente, a Universidade 

Estadual de Londrina. Assim sendo, utilizou-se de várias bibliografias e autores concernentes ao 

tema, na qual realizou-se um minucioso trabalho de leitura, resumo e fichamento das obras 

eletivas. Posterior, foi confeccionado um questionário destinado aos professores dos 15 cursos 

de licenciatura desta universidade. Tal articulação teórica/prática se revelou muita promissora 

em vistas a um vasto campo de pesquisa a ser ainda explorado e com uma produção teórica 

ainda incipiente se considerado o potencial campo de estudo e a enorme possibilidade de 

contribuições de um movimento com características que atende de maneira profícua, em toda 

sua totalidade, uma  educação que dioturnamente necessita de renovação frente a sociedade 

hodierna marcada pelo dinamismo e complexidade. 

 

Palavras chaves: Interdisciplinaridade; prática; Universidade. 

 

Introdução 

 

A escolha de uma temática com tão grande potencial de transformação e 

mudança em meio ao paradigma vigente no atual sistema de ensino que se revela, é 

sempre um grande desafio para qualquer um que se propõe a se dedicar aos seus 

estudos, ainda mais tendo como seus expoentes nomes como, Ivani C. A. Fazenda e 

Hilton Jápiassú, que produziram um rico material que a cada dia parece ainda mais 

hodierno. Assim, a proposta da pesquisa interdisciplinar surgiu a partir do desejo de 

desvelar as faces dessa temática em relação ao lugar de análise, a Universidade Estadual 

de Londrina, de tal maneira que  esse lugar geográfico fosse estudado pelo viés da 

prática interdisciplinar nos cursos de licenciatura desta Universidade, onde o ato de 

pesquisar, foi movido em grande parte pelo sentimento de que não se pode fazer 

pesquisa sem ação, nem ação sem pesquisa (FAZENDA, 1994), justificadas a 
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importância a ela atribuída, ao fato do ato de aprender a pesquisar, é intrínseco da 

educação interdisciplinar (FAZENDA, 2003) . Como cerne principal da pesquisa, a 

preocupação em investigar a adoção das práticas interdisciplinares nos cursos de 

licenciatura, mais especificamente, na busca por entender a participação do colegiado 

dos cursos de licenciatura nesse contexto e, porventura descobrir quais são as estratégias 

proposta pelos mesmos, regeram os apontamentos na busca da compreensão de tal 

conjuntura, em meio a um sistema de ensino que à priori se denota meramente 

disciplinar. Para a confecção da pesquisa à seguir, adotou-se três procedimentos 

metodológicos indispensáveis nesse processo, a enumerá-los, o primeiro: a leitura, o 

resumo e o fichamento das principais obras concernentes a temática interdisciplinar; o 

segundo: a aplicação de um questionário destinado aos professores dos 15 cursos de 

licenciaturas da Universidade; e por último: a análise e produção de gráficos acerca dos 

resultados colhidos a partir desses questionários. 

 Tais considerações a seguir tecidas, foram aos poucos fazendo parte da 

pequenez do autor, onde através desse estreitamento, puderam ser criados laços com a 

prática interdisciplinar, onde teve um efetivo desdobramento em cada capítulo, escrito 

com muito afinco, humildade e esmero, em meio da complexidade da educação formal 

no Brasil. 

 

A interdisciplinaridade e a formação docente no Brasil 

A história da educação no Brasil é um corolário de fatos históricos e 

complexos, que percorrem a questão educacional durante toda a institucionalização do 

ensino. Muitas foram as marcas que permearam o ensino no Brasil e consequentemente, 

muitos também foram os impactos delas sobre a formação docente. Com isso, se faz 

preciso um olhar acurado para a compreensão dos fatos e uma visão holística para se 

debruçar em tais questões. Embora possa parecer confusa e incompreensível – fato 

inerente e que se confunde com a própria história do sistema educacional no Brasil – a 

educação em seu status quo se reconheceu quanto instituição da sociedade somente na 

década de 1930 - haja visto que se é datado a formação docente desde o início do século 

XIX com a Lei das Escolas das Primeiras Letras - quando a questão pedagógica de fato 

entra em cena, ainda que de maneira incipiente (SAVIANI, 2011; BORGES.; 

AQUINO.; PUENTES, 2011).  



 
 

Mediante a isso, é que a formação docente começa a ter de fato uma atenção, 

de maneira muita acanhada e insuficiente frente a demanda educacional da população 

brasileira, muito  em favor em não possuir um padrão político pedagógico na formação 

dos professores. Pode-se então analisar que as deficiências estruturais estão na gênese 

do processo educacional e ainda tendem a manter essa mesma dinâmica, o que Saviani 

(2011) se atenta como um processo que ainda não obteve um encaminhamento 

satisfatório concomitante ao precário conjunto políticas formativas que a época se 

estabeleceram. Não bastasse tais lacunas, o processo educacional, visto num prisma 

mais amplo e, consequentemente, também a formação docente, tem como característica 

inerente, a fragmentação do saber como forma de pensar o mundo sob viés estritamente 

capitalista (JAPIASSÚ,1976).Destarte, suas consequências são mais nítidas 

principalmente a partir das décadas de 1970 e 1980, em que esse modelo não 

preconizava as questões sociais do saber (SAVIANI, 2011) visando apenas um ensino 

técnico destinado somente as elites (BORGES; AQUINO; PUENTES, 2011) à guisa 

que desvirtua a essência matriz do saber, e se transforma numa educação que tende a 

obedecer a lógica (incorrigível) do capital (MÉSZAROS, 2005). 

Justamente nesse período é o que os estudos sobre a interdisciplinaridade 

começam a ganhar força, principalmente com H. Japiassú, o grande expoente da 

temática no Brasil (FAZENDA, 1994). Com uma proposta que vai de confronto ao 

saber fragmentado, ao embate da hegemonia epistemológica vigente de algumas áreas 

do saber científico, a pesquisa interdisciplinar nasce com o intuito de uma interação 

cada vez mais estreita, principalmente entre as ciências humanas (JAPIASSÚ, 1976). 

Isso é visto com mais clareza, no sentido em que a proposta interdisciplinar nasce  

 

[...] inicialmente, como tentativa de elucidação e de classificação 

temática das propostas educacionais que começavam a aparecer na 

época, evidenciando-se, através do compromisso de alguns 

professores em certas universidades, que buscavam, a duras penas, o 

rompimento a uma educação por migalhas. (FAZENDA, 1994 p.18). 

 

 

Doravante, a prática interdisciplinar ganha um salto qualitativo em meio ao 

multifacetado sistema de ensino, multi porque este se submete a lógica capitalista e as 

suas nuâncias e, facetado, porque varia de acordo com o lugar de sua práxis. Assim, a 

real importância da interdisciplinaridade, é tida ao passo que ela se torna a palavra de 

ordem para a educação ao fim do século passado (FAZENDA, 1994). 



 
 

 

Os desafios epistemológicos à prática interdisciplinar 

A partir disso, a prática interdisciplinar adquiri um grande espaço nas pesquisas 

do campo educacional, principalmente a partir da década de 1990. Não à toa, os projetos 

que se intitularam interdisciplinares, ganham um salto quantitativo no tocante as 

pesquisas em ensino e metodologia, incluindo ensino superior e o nível escolar 

(FAZENDA, 1994). 

Com isso, não há dúvidas que o crescimento sobre os estudos interdisciplinares 

é fator essencial para afirmar a interdisciplinaridade como prática concreta da educação 

no Brasil, haja visto os enormes esforços feitos pelos profissionais da educação, em 

busca da afirmação ao que é próprio do interdisciplinar (SEVERINO, 1989). Mas, tal 

fato, ao mesmo que é essencial, é também preocupante. O grande número de trabalhos, 

projetos e ações político-pedagógicas que adotaram a terminologia interdisciplinar, na 

maioria deles, influenciados pelo modismo e em busca de uma conotação culta para 

suas atividades pedagógicas, trazem em seu bojo, o que justamente não é intrínseco ao 

interdisciplinar, muito menos o que lhe é apregoado por ele, enquanto metodologia de 

pesquisa, sem um mínimo fulcro de cunho epistemológico (JAPIASSÚ, 1976). 

Salientado por Fazenda (1998, p. 13) a ambiguidade conceitual se configura na “ [...] 

circulação de conceitos e esquemas cognitivos sem consistência, ou apenas 

disciplinarmente consistentes, portanto, insuficientes para agir ou pensar 

interdisciplinarmente”. 

Tal constatação, é apenas um dos vários obstáculos – mas não o de menor 

importância - para a realização de um projeto, de fato interdisciplinar, em toda a sua 

essência. Outros inúmeros obstáculos surgem como empecilhos, da ordem do estrutural 

até o fator salutar do fato da acomodação, esta última, oriunda dos docentes que já tem 

consigo a sensação do seu dever cumprido em meios aos longos anos de sua docência. 

Para uma sistematização de ordem mais genérica, Japiassú (1976, p.91) nos relata que 

 

Certamente, muitas forças, não somente resistem, por inércia, mas se 

opõem ativamente à realização de um projeto interdisciplinar de 

pesquisa ou de ensino. Entretanto, devemos reconhecer que, se a 

colaboração se revela difícil num grande número de casos, isso é 

devido, de um lado, a obstáculo psicológicos e 

sociológicos:competição dos estatutos, dificuldades de organização 

que perturbam a colocação em comum das informações., etc.; do 

outro, a obstáculos linguísticos:formação diferente dos pesquisadores. 

 



 
 

 

Assim, a realização do interdisciplinar se mostra como uma prática que exige, 

por uma lado, uma formação embasada, aberta ao diálogo e ao coletivo, por se tratar de 

um trabalho árduo, que vai do particular ao coletivo (PONTCHUSKA, 1999) e, de 

outro, como levante frente ao capitalismo epistemológico, que prioriza a segmentação 

disciplinar, presente nas instituições de ensino (JAPIASSÚ, 1976). No que tange aos 

obstáculos linguísticos, o processo de formação dos professores (já levantado no 

primeiro capítulo deste ensaio) dos diferentes campos do saber, tem imbricações diretas 

para de que de fato, o ato disciplinar se integre à pesquisa e se consuma à pratica. Se 

tratando do capitalismo epistemológico, como umas principais barreiras ao 

interdisciplinar, sua superação só se dará com a abertura e integração próprias à práticas 

interdisciplinar, que juntas, caminham para o espontâneo em detrimento ao que é 

forçado, e portanto, seria contrário aos princípios educacionais propostos do 

interdisciplinar (PONTCHUSKA, 1999).  

Não bastasse tais obstáculos, há o que, entre todos, é o maior: os relacionados à 

formação. Como finalidade proposta deste ensaio, os obstáculos ligados diretamente a 

formação do professor, serão retomadas com afinco no último capítulo, isso porque, 

apesar do interdisciplinar ter sua faceta particular, suas características principais, são 

inevitavelmente presentes a sua prática. Não diferente é o caso da Universidade 

Estadual de Londrina, mais especificamente, os docentes dos cursos de licenciatura da 

mesma instituição. 

 

A interdisciplinaridade no ensino superior e a função social do professor 

universitário. 

Toda discussão feita até aqui de cunho essencialmente 

histórico/epistemológico, que se mostrou bastante oportuna e fulcro teórico para a 

compreensão do conceito de interdisciplinaridade, ao passo da primeira se justificar pelo 

fato de que “a interdisciplinaridade no ensino exige a participação do educador na 

construção de uma política educacional que, ao invés de negar o passado e com ele suas 

propostas, o compreenda e reconstitua” (FAZENDA, 2003 p. 64), e a segunda, por 

“passar de uma ciência que era predominantemente analítica para uma ciência que, 

atenta às novas complexidades que constantemente descobre e inventa, procede cada 

vez mais de forma transversal” (POMBO, 2003 p. 11), respectivamente. Assim, 



 
 

munidos de tal conceitualização, partimos em busca do desafio central, a análise do 

ensino superior. 

 Se tratando  das instituições de ensino superior, a concepção marcante da 

sociedade acerca delas sempre foi a cobrança a uma formação que capacite os 

acadêmicos frente aos desafios de sua carreira profissional. Assim, tal perspectiva em 

relação as mesmas instituições se perduraram e se mantêm ativas até hoje, mas com um 

diferencial: somadas a isso, a exigência de um profissional dinâmico e atento aos novos 

saberes de uma sociedade em constante transformação se fazem presentes (FAVARÃO; 

NEIDE; ARAÚJO, 2011). É aí, justamente neste interposto temporal, que se justifica a 

vital importância da incorporação das práticas interdisciplinares, como resposta aos 

desafios de uma sociedade marcada pelo consumo e pela competitividade da lógica 

capitalista. Nesta perspectiva o professor universitário alcança seu papel social à medida 

que no ato de ensinar, ele também acaba aprendendo (FREIRE, 1996). 

Introduzidos a função social do professor e a axiomática quanto as práticas 

interdisciplinares, outro ponto de relevância que merece cuidado, tange a noção 

equivocada do interdisciplinar, costumeiramente associado apenas ao ensino básico. 

Destarte, se faz imprescindível a desconstrução desse “paradigma”, que tende a se 

reportar a sala de aula, as suas metodologias específicas, ao trabalho coletivo, enfim, ao 

que incipiente é tido como interdisciplinar. De tal modo, isso é bastante positivo e 

notoriamente intrínseco a interdisciplinaridade, pois é justamente a sala de aula, o lugar 

por perfeição que o conhecimento interdisciplinar habita e ali de fato, se aplica 

(FAZENDA, 1994). Mas, o que é precisa deixar claro, é que esta „sala de aula‟ não se 

traduz apenas ao espaço da escola básica ou a do ensino médio, mas se faz e se pratica, 

cotidianamente também, no ensino superior, apesar das mesmas dificuldades (senão 

maiores) para sua realização – ponto este que abordaremos de maneira mais analítica no 

último capítulo deste ensaio.  

De tal modo, uma seara de possibilidades e ações se vislubram com 

potencialidade, tendo seu intento a busca pela totalidade em detrimento a suplantação 

construída a partir da subjetividade/objetividade na identidade escolar, alcançando a 

interdisciplinaridade a sua composição holística (FAZENDA, 2003). Portanto, o 

professor universitário que se dispõe à pratica interdisciplinar, é visto como o que busca 

de forma incessante e instigadora, o novo, o transformador, em detrimento ao 

pragmatismo vigente nas salas de aula. É assim que  

 



 
 

[...] os projetos interdisciplinares, em nível de universidade, têm 

procurado – na busca da superação da dicotomia ensino/pesquisa – 

transformar as salas de aula dos cursos de graduação em locais de 

pesquisa e não esperar que a pesquisa fique reservada apenas à pós-

graduação. (FAZENDA, 2003 p. 73) 

 

 

O que é preciso ressaltar, é que o perfil professor universitário hodierno passou 

por muitas transformações nas últimas décadas, isso porque até a década de 1970, o 

docente universitário era aquele que possuía habilitação apenas no nível do bacharelado. 

Somente na década seguinte, é que as instituições de ensino superior, passaram a exigir 

titulação de nível de especialização e posterior, precisamente, as de mestre e doutor 

(MASETTO, 2003). 

 

A prática interdisciplinar nos cursos de licenciatura da Universidade Estadual de 

Londrina 

Como o capítulo central deste estudo, nem portanto, de maior importância, a 

seguir é tecido uma análise embasada a partir de um questionário compartilhado com os 

professores da área de ensino, dos 15 cursos de licenciatura desta universidade, na qual, 

resultou numa gama de dados tanto de ordem quantitativa, quanto qualitativo. Assim, as 

considerações e resultados adiante feitos, são frutos do debruçamento sobre as perguntas 

desse questionário, as quais convergiram a busca profunda acerca dos principais 

desafios teórico-metodológicos ao desenvolvimento das práticas interdisciplinares nos 

cursos de licenciatura. Tal proposta, é oriunda das discussões feitas em sala de aula, 

especialmente na disciplina de Ensino de Geografia e  Estágio de Vivencia Docente 

(6EST308), a qual despertou-se algumas inquietações motrizes para tal investigação. 

Como primeira etapa da metodologia de pesquisa, foi compartilhada por email 

aos 56 professores da área de ensino dos cursos de licenciatura, um questionário 

contendo 4 questões dissertativas abertas, na qual, o docente tinha liberdade para 

dissertar o seu conhecimento científico/pedagógico acerca da temática e, outras 3, de 

caráter objetivo, dispostas em alternativas, na qual, puderam assinalar sua intimidade 

com a vivência interdisciplinar. A partir disso, como segunda parte da metodologia, 

incipiente foram confeccionados alguns gráficos, com o intento de enumerar os dados 

coletados e propiciar um compreensão particular do campo de estudo desta pesquisa.  

O que é apurado preliminarmente, é a baixa adesão por parte dos professores 

mediante a pesquisa a eles enviada, haja visto que este número só foi alçando mediante 



 
 

a reenvio do questionário num período superior a 30 dias. Assim, de certo modo, uma 

compreensão na sua totalidade, fica parcialmente comprometida (graf. 1), devido tais 

índices atingirem pouco mais de 10% de adesão, o que de imediato, coloca em 

questionamento o perfil interdisciplinar dos docentes, (já estudado no capítulo 2), a qual 

aponta a inerência ao professor interdisciplinar, o engajamento, o compromisso, a 

integração, ora atribuído por Fazenda (2003) como estado de improvisação e de muita 

acomodação, seguido pela falta de seriedade por parte dos mesmos, o que contribui 

diretamente ao “esfacelamento do conhecimento e á falência de certas escolas e 

instituições” (FAZENDA, 2003 p. 73). 

 

Graf 1 – Participação dos professores no questionário 

 

Org: Luiz Gustavo Domingues, 2015. 

 

Portanto, os levantamentos da pesquisa são subdivididos em duas partes, uma 

primeira contendo as análises concernentes as questões dissertativas, na qual são 

examinados o domínio e a leitura acerca da temática e, num segundo momento, são 

feitos registros a partir das questões objetivas, suscitando elementos de cunho mais 

quantitativo, na tentativa a uma compreensão holística de tal proposta ensejada na 

pesquisa. 

No primeiro, são elencadas algumas indagações com vistas a uma avaliação do 

domínio teórico/conceitual do entrevistado. De tal maneira, a primeira questão (cerne 
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para as subsequentes) avalia o seu entendimento acerca do que é de fato a 

interdisciplinaridade, gerando assim, diferentes respostas em todos os questionários. 

Pode ser constatado em quase todos os questionários, o uso indiscreto e genérico de 

termos como cooperação, parceria, articulação como definição usual para tal conceito. 

Tal conclusão é costumeira quando se têm em pauta o interdisciplinar, em grande parte, 

pela vasta definição conceitual de sua abordagem epistemológica. De tal modo, as 

diferentes concepções não denotam uma apreensão errônea, haja visto as inúmeras 

conceitualizações a ela atribuídas, concomitante ao seu emprego ilimitado 

 

[...] com desmedida frequência, sempre que se busca imprimir um 

caráter de seriedade a determinado trabalho de equipe, seminário, 

encontro de educadores ou projeto educacional. A socialização dessa 

terminologia, entretanto com muita frequência tem contribuído para o 

empobrecimento do significado originário e desvio do mesmo. 

(FAZENDA, 1994 p. 65). 

 

Outra indagação que permeou a primeira parte foi a possibilidade do 

desenvolvimento das práticas interdisciplinares no ensino superior. Dentre os 

questionários, todos os professores foram unânimes na possibilidade da adoção das 

práticas interdisciplinares no ensino, havendo divergências apenas nas propostas para 

implantação das mesmas (Gráf. 2). Assim, foram levantadas possibilidades que vão 

desde a abertura do diálogo com os professores, até a formulação de um novo currículo 

que supere a fragmentação disciplinar. 

 

Gráf 2 – Possibilidades sugeridas para implantação das práticas interdisciplinares. 



 
 

 

Org: Luiz Gustavo Domingues, 2015. 

 

Já a segunda parte, contendo 3 questões objetivas, com no mínimo duas opções 

entre as variáveis propostas, demonstraram um resultado profícuo, devido a 

apontamentos muitos peculiares, mas que surpreenderam de maneira desfavorável ao 

que se julga elementar a formação de um professor interdisciplinar. A primeira questão 

abordava as principais barreiras para o desenvolvimento das práticas interdisciplinares 

na universidade, na qual cada professor poderia marcar uma ou mais conforme seu 

julgamento, ora constatado a seguir (Graf. 3). 

 

Gráfico 3 – Principais barreiras à prática interdisciplinar 
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Org: Luiz Gustavo Domingues, 2015. 

 

Pode-se observar acima um erudito consenso sobre as principais variáveis 

demarcadas como barreiras a prática disciplinar, não havendo discrepância sobre 

nenhuma delas, a se destacar, a unanimidade atribuída a dificuldade ao diálogo, essa 

última, indo exatamente na contramão ao que é apregoado como uma atitude 

interdisciplinar, que tende sempre a condução a reciprocidade e ao diálogo (FAZENDA, 

2003). É válido também ressaltar que, subsequente as variáveis, foi proposto ao 

professor pesquisado apontar outros fatores que não se encontravam ali contemplados, 

marcados acima como a opção “Outros”. 

Em continuidade, ademais interrogações compuseram esse questionário, a 

começar pela intimidade do entrevistado com as práticas interdisciplinares durante sua 

formação acadêmica. A partir disso, os fatores apurados tendem a resultados 

desfavoráveis: de um total de 7(sete) professores, apenas 3 se depararam com a 

interdisciplinaridade em toda a sua formação, entre eles, apenas 2 somente na pós 

graduação, o que corrobora para supressão dos assuntos intrínsecos ao interdisciplinar 

nos cursos de graduação (não especificamente neste caso a UEL, pois não foi 

levantando a universidade onde ocorreu sua formação). Outra inquirição desfavorável, é 

a ausência de uma formação interdisciplinar no nível da pós-graduação, não tendo 

nenhum entrevistado titulação na área ou formação correlata. 

Desta maneira, toda complexidade que incita ou não ao interdisciplinar, é 

desvelado a partir justamente da adoção dessa trajetória para a vida pessoal 
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(FAZENDA, 2003). Assim, só uma história de vida regada incessantemente pelo 

interdisciplinar, culminará para uma prática  docente, em plenitude, consubstancial ao 

que lhe é oferecido. 

 

Considerações 

Ter o interdisciplinar como objeto de estudo aliado ao campo de análise 

proposto nesse ensaio, se mostrou num precipitado heterogêneo composto por 

dedicação, leitura, correção, análise, de um lado, e num estolteante interagir, 

compreender e motivador intento, de outro. Não diferente de outras pesquisas que 

aceitam passar pelo crivo científico em busca de uma produção nova e agredadora, o  

moroso processo de escrita aqui, resultou em muitos pontos antes ocultos a olhar do 

pesquisador. Fato muito intrínseco ao que tange ao interdisciplinar, a pesquisa aqui 

realizada, trouxe uma substancial contribuição para entender como se dá a discussão da 

interdisciplinaridade nos cursos de licenciatura.  

Assim, logo nas primeiras análises e apontamentos alcançados, pode-se 

perceber um grande distanciamento do que é o interdisciplinar em toda a sua totalidade 

com a realidade dos cursos de formação de professores, e consequentemente, de sua 

discussão por parte dos colegiados dos cursos das licenciaturas. Muitas foram os 

motivos apontados durante esse estudo, mas pouco são as perspectivas de aproximação 

ao interdisciplinar e muito menos ao que é inerente a suas práticas, metodologias e a sua 

episteme. 

A julgar pelo fato da pouca adesão dos professores em resposta ao questionário 

a eles compartilhado, pode-se de antemão, afirma que, o paradigma que rege a formação 

de professores desta Universidade, encontra-se à priori enclausurado, tendendo a manter 

esse estágio, a julgar a monotonia daqueles a que se esperam uma atitude 

interdisciplinar. Uma análise embasada em pouco mais de 10% pode ser considerada 

insuficiente para julgamentos de valor, mas o que se mostrou ativo e também pertinente 

a pesquisam, foram os 90% que participaram subjetivamente dos resultados propostos 

como sendo centrais para esse estudo. Tal fato, despertou-me um ainda maior desejo de 

entendimento de tal dinâmica, que a um certo prazo, tendem ainda a se mostrar muito 

condicionadas ao enclausuramento disciplinar.  
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RESUMO: Este artigo origina-se de uma junção entre a pesquisa que tenho desenvolvido sobre 

Geografia e cinema, as percepções e acepções que tive durante o estágio de vivência no PIBID, em um 

colégio com ensino médio noturno na cidade de Londrina (PR), com o propósito de apresentar uma 

proposta para o ensino de Geografia na escola básica. Objetiva-se aqui refletir sobre a função, papel e as 

intersecções de uma obra cinematográfica, em especial o documentário “Jogo de Cena”, do diretor 

Eduardo Coutinho, na/com a Geografia e no ensino dessa ciência no ensino médio. Além de relacionar e 

abordar questões como: espaço fílmico, diálogo/dialogicidade, empoderamento, valorização das histórias 

e experiências dos/das estudantes, fundamentais na construção dos conhecimentos. A respeito dessas 

questões fundamentais, foi percebido, de modo geral, nos/nas estudantes do ensino médio do colégio em 

que estagiei, e aqueles com quem estabeleci um diálogo, um desânimo e descontentamento em relação às 

suas vidas, muitas vezes vulnerável, e desesperança em relação ao futuro. Os procedimentos 

metodológicos utilizados foram: escolha das referências bibliográficas, assistir ao documentário “Jogo de 

Cena” e a outras obras cinematográficas, reunião com a orientadora para a discussão da temática e 

correção, fichamento das obras escolhidas e organização da redação. Ao final do artigo, destaca-se a 

importância do cinema no ensino de Geografia, buscando aportes e aproximações que vão além da 

ciência. Cinema enquanto representação, linguagem e experiência de si, de nós e do mundo. 

 

Palavras-chave: Geografia; Ensino de Geografia; Espaço Fílmico; Prática Docente. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo origina-se do alinhamento entre a pesquisa que tenho 

desenvolvido sobre Geografia e cinema, as percepções e acepções que tive durante 

minha experiência no PIBID
21

, em escolas do ensino fundamental, durante os anos de 

2013 e 2014, e o estágio de vivência, no ano de 2015, em um colégio com ensino médio 

noturno na cidade de Londrina (PR), com o objetivo de apresentar uma proposta para o 

ensino de Geografia na escola básica. 

Dessa forma, objetiva-se refletir sobre a função, papel e as intersecções de 

uma obra cinematográfica, em especial o documentário “Jogo de Cena”, do diretor 

Eduardo Coutinho, na/com a Geografia e no ensino dessa ciência no ensino médio. 

                                                           
19

 Artigo elaborado para a disciplina Ensino de Geografia e Estágio de Vivência Docente (6EST308), sob 
orientação da Profª Patrícia Fernandes Paula Shinobu. 
20

 Licenciando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: 
nicolasveregue@gmail.com. 
21O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa para o 
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O programa 
concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência, desenvolvidos 
por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública 
de ensino (BRASIL, 2016). 

 



 
 

Além de relacionar e abordar questões como: alteridade, diálogo/dialogicidade, 

empoderamento, valorização das histórias e experiências dos/das estudantes, 

fundamentais na construção dos conhecimentos.   

A respeito dessas questões fundamentais, foi percebido, de modo geral, 

nos/nas estudantes do ensino médio do colégio em que estagiei os quais, também, tive 

oportunidade de conversar, um desânimo e descontentamento em relação às suas vidas e 

situação econômico-financeira, muitas vezes vulnerável, e desesperança em relação ao 

futuro, seja ele pessoal e/ou profissional. 

Na construção deste artigo foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: escolha das referências bibliográficas, assistir ao documentário “Jogo de 

Cena” e a outras obras cinematográficas, reunião com a orientadora para a discussão da 

temática, leitura e fichamento das obras escolhidas, organização da redação e correção 

da orientadora. 

Ao final são apresentadas as considerações sobre o uso da linguagem 

cinematográfica na sala de aula e a importância que essa prática tem para além da sala 

de aula, tanto no cotidiano discente como docente. Elucidar o cinema enquanto 

linguagem, experiência, representação, modo de existência, voz daqueles/as que não 

tem voz, criador de espacialidades e vontades. 

 

Iniciando a conversa 

Nossa vida cotidiana está permeada, repleta e é, a todo instante, 

bombardeada com a marca do visual e das imagens. Televisão, internet, smartphones, 

propagandas e conteúdos interativos nos mais diversos suportes e infinitas plataformas, 

aparatos tecnológicos e visuais que “[...] nos transferem uma sensação permanente do 

esvaziamento da realidade pela ficção representacional” (BARBOSA, 1999, p. 112).  

O esvaziamento da realidade e esse bombardeamento de imagens acontecem 

em nossa sociedade ocidental, como Salecl (2005) bem pontua hipercapitalista ou como 

Bauman (2011), sociedade do consumo. Onde o “eu” é mercantilizado, posto à venda, 

consumido. E a produção/construção dessas imagens, então, será em massa, gerando 

uma necessidade de exposição exacerbada. Uma necessidade das pessoas serem 

compartilhadas, assistidas, vistas e lembradas (por quinze segundos ou menos). 

Tendo em vista todo esse culto ao mercadológico e ao imagético na 

contemporaneidade (NEVES, 2010), surge uma vontade e uma necessidade na/da 

(re)construção dos conhecimentos geográficos, também em sala de aula, numa 



 
 

perspectiva que leve em consideração, analise e reflita sobre as imagens e, nesse caso, 

sobre as imagens que serão tratadas nesse artigo: as dotadas de movimento, de 

ideologias, de cores, de pessoas, de histórias, lugares, de enquadramentos: as imagens 

do cinema e, especificamente, as do documentário. 

Seguindo as palavras de Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), as 

linguagens e as representações no ensino de Geografia são essenciais, permitindo um 

melhor aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem e maior 

participação/interação/integração estudante-estudante e professor/a-estudante.  

Caminhando brevemente por essa seara da sociedade hipercapitalista, sua 

produção rápida de imagens, a exigência e urgência de renovação no uso de linguagens 

e (novas) representações no ensino de Geografia, (re)significando as imagens em 

movimento, logo, as cinemáticas, vamos às relações e imbricações espaciais 

cinematográficas. 

Segundo Costa (2013), a interposição e entrelaçamento interdisciplinar entre 

a Geografia e o cinema são ricos e plurais, pois se busca uma compreensão do “mundo 

real” e do “mundo ficcional”. Para a autora, os filmes são como “textos” geográficos.  

Cosgrove e Daniels (1988 apud COSTA, 2013, p. 248) comentam que “as 

representações do espaço devem ser pensadas não como simples ilustrações ou imagens 

“retiradas” da realidade concreta, mas como partes constituintes do significado dessa 

mesma realidade”. Busca-se compreender a dialética e o diálogo entre o espaço 

geográfico e o espaço fílmico, sabendo que os filmes criam seus próprios espaços a 

partir de espaços anteriores. 

Em outro texto, a mesma autora (COSTA, 2011, p. 46) coloca que 

O filme seria a própria manifestação do espaço diante de nós. O cinema como 

prática social e discursiva, como aparato social, cria geografias. [...] 

possibilita e facilita passagens entre as memórias e vivências cotidianas e 

aquelas vivenciadas na tela. Disso, [...] devemos tirar proveito e não 

sucumbir aos ditames interpretativos impostos pelo simplismo da 

verossimilhança visual claramente existente entre a imagem do objeto dado 

em realidade e sua correspondência fílmica. 

 

É importante salientar que assim como o espaço geográfico não é neutro, o 

espaço fílmico também não é. Ele é um ponto de vista, carregado de ideologias, e 

retomando Barbosa (1999, p. 115): “é o observador quem define o campo de questões 

da imagem fílmica, conforme seu estatuto teórico-prático de interpretação [...] a 

realidade é construída por meio de leituras do sujeito-observador”. 



 
 

Contemplando as palavras de Barreto (2015) sobre a percepção do espaço-

tempo, temos que a 

Ação do tempo que o cineasta pretende capturar, aquilo que, ainda que 

aparentemente estático no espaço, se transforma. A ação transformadora do 

tempo cinematográfico dá-se quando olhos e ouvidos que se expõem ao filme 

permitem que o murmúrio interno das suas vidas interiores entre em 

ressonância com a temporalidade do filme nos caminhos talhados pelo 

diretor, deixando para trás o ambiente da sala de cinema e as fronteiras das 

poltronas (BARRETO, 2015, p. 77). 

 

Nos filmes, somos transportados ou retirados do nosso mero papel de 

espectadores em uma poltrona e levados a refletir sobre questões próprias à nossa 

existência, nossas vivências e nossas experiências com o espaço (tanto fílmico, quanto 

geográfico), também transformados pela ação do tempo. 

Conhecendo todo o valor que o cinema e os filmes têm na construção e 

transformação do(s) espaço(s) geográfico(s), faremos uma incursão sobre o gênero 

documentário nas linhas que seguem.  

 

Sobre o Gênero Fílmico Documentário 

Teixeira (2006, p. 253) comenta que o termo „documentário‟ surge no início 

do século XIX, nas Ciências Humanas, designando “um conjunto de documentos com a 

consistência de “prova” a respeito de uma época [...] documento histórico que se quer 

veraz, comprobatório daquilo que “de fato” ocorreu num tempo e espaço dados”. 

Sendo aplicado à linguagem cinematográfica, concorria com a palavra 

ficção a prerrogativa de representação ou – como bem coloca o mesmo autor (2006) – 

revelação da realidade. Nichols (2005) vai além e nos diz que “todo filme é um 

documentário”. Para ele, há os documentários de satisfação, de desejos e os de 

representação social, os primeiros são aqueles que conhecemos como ficção, 

oferecendo-nos mundos a serem explorados, contemplados e realidades que desejamos 

ou temos muito medo. 

Os documentários de representação social, nas palavras do autor, são os que 

chamados de não ficção:  

Representam de forma tangível aspectos de um mundo que já ocupamos e 

compartilhamos. Tornam visível e audível, de maneira distinta, a matéria de 

que é feita a realidade social, de acordo com a seleção e organização 

realizadas pelo cineasta. Expressam nossa compreensão sobre o que a 

realidade foi, é e o que poderá vir a ser. Esses filmes também transmitem 

verdades, se assim quisermos. Precisamos avaliar suas reivindicações e 

afirmações, seus pontos de vista e argumentos relativos ao mundo como o 

conhecemos, e decidir se merecem que acreditemos nele (NICHOLS, 2005, 

p. 26-27). 



 
 

 

O gênero documentário estabelece, mantém e cria diálogo(s) com a 

realidade, nos planos fictícios e subjetivos. As verdades e meias-verdades fazem parte 

deste novo mundo que também é nosso. Um determinado universo é mostrado na tela, 

com suas ideologias, espaços e tempos, outro é criado ao assistirmos, pois temos 

concepções, crenças e valores, que caminham junto ou divergem daquilo que está diante 

de nós, em vinte e quatro frames por segundo. Em uma constante simbiose, criamos 

uma relação experiencial com o material cinematográfico. 

Milton Santos (1996) filosofando sobre o cotidiano, inerente, insistente e 

intrínseco ao gênero fílmico documentário, afirma que o homem (sic) possui três 

dimensões: corporeidade, individualidade e socialidade. 

A corporeidade, dotada de objetividade e subjetividade, trata da realidade do 

corpo do homem (sic), como se vê e como se apresenta, suas virtualidades de educação, 

sua capacidade de mobilidade, suas localidades e lugaridades; a individualidade conduz 

a considerar os diversos graus de consciência do mundo, do lugar, de si, do outro e de 

nós; e a terceira dimensão, a socialidade, que é o fenômeno de estar junto, que inclui o 

espaço e é incluído por ele. 

Há uma relação entre corporeidade, individualidade e socialidade. Essa 

relação vai também definir a cidadania. [...] estas três dimensões ajudam o 

estudo do cotidiano do ponto de vista espacial [...] O cotidiano supõe o 

passado como herança. O cotidiano supõe o futuro como projeto. O presente 

é esta estreita nesga entre o passado e o futuro e cuja definição depende das 

definições de passado e de futuro: desta existência do passado, da qual não 

nos podemos libertar porque já se deu; e desse futuro, que oferece margem 

para todas as nossas esperanças, exatamente porque ainda não existe. É que a 

base do fato é que cada um de nós são dois, oscilando entre a necessidade e a 

liberdade, entre o que somos e o que queremos ser, entre a dificuldade de 

afirmação diante das situações e a crença de que podemos ser outra coisa e de 

que podemos construir outra coisa (SANTOS, 1996, p. 10). 

 

Tendo a discussão sobre as três dimensões do ser humano, suas respectivas 

relações e o cotidiano, é possível também, para os/as professores/as e estudantes, 

entender o documentário por essa ótica. Somos, enquanto corpos, subjetivos e objetivos. 

O gênero documentário apresenta pessoas, com suas subjetividades e objetividades, e 

essas pessoas se apresentam, com suas histórias, suas lugaridades e suas trajetórias de 

vida. 

A(s) individualidade(s) também surgem nos personagens. A consciência ou 

não consciência de ser e estar nesse mundo, os lugares e as relações intrínsecas a estes, 

o olhar a si, ao outro e a nós. 



 
 

O cinema nos oferece e nos mostra que estamos juntos: estamos juntos com 

os personagens, os personagens estão juntos a nós, espectadores. A socialidade é mister 

no cinema: não se faz cinema sozinho, nunca estamos sozinhos assistindo a um filme, 

estamos com alguém ou, se sozinhos, fisicamente, estamos na companhia das pessoas e 

histórias retratadas na tela, compartilhando e guardando na memória aquilo que 

queremos como verdade. 

Ao/a professor/a de Geografia, cabe decifrar esses diálogos e suas 

representações, motivando/ensinando seus/suas estudantes a apreenderem e construírem 

a partir daí conceitos essenciais para compreensão do espaço, bem como as categorias 

da nossa ciência.  

Mais que um documento da realidade, cada vez mais o documentário 

expressa um ponto de vista, e não o único possível, pois [...] se trata de uma 

dentre as inúmeras formas possíveis de se representar esta realidade, 

portanto, um signo. Um filme, ainda que documental, não é a realidade, mas 

é uma representação parcial, sempre parcial, dessa realidade (SILVA, 2013, 

p. 259). 

 

 Assim sendo, reconhecemos e vemos nos documentários nós mesmos. Ao 

compartilhar os sofrimentos, angústias, amores e alegrias dos “personagens” que vemos 

na tela. Os personagens contam histórias que muitas vezes são as nossas, lugares que 

muitas vezes também pertencemos.  

Não há distanciamento daquele que assiste e daquele que está sendo 

assistido, por mais que quem assista não reconheça pessoalmente ou não tenha 

vivenciado parcial ou completamente, os sentimentos supracitados permeiam nossa 

vivência humana no cotidiano. 

Os/as professores, ao se depararem com seus estudantes, tão plurais e 

diferentes (socialmente, culturalmente e economicamente...), podem abordar essas 

dimensões de todos/as nós, seres humanos e os feixes que respigam no nosso cotidiano, 

um campo rico de abordagens do campo científico e artístico: lugar e lugaridades, 

mobilidade, escalas, paisagens, experiência, urbano, rural, imagens, dentre outros 

conceitos e temas. 

 

O “Jogo de Cena”  

Tendo falado sobre as interfaces/intersecções entre Geografia e cinema e 

sobre o gênero fílmico documentário, chega a hora de refletir sobre a obra escolhida. 

Pretende-se aqui, fazer uma análise fílmica de “Jogo de Cena” (JOGO DE CENA, 



 
 

2007) do cineasta Eduardo Coutinho, começando com uma breve sinopse, sempre 

buscando imbricar a narrativa, a história de vida dos personagens e o conhecimento 

Geográfico. 

Em um anúncio de jornal, Eduardo Coutinho convida mulheres, de 

quaisquer idades, a contarem fatos da sua vida em um teatro do Rio de Janeiro. 

Coutinho reúne um número grande de depoimentos e, então, pede para atrizes 

conhecidas ou desconhecidas do grande público brasileiro, “interpretarem”, em frente 

ao diretor e sua equipe de filmagem esses relatos. 

Apenas mulheres: mães, filhas, avós, negras, brancas, ricas e pobres, 

sonhadoras e desiludidas, prontas ou não para começar de novo. Coutinho anseia por 

perguntas e, nós, espectadores, por mais respostas. O documentário mais nos questiona 

do que nos fornece respostas prontas, acabadas. Realidade, que nos parece e se 

apresenta irreal, construída, não neutra e dotada de ideologias. 

O filme vai desenhando e apresentando diante dos olhos sua própria 

estrutura. Mais que isso, esse desenho ocupa todos os espaços da metragem. 

Mas em vez de apresentar as linhas de uma planta baixa – como se fosse 

um making of –, ele mostra o ar entre as paredes, a pura relação entre os 

elementos. E é nesses elementos que reside a “regra do jogo” que Coutinho 

sempre estabelece (WERNECK, 2007).  

 

Coutinho brinca, nos discursos das mulheres desse jogo, com a relação 

dialética entre verdade e representação, ou realidade e interpretação. Sendo uma 

narrativa fragmentada, a presença da câmera explícita, a voz e a presença do diretor, 

sempre constantes, nos levam a refletir se a fala das personagens é real ou fictícia 

(SILVA; FREITAS, 2013). 

Pessoas reais se tornam personagens, tratados a partir de agora como 

construtos, assim como Fernanda Torres, Andréa Beltrão ou Marília Pêra 

(atrizes famosas contratadas para representarem as histórias no filme). Todas 

estão encenando, todas são construções televisivas. No interior deste balaio 

todas são atrizes e todas são reais. Na verdade de cada cena é que 

encontramos a beleza do documentário, pois o que está em jogo é o encontro 

captado no instante da gravação (SILVA, 2013). 

 

No decorrer da(s) trama(s), vamos nos familiarizando com as histórias das 

personagens e acreditando ou não no que elas nos contam, podemos imaginar que já 

passamos, ou realmente já passamos, por situações muito parecidas/idênticas. Esse 

cinema que indaga, pergunta, questiona e não nos dá nada pronto, mastigado, visível, 

nos busca onde estivermos e nos estende a mão. 



 
 

E para ir além do mosaico fragmentado das verdades e mentiras dessa 

história, é preciso entender que esses jogos de cena revelam a representatividade 

atrelada à forma coletiva, ou seja, as mulheres retratadas são donas de seus discursos e 

usurpam discursos alheios, esclarecendo o caráter social das memórias coletivas 

(RODRIGUES, 2015). 

Eduardo Coutinho ao realizar uma escuta sensível do outro (COUTINHO, 

1997), dos que não aparecem, dos/das excluídos/as (socialmente), das camadas 

populares, em grande parte de seus filmes, evoca uma alteridade. Dar voz, vez e 

imagem a todas essas pessoas. Mostrar que elas carregam histórias universais, de 

superação, repetidas, coletivas, individuais, únicas e recorrentes. Histórias que merecem 

ser assistidas, ouvidas, vividas e experienciadas/experimentadas. 

Evocando as palavras de Barbosa e Bom-tempo (2012) sobre a 

potencialidade dos encontros, próprios da narrativa que Coutinho utiliza, promove e faz 

com seus personagens, geradora de espaço(s) temos: 

É na potência dos encontros agenciados pela câmera do vídeo documentário 

que buscamos esculpir o espaço criado entre os que filmam e os que são 

filmados. Espaço que entra em zonas de vizinhança com o cenário criado na 

filmagem, onde pessoas entram em processos de tornarem-se personagens ao 

estarem diante da câmera, mobilizando em si movimentos outros e criando 

outros espaços, tendo no processo de produção da imagem um movimento de 

invenção de cenários, palcos abertos às multiplicidades e aos imprevistos 

(BARBOSA; BOM-TEMPO, 2012, p. 220). 

 

Potencialidades criadoras de espaços, espaços produzidos, ora reais, ora 

irreais, espaços onde as pessoas são ouvidas, espaços onde a vida e o cotidiano 

acontecem. O diálogo entre Eduardo Coutinho, seus espectadores e aquelas personagens 

que filma e os dota de vida é dialético e simbiótico. Não saímos de mãos e mentes 

vazias depois que assistimos qualquer um de seus filmes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Das propostas... 

A partir das minhas experiências no PIBID, propondo atividades, 

planejando aulas, iniciando um percurso docente, e a vivência do estágio no 3º ano da 

licenciatura em Geografia, pude perceber o quanto as escolas públicas e seus estudantes 

necessitam de um ensino que, realmente, construa conhecimentos, desperte a 

consciência sobre si, o outro e o mundo, e o quanto alguns/algumas professores/as não 



 
 

se reconhecem na profissão e nem o quanto a sua função e lugar social é deveras 

importante (cf.SOUSA NETO, 2005). 

Visto tudo o que se discutiu até agora neste artigo, foi elaborada uma 

proposta para buscar a construção de um pensar-fazer-(re)pensar, para professores/as e 

estudantes, em que possa despertar em ambos, um olhar para a Geografia enquanto 

parte insistente, inerente e essencial de nós, enquanto seres políticos, econômicos, 

sociais e culturais. 

Exibir um filme/documentário apenas para matar tempo e/ou preencher 

alguma lacuna de falta de professores/as, sem uma proposta reflexiva, sem motivo(s), 

sem uma análise prévia da obra ou uma construção de pensamento/conhecimento ou 

experiência (coletiva) acerca da obra é banal, inócuo e irrelevante. Uma sessão de 

roncos, desatenção, dispersão, conversas paralelas, dentre outros ruídos ocorrerão. 

As aulas prévias acerca da temática e a construção de um arcabouço teórico, 

não fechado, sobre o documentário em questão são necessárias. O lugar e o 

pertencimento, as histórias/memórias, individuais e coletivo-sociais,o cotidiano, 

dimensões da corporeidade, da individualidade, da socialidade, a experiência, 

empoderamento, dentre outros assuntos/temas que os/as professores/as ou os estudantes 

possam (querer) encontrar na narrativa fílmica são possíveis de serem trabalhados por 

um viés Geográfico. 

Ocorrendo a exibição, inicia-se uma discussão acerca da obra. Os 

personagens, as cenas, os enquadramentos, a experiência que os/as estudantes tiveram 

ao assistir, o que lhes causou, positiva e negativamente, todos/as discutem as ideias do 

filme, de uma maneira horizontal, uma vez que isso aconteça sem atropelos. 

Nas aulas seguintes, o conteúdo do filme será retomado pelo/a professor/a, 

para que a construção dos conhecimentos possa ocorrer e os/as estudantes também 

possam refletir sobre si e sobre o outro, repensando suas vidas, seus desejos e sonhos, 

entendo que suas histórias de vida são importantes e que sempre terá alguém que quer 

ouvi-las e elas não estão sozinhas, uma vez que a escola é ou deveria ser um espaço do 

cotidiano, dotada de corporeidade(s), individualidade(s) e socialidade(s). 

Para uma abordagem interdisciplinar, professores/as de outras disciplinas 

(como por exemplo: História, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia...) juntamente 

com o/a professor/a de Geografia, podem pensar em um ciclo de documentários, que 

abordem tais temáticas, que seguem a mesma linha da escuta sensível, valorização das 

histórias de vida, memórias coletivas/individuais, espacialidades, alteridades, como 



 
 

“Edifício Master”
22

 (2002), do próprio Eduardo Coutinho, “Santiago”
23

 (2007) de João 

Moreira Salles, dentre outros. 

A criticidade se dá no encontro, nas discussões, nas construções e pontes 

teóricas com a nossa ciência e outros campos do saber, nas representações, na 

experiência que é assistir a um filme, as imagens (em movimento), também nos educam 

e nos transformam. Os filmes e documentários nos fazem pensar em outras 

perspectivas, (re)conhecendo e (re)significando outros espaços, nos valoriza pois nos 

vemos representados, direta ou indiretamente e, ao fim (mas não como um final, mas 

como um outro começo), nos empodera, provocando uma autoanálise do que somos e 

qual é o nosso papel de seres que permeiam o espaço, com nossos poderes, vontades, 

mobilidades, lugaridades, imaterialidades, etc.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O diálogo entre cinema e Geografia é profícuo, plural e campo de diversas 

discussões, inclusive interdisciplinares. Lado a lado com o cotidiano e suas dimensões 

humanas, corporeidade, individualidade e socialidade, o cinema é rico em significados, 

que nos permite enquanto acadêmicos, estudantes e futuros/as professores/as, pensar e 

(des)construir uma ciência que estabeleça uma simbiose permanente com as artes. 

Doespaço geográfico, suas contradições, representações, ideologias, o 

conjunto de ações e objetos que o compõe e as nossas existências, vamos ao espaço 

fílmico e dele retornamos ao espaço geográfico, compreendendo e estabelecendo uma 

dialética que auxilia na compreensão das realidades. Compreender nossas histórias e 

dilemas, sonhar, imaginar e reconhecer os lugares que pertencemos e/ou queremos 

pertencer. 

                                                           
22

“A sensação de vida presente em Edifício Master se dá justamente porque o diretor não tenta captar a 
essência daquele espaço através do que seria um cotidiano comum ao disperso conceito de "classe 
média", mas se lança nas expressões verbalizadas e na gestualidade de seus personagens, fazendo-os 
únicos. Cada um deles, como um contador das histórias de si mesmo, transformam o filme num 
registro estético seminal da vida urbana brasileira: seus contrastes, suas semelhanças internas, seus 
aprisionamentos e liberdades. Uma vasta rede de práticas imaginárias pulsam descompassadas, e 
criam o ritmo do filme” (BRAGANÇA, 2016, grifo meu). 
23

“Filme sobre o processo equivocado de um primeiro documentário, cujo material bruto fora produzido 
13 anos antes, em 1992; filme sobre a memória prodigiosa do ex-mordomo Santiago; filme sobre 
memória da família Moreira Salles, acessada por meio do encontro, ou da tensão, entre a memória de 
Santiago e a memória de João Salles; filme sobre a suspeita de um documentarista, que desconfia, não 
desprovido de certezas, de seu material filmado, de sua memória, de si mesmo e da própria vida; e, 
ainda, filme cujo tema último é o tempo e o desaparecimento, mas cuja forma crê na imagem como 
antídoto para o esquecimento” (FELDMAN, 2016, grifo meu). 



 
 

Tudo está em constante e rápida transformação, é necessária uma educação 

que nos ajude a refletir sobre tais mudanças, e que, realmente, essa educação promova e 

permita criticidade a tudo o que está vindo por aí. Entender, analisar, duvidar, superar, 

lutar, combater, resistir são ações que demandam tempo e conhecimento de si, do outro, 

do mundo, de nós. 

O cinema tem seus limites, não sendo a única forma de experimentar ou 

representar a realidade, nem a única forma de se trabalhar isso em sala de aula. 

Aproximações e interfaces com a ciência geográfica são necessárias para enxergar e 

vivenciar o cotidiano e suas dimensões, mas não são únicas e eternas, temos que sempre 

buscar em outros campos do conhecimento, o holismo, a amplitude, o diverso, o 

multicultural. 

Quando se dá voz, se ouve e se busca entender o outro, uma polivocalidade 

é criada. Quando essa polivocalidade é criada, pessoas, que antes eram alijadas ao 

esquecimento e/ou marginalidade, por sua classe social, gênero, raça/cor, orientação 

sexual ou condição humana fora dos padrões hegemônicos, uma visibilidade é 

construída, tão necessária e urgente.  

Este documentário que visitamos possibilita um olhar ao diverso, ao que 

está fora do eixo, ao que quer fugir de um padrão imposto, permitindo criar e recriar 

espacialidades, partindo do imaginário e ganhando aportes e raízes no real.  

Nós (futuros/as) professores/as necessitamos de irreverência e inovação, 

despertar e construir conhecimento com os/as estudantes não é uma tarefa fácil, cada 

passo é dado de uma vez, nunca deixando de caminhar, criando utopias, juntamente com 

o cinema, nosso aliado, querendo ir além da cartilha preestabelecida, querendo ir além 

da ciência academicista e dura, com um pensar-fazer-pensar fora das nossas caixinhas, 

fragmentadas e limitadoras. 
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A IMPORTÂNCIA DO USO DE JOGOS NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA¹ 

Paula Aparecida Stefano² 

 

Resumo: No presente artigo discutiremos a importância da presença de atividades lúdicas na 

construção dos conhecimentos da educação geográfica, com enfoque nos jogos, expondo os 

benefícios de aprendizagem ofertados aos alunos, quando são introduzidos de forma que 

corresponda o conteúdo trabalhado. Ao longo do trabalho serão utilizados autores como Piaget 

(1975), Santos (1999) e Teixeira (1995), que complementarão as ideias apresentadas neste 

artigo.  Com o propósito de averiguar se os docentes utilizam destes recursos com frequência e 

analisar se os resultados obtidos pelos mesmos são satisfatórios, um questionário foi aplicado á 

alguns professores de geografia da rede pública de ensino e posteriormente os resultados serão 

apresentados em forma de analise no texto.  Com base nos conteúdos extraídos da Diretriz 

Curricular da Educação Básica Geografia do Estado do Paraná (2008) serão apresentadas 

algumas propostas de jogos variados baseado nos conteúdos trabalhados com alunos da 6ª série, 

que corresponde ao 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

Palavras chaves: Aprendizagem; Educação Geográfica; Jogos. 

 

Introdução  

 

O objetivo principal deste artigo é abordar uma questão que nos despertou 

interesse durante o estágio de observação e monitoria realizado entre os meses de 

setembro à  novembro de 2015 em duas escolas da cidade de Londrina- Pr. Após a 

finalização das explicações do conteúdo  uma atividade era aplicada aos alunos, como 

forma de reforço e revisão do tema recém trabalhado, entretanto, percebemos que   em 

relação aos alunos, esta metodologia, aparentava ser algo maçante, este fato se 

confirmou  pela falta de interatividade dos  educandos, percebemos nesta observação 

que de fato a presença de jogos poderia fazer a 

______________________________ 
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 Artigo elaborado na disciplina de Ensino de Geografia e Estágio de Vivência Docente, sob orientação da 

professora Margarida de Cássia Campos. 
²
Licencianda em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. E-mailpa.stefano@hotmail.com 

 

diferença na vida acadêmica destes alunos, pois, a turma a ser observada se tratava de 

alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental II, acreditamos  que  a 

presença dos jogos e outras atividades lúdicas, poderia contribuir na formação de alunos 



 
 

mais participativos, críticos e reflexivos em relação ao conteúdo ensinado nas aulas de 

Geografia. 

 A partir destas observações surgiu a seguinte pergunta que nos levou a 

desenvolver este artigo: Qual a importância da utilização de jogos na educação 

geográfica?  Para que obtivéssemos a resposta desta pergunta, um questionário foi 

direcionado aos professores e professoras de Geografia, apresentando questões 

referentes às metodologias utilizadas no processo de preparação da aula e o ponto de 

vista destes educadores em relação à aplicação de jogos. 

 O questionário apresentou opiniões diversas, onde é possível observar 

como as reações perante estas atividades variam, em um recorte de espaço relativamente 

pequeno, uma vez que, ambos os professores contribuintes da pesquisa fazem parte do 

quadro de funcionários da rede pública de educação do mesmo município, Ibiporã- 

Paraná.  Em conjunto com o questionário foram feitos levantamentos bibliográficos, 

leitura e fichamento das obras escolhidas, as principais que deram respaldo ao texto 

elaborado foram de Piaget (1975), Santos (1999) e Teixeira (1995). 

A presença dos jogos como uma proposta pedagógica não é recente, tem 

origem no século XIX com o pedagogo Froebel, que foi o primeiro a introduzir os jogos 

no sistema educativo, pois, acreditava que a personalidade se desenvolvia a partir destas 

atividades, e o professor teria o papel de conceder os materiais necessários e criar a 

situações para que os jogos fossem utilizados como recurso didático (AGUIAR, 2004) 

As possibilidades a serem trabalhadas são inúmeras e isto possibilita o 

professor explorar e buscar diversas propostas para apresentar aos alunos e em conjunto 

com os mesmos escolher a melhor opção para ser trabalhada, uma vez que estes jogos 

são para auxiliá-los na busca do desenvolvimento intelectual e da criatividade dos 

educandos. 

Infelizmente, nos dias atuais há uma falta de interesse por grande parte dos 

alunos em relação à geografia e isto deve ser superado, à medida em que  for  

apresentado propostas lúdicas como os jogos, teatros, danças, entre outros, será um 

atrativo os mesmos, e este papel cabe aos professores, no sentido de propor  mudanças, 

apresentar  novas possibilidades de aprender e ensinar Geografia. 

 

 

A importância do lúdico na construção do conhecimento geográfico. 



 
 

 

A presença do lúdico como recurso pedagógico vem sendo utilizado desde o 

movimento da Escola Nova, quando foi incorporado os métodos ativos. Froebel, foi o 

primeiro pedagogo a inserir os jogos no processo de aprendizagem, no século XIX, o 

mesmo acreditava que à partir de  atividades como jogos e outras brincadeiras os 

educandos passariam a se desenvolver mais e não apenas escutar e olhar, mas também 

interagir (AGUIAR, 2004). 

É visível que a inserção da ludicidade na construção do conhecimento 

geográfico e  principalmente  nos anos iniciais do  ensino fundamental II, sendo uma 

ferramenta muito importante e que deve ser adotada  como um recurso pedagógico 

pelos educadores, pois quando o conteúdo é apresentado de  forma diferenciada e 

divertida, além de facilitar a aprendizagem e despertar o interesse, o aluno é estimulado 

a participar das aulas, interagir,  se envolver com o conteúdo e obter  melhor 

desempenho escolar. 

É a partir das atividades lúdicas que o educando passa a expressar-se e 

relacionar-se melhor com o espaço onde vive e desta forma estimulando o aprender.   

Segundo Santos é:  

[...] através das atividades lúdicas que a criança assimila valores, 

adquire comportamentos, desenvolve diversas áreas do conhecimento, 

exercita-se fisicamente e aprimora habilidades motoras. No convívio 

com outras crianças aprender a dar e receber ordens e esperar sua 

vez... No mundo lúdico a criança encontra equilíbrio entre o real e o 

imaginário, alimenta sua vida interior e descobre o mundo e trona-se 

operativa.  (SANTOS, 1999. p. 56) 
 

O leque de possibilidades para se trabalhar de maneira lúdica no ensino de 

geografia é muito amplo, existem diversas atividades, tais como; cantigas de 

roda,teatros, músicas, danças, dinâmicas de grupo, vídeos, jogos, jogos online, entre 

outros recursos disponíveis e que podem e devem ser utilizados como recursos 

pedagógicos nas aulas de geografia.  

Dentre as diversas disciplinas curriculares, todas podem se apropriar dos 

recursos e das metodologias lúdicas para respaldar o conteúdo trabalhado, entretanto, a 

geografia possui um potencial significativo em trabalhar com atividades lúdicas, uma 

vez que a mesma estuda o espaço geográfico, e as possibilidades de intervenção no 

mesmo pelos educandos. 

Para Piaget (1975): 



 
 

[...] os jogos e as atividades lúdicas tornam-se significativas à medida 

que a criança se desenvolve, com a livre manipulação de materiais 

variados, ela passa a reconstituir reinventar as coisas, que já exige 

uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir 

do momento em que ela própria evolui internamente, transformando 

essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem 

escrita que é o abstrato (PIAGET, 1975, apud PINHEIRO, 2003, p. 3). 
 

A aplicação de atividades lúdicas nos anos iniciais do ensino fundamental II 

possui  o objetivo de analisar o comportamento dos alunos perante à grupos, sua 

criatividade, envolvimento intelectual, reação diante de possíveis eventualidades e 

aguçar no mesmo o interesse. 

Para Teixeira (1975), existem diversas razões para o uso de atividades 

lúdicas como uma prática pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, o autor 

destaca que;  

- Os recursos lúdicos correspondem naturalmente a uma satisfação interior, 

pois o ser humano apresenta uma tendência lúdica. 

- O prazer e o esforço são elementos fundamentais na contribuição das 

atividades lúdicas. 

- As atividades lúdicas mobilizam esquemas mentais, estimulando o 

pensamento e o senso crítico. 

- As atividades lúdicas integram e acionam as esferas motoras, cognitivas e 

afetivas dos seres humanos. 

As práticas pedagógicas via atividades lúdicas devem ser aplicadas sempre 

com o intuito de fazer com que o aluno consiga aprender o conteúdo, cabe ressaltar que 

por meio destas atividades o aluno melhora sua autonomia e acaba tornando-se mais 

crítico, pois, assim como é salientado na Diretriz Curricular da Educação Básica de 

Geografia: 

O professor deve conduzir este processo de aprendizagem de maneira 

em que possibilita ao aluno o questionamento e participação, para que 

haja compreensão dos conteúdos, com a finalidade que a educação 

geográfica contribua para a formação de um sujeito capaz de interferir 

na realidade de forma consciente e crítica. (PARANÁ, 2008) 
 

É necessário que haja pertinência nas atividades que forem inseridas para 

auxiliar na construção do conhecimento geográfico, é de suma importância que  a 

utilização destas, traga benefícios educativos e aprimoramento dos conhecimentos do 

aluno.Há uma variável enorme de atividades lúdicas a serem trabalhadas, como por 



 
 

exemplo os jogos, que terá um enfoque maior neste artigo,e que possui uma ampla rede 

de opções, o que implica não apenas na aprendizagem  do conteúdo como também  na 

presença de regras e objetivos, que ao final da atividade deve ser analisado se os alunos 

atingiram os objetivos propostos pelo educador.  

 

O jogo na educação geográfica: possibilidades de inovação na sala de aula. 

 

A falta de interesse dos alunos em aprender geografia é algo muito comum 

de se notar nas salas de aula atualmente, como a carga horária da disciplina é inferior as 

outras, este fato atrapalha o ensino- aprendizagem e desvaloriza a geografia enquanto 

ciência, de acordo com Teixeira: 

O jogo é um fator didático altamente importante, mais do que um 

passatempo, ele é elemento indispensável para o processo de ensino 

aprendizagem. Educação pelo jogo deve, portanto, ser a preocupação 

básica de todos os professores que tem intenção de motivar seus 

alunos ao aprendizado (TEIXEIRA, 1995, p. 49). 
 

O desenvolvimento de jogos em sala de aula pode ser utilizado para 

diversos fins, tais como, explicação de conceitos que foram ou estão sendo trabalhados 

ou até mesmo como forma de avaliação. O jogo é um dos eixos na ludicidade em que 

possui maiores possibilidades de ser trabalhado, como estamos vivendo em uma era 

digital, convivemos o tempo todo com diversos tipos de tecnologia, estas que vem 

influenciando a relação das pessoas, que encadeia a falta de afetividade até mesmo o 

afastamento entre os indivíduos,  então por que não reverter este fato e incrementa-la à 

metodologia utilizada na sala de aula, uma vez que a quantidade de jogos online é 

extensa, e estaria introduzindo algo da vida cotidiana do aluno em sua forma de 

aprendizagem e proporcionando aos educando uma maneira  prazerosa de aprender.  

Para a Diretriz Curricular da Educação Básica de Geografia (2008),os 

professores tem autonomia de buscar diferentes métodos  que  auxilie os alunos que 

possuem  diferentes ritmos de aprendizagem e dificuldades em compreender o 

conteúdo, para que todos possam participar e contribuir com o  desenvolvimento da 

aula. Ainda de acordo com a Diretriz Curricular da Educação Básica de Geografia: 

[...] recomenda-se que a avaliação em Geografia seja mais do que a 

definição de uma nota ou um conceito. Desse modo, as atividades 

desenvolvidas ao longo do ano letivo devem possibilitar ao aluno a 

apropriação dos conteúdos e posicionamento crítico frente aos 



 
 

diferentes contextos sociais. O processo de avaliação deve considerar, 

na mudança de pensamento e atitude do aluno, alguns elementos que 

demonstram o êxito do processo de ensino/ aprendizagem, quais 

sejam: a aprendizagem, a compreensão, o questionamento e a 

participação dos alunos (PARANÁ 2008 p. 85) 

 

Visto isso, é sabido que os jogos, quando bem aplicado e dentro do contexto 

do que esta sendo trabalhado em sala de aula, consegue suprir esta demanda, uma vez 

que além de trazerem muitos benefícios à aprendizagem do aluno, expõe o mesmo a 

situações onde é preciso lidar com regras, além do mais os jogos  acionam nos 

educandos a  atenção, que os possibilita a  execução destes exercícios de forma 

satisfatória o que acarreta na motivação do aluno,  mesmo aqueles que possuem 

dificuldades. 

Outro aspecto positivo na aplicação de jogos é o fato de que se cria uma 

relação de integração entre os educandos e o educador, por conta da descontração e 

desta forma proporcionar um ambiente menos conflituoso, o que faz com que a 

aprendizagem flua bem. 

Piaget (1975) elaborou uma definição, na qual classificou os jogos em três 

categorias, estas: os jogos de exercício, estes é utilizado para que o aluno possa interagir 

e conhecer melhor o espaço da ação e do cotidiano,  pode-se ser utilizado a fim de 

trabalhar as posições geográficas, noção de distancia e tamanho, que são noções básicas 

para que o aluno saiba o mínimo sobre escala.Jogos simbólicos, o autor classifica que 

são os jogos trabalhados com símbolos,que exercita os alunos a  assimilar o mundo à 

suas realidades, o que possibilita trabalhar com a questão do espaço vivido,  estes são 

centrados em regras fixas e apresentam flexibilidade e procura aguçar no aluno a 

imaginação, ou seja, a partir de  representações gráficas, cartográficas,  como a 

construção de  mapas, croquis e etc.  E os jogos de regras, neste grupo, os jogos devem 

possuir regras fixas, para exercitar nos alunos a questão de aceitar e adotar normas e 

compreender a importância de cumpri-las e  desta forma desenvolver estratégias para a 

resolução de problemas sugeridos, o objetivo destes jogos é desenvolver nos alunos 

raciocínio lógico, na disciplina de geografia pode ser utilizado os jogos de tabuleiro,  

dominó e outros. 

Como foi mencionado, o fato é que  há uma falta de interesse por grande 

parte dos alunos em relação à geografia e isto  deve ser superado,  ao  introduzir os 

jogos nas aulas de maneira que aproxime os educandos  à mesma, e que a ideia de 



 
 

geografia como uma matéria “decorativa” disperse, dando espaço à uma visão ampla, ou 

seja, uma ciência que pode levar os educandos a compreender o espaço geográfico. 

 

O entendimento dos professores de Geografia sobre a importância da presença de 

jogos na construção dos conhecimentos geográficos. 

 

Para compreender a relação dos docentes perante a utilização dos jogos 

como recursos de apoio a aprendizagem na educação geográfica, foi aplicado um 

questionário á alguns professores de geografia, que se disponibilizaram a contribuir com 

a elaboração deste artigo. 

A ideia principal ao aplicar este questionário, foi  averiguar se os 

professores da rede pública se interessam por estes tipos de atividades e  quais são  suas 

impressões em relação a aplicação de jogos como recurso pedagógico.  Os educadores 

não serão identificados através de nomes, por uma questão de privacidade, serão 

mencionados a partir de letras, professor A, professor B, professor C e assim 

sucessivamente.  

Inicialmente foi perguntado aos educadores: dentre as correntes do 

pensamento geográfico: tradicional, crítica e humanista em qual delas o mesmo acredita 

que segue e a partir desta resposta as outras questões serão analisadas. 

A princípio, o motivo de levantar esta questão foi baseado no texto de 

Kaercher (2007), onde o autor aborda o fato de alguns professores que se intitulavam 

tradicionais, críticos ou humanistas, quando da observação de suas práticas pedagógicas 

em sala de aula não correspondiam às correntes apontadas pelos docentes.  

Os professores A, B, C e D responderam que utilizam um “mix” das mais 

variadas correntes, apreciam  metodologias da corrente fenomenológica,  entretanto o 

materialismo histórico dialético se sobressai perante as outras, somente o professor B 

afirma que a corrente fenomenológica esta muito presente em suas aulas.  Já o professor 

E, responde que “vai depender do conteúdo que estou trabalhando”. Quando perguntado 

sobre as metodologias e recursos didáticos utilizadas em sala,estes possuem um sistema 

bem parecido, os professores A, C, D e E citaram os debates, utilização de imagens, 

apropriam-se de mapas e imagens para relaciona-las com o conteúdo. Algo muito 

importante foi possível observar nas respostas é de que,  ambos encaixaram-se na 

corrente do  materialismo histórico dialético (geografia critica), neste sentido é 



 
 

importante resgatar  algumas ideias apontadas por Kaecher (2007), onde o autor 

comenta: 

[...] na tentativa de superação da Geografia Tradicional em direção a 

uma Geografia diferenciada (a Geografia Crítica) perderam-se alguns 

recursos e habilidades didáticos básicos: o mapa, o quadro, o hábito de 

os alunos escreverem no caderno, a observação e a descrição das 

paisagens. Confundiu-se erroneamente tais tarefas como sendo 

necessariamente „negativas‟ porque identificadas à Geografia 

Tradicional. “Jogou-se fora a criança com a água do banho”. Em 

nosso entendimento não se trata de eliminar esta ou aquela técnica ou 

recurso, mas sim usá-lo de forma que explorem melhor as 

potencialidades de cada material e, sobretudo, dialoguem de forma 

criativa e estimulante com os alunos (KAECHER, 2007). 

 

Os professores entrevistados e que seguem a geografia crítica, fazem uso de 

recursos que eram vistos como negativos na transição da geografia tradicional para a 

geografia crítica, como os mapas e quadro negro, e utilizam estes para incrementar suas 

aulas, ou seja, os educadores, não descartaram o que acreditam ser tratar de bons 

recursos e sim exploram o que há de bom em cada um deles. 

A respostada do professor B, quando abordada a questão sobre a 

metodologia mais utilizada foi: 

[...] por meio de problematizações, ensinar o aluno a entender os 

arranjos territoriais vivenciados por ele. Partindo sempre do 

conhecimento prévio do aluno sobre o seu local de vivência para o 

geral. Este é o caminho mais viável para a construção de um 

aprendizado significativo e que permita a compreensão de sua 

realidade (PROFESSOR B). 
 

Quando perguntado se o professor utiliza de jogos para discutir o conteúdo, 

os professores A, C e D alegaram utilizar sempre que possível, uma vez que através dos 

jogos é possível preencher lacunas que ficam na aprendizagem ideal do conteúdo e que 

os alunos costumam participar bem das dinâmicas, além de que aprendem muito melhor 

quando estão em contato com o material concreto. O professor B diz não utilizar mais 

os jogos, pois, os alunos não mostravam interesse em estudar para responder 

corretamente as questões além de que, a atividade acabou prejudicando sua voz. 

O professor E, que utiliza em suas aulas várias correntes teóricas, 

epistemológicas e metodológicas do pensamento geográfico, ao ser questionado em 

relação aos jogos disse não utilizar, pois acredita que trabalhar com livros didáticos bem 

elaborados o aluno tem um rendimento melhor do que usar outros recursos didáticos, 

por isso não tem hábito de utilizar jogos. 



 
 

 É possível ver reações diferentes dos alunos em relação à utilização deste 

recurso didático, o que nos leva a refletir e nos questionar o porquê dessa diferença. Um 

dos motivos para esta falta de interesse pode decorrer de alguma duvida em relação ao 

conteúdo já trabalhado, embora os jogos sejam justamente para auxiliar o aluno a 

assimilar o que foi aprendido, este ponto deve ser analisado, pois como esta sendo 

reforçado a todo momento neste artigo, os jogos são importantes colaboradores neste 

processo de educação geográfica.  

É primordial que haja uma busca de outras metodologias lúdicas para 

trabalhar com estas turmas, algo que os desperte interesse, pois a presença de didáticas 

não convencionais de aprender, colabora  para o entendimento e aprendizado,  

acreditamos  que  o livro didático, quando bem formulado,  oferece um  ótimo respaldo 

para os educadores, entretanto, o aluno precisa de motivação, sair do corriqueiro e se 

envolver com novos tipos de atividade para despertar nestes interesse pela geografia, 

assim como é  colocado por  Almeida, “o bom êxito de toda atividade lúdico-

pedagógica depende exclusivamente do bom preparo e liderança do professor”. 

(ALMEIDA, 1998, p. 123).   

 

Proposta de jogos com base nos conteúdos da Diretriz Curricular da Educação 

Básica de Geografia- Paraná (2008) 

 

A partir da leitura da Diretriz Curricular da Educação Básica de Geografia 

(PARANÁ, 2008) e da busca em sites de jogos educativos, foram elaboradas quatro 

propostas de jogos, como é possível observar no quadro abaixo, estes  podem ser 

utilizados para auxiliar o professor na construção  do conhecimento geográfico, os jogos 

estão elaborados baseados no conteúdo trabalhado com a 6º Série que corresponde ao  

7º ano do Ensino Fundamental, porém podem ser adaptados as outras séries.  

Quadro 1: Plano de ação para uso de jogos na educação geográfica. 

Conteúdo7º 

ano Ensino 

Fundamental 

Tipo de 

Jogo 

Objetivos da atividade Metodologia Regras do Jogo 



 
 

 

As diversas 

regionalizaçõ

es do espaço 

brasileiro. 

 

 

“Jogo dos 

três 

pontos” 

Motivar os alunos 

exercitando nestes a 

atenção, o respeito ao 

outro em uma 

atividade em grupo e 

também os submeter 

à regras. 

A partir desta 

atividade, auxiliar os 

alunos no processo 

de aprendizagem das 

diversas 

regionalizações do 

espaço brasileiro. 

Após debater sobre as 

diversas 

regionalizações do 

espaço brasileiro, a 

turma será dividida em 

dois grupos.   Em 

seguida o primeiro 

grupo deverá escolher 

um dos envelopes 

enumerados, onde 

contém uma pista 

valendo 1,5 pontos, 

caso 

 

o aluno não saiba a 

resposta a chance irá 

para o grupo 

adversário, valendo 

1,0 pontos, se estes 

não souberem o 

envelope volta para o 

grupo inicial com o 

valor de 0,5.Ganha o 

grupo que acumular 

mais ponto no final do 

jogo. 

- Dividir a turma em 

dois grupos. 

- O grupo A deve 

escolher um envelope 

enumerado de 1 a 20. 

- A professora deverá 

dar a primeira dica, 

caso o grupo A não 

saiba o grupo B 

receberá uma segunda 

dica, se não souberem 

 

o grupo A receberá  a 

terceira dica. 

-O grupo deve se 

organizar, escolhendo 

um aluno no que 

responderá a questão. 

- Ganha o grupo que 

acumular mais pontos 

ao final do jogo. 

 

 

As diversas 

regionalizaçõ

es do espaço 

brasileiro. 

 

 

“Quebra-

cabeça do 

território 

brasileiro” 

Despertara atenção, 

concentração e 

observação, além de 

integração entre os 

educandos. Exercitar 

seus conhecimentos e 

esclarecer duvidas 

que ficaram durante 

a sistematização do 

conteúdo. 

Após debater sobre as 

diversas 

regionalizações do 

espaço brasileiro, a 

turma será dividida em 

grupos, cada um ficará 

responsável por uma 

região. Os alunos 

deverão confeccionar 

um quebra- cabeça, 

seguindo as 

delimitações de cada 

território, após a 

realização da 

atividade, os grupos 

irão trocar de peças, 

afim de montá-las e ao 

final todos os quebra-

cabeça serão 

encaixados. 

- Este jogo é realizado 

em equipe. 

- Cada equipe deve 

confessional a região 

que lhe for sorteada. 

-Ao final do jogo 

todos os quebra-

cabeça serão montados 

juntos. 



 
 

 

A formação, 

o crescimento 

das cidades, a 

dinâmica dos 

espaços 

urbanos e a 

urbanização. 

 

“Bingo” 

Discutir o conteúdo 

em um ambiente 

descontraído. O 

objetivo principal é 

que a partir deste 

jogo esclareça as 

duvidas existentes 

em relação a 

construção do 

conhecimento. 

Após a discussão feita 

em sala de aula sobre o 

tema a formação, o 

crescimento das 

cidades, a dinâmica 

dos espaços urbanos e 

a urbanização, serão 

entregue a cada aluno 

uma cartela contendo 

onze palavras chave 

diferentes, que 

respondem as dicas 

que serão dadas pelo 

professor. Ganha o 

aluno que completar 

corretamente a cartela. 

- Cada aluno receberá 

apenas uma cartela. 

- Os alunos devem 

ficar atentos às dicas 

dadas pelo professor. 

- O aluno que 

completar 

Corretamente a cartela 

devera dizer a palavra 

“bingo”. 

 

As 

manifestaçõe

s 

socioespaciais 

da 

diversidade 

cultural 

 

 

“Dominó 

Cultural” 

Avaliar os 

conhecimentos dos 

alunos em relação ao 

tema, além de 

proporcionar o 

aprendizado de 

forma descontraída e 

prazerosa. 

Após discutir o tema 

sobre as manifestações 

socioespaciais da 

diversidade cultural, os 

alunos serão divididos 

em grupos de quatro 

pessoas, onde devem 

confeccionar peças de 

dominó referentes ao 

tema trabalhado, as 

peças serão feitas com 

caixas de fósforo 

vazias divididas em 

parte iguais por um 

traço, de um lado irá 

conter uma imagem e 

do outro uma 

característica que deve 

ser associada à outra 

peça. 

-Cada integrante do 

grupo deve escolher 

sete peças. 

- As peças que 

sobrarem serão 

deixadas de lado para 

serem “compradas” 

caso o jogador não 

tenha a peça da vez. 

- O jogo será iniciado 

pelo aluno que obter a 

peça coringa ( a peça 

que contém a imagem 

e características  que 

se completam). 

-Caso o jogador não 

possua a peça 

adequada, pode 

comprar no máximo 

duas. Se não conseguir 

a peça exigida, deve 

passar a vez. 

Organização: Paula Aparecida Stefano.  Fonte: PARANÁ, 2008. 

Os docentes que buscam novas alternativas para incrementar suas aulas, 

encontra na pratica de jogos uma extensa variedade, no quadro acima são propostas 

quatro atividades sortidas com conteúdos diferentes, nestes é possível inverter o 

conteúdo e jogo, criando desta forma novas alternativas. As propostas de jogos devem 

estar presentes nos planos de aula dos professores de geografia, pois este recurso trás 



 
 

diversos benefícios aos educandos e os estimula a serem mais concentrados, 

principalmente os educandos do ensino fundamental II,  que possuem idade entre 11 a 

14 anos, etapa geracional onde atividades lúdicas  são mais atrativas. 

 

Considerações Finais  

 

A ideia principal deste artigo foi abordar a questão da utilização de jogos na 

educação geográfica e apontar os principais benefícios trazidos aos educandos, além de 

expor o quão importante é a utilização destes, pois com estas praticas é possível 

promover uma relação estreita entre educando e educador e contribui para o 

aprendizado de alunos com maiores dificuldades,pois como aponta Piaget, é a partir dos 

jogos em que a criança passa a se desenvolver  melhor, uma vez que, vai ser a partir 

destes recursos pedagógicos que a mesma passa a aprender e  desenvolver interesse pelo 

conteúdo trabalhado, fazendo com que estes obtenham  um bom aproveitamento 

escolar. 

Entretanto, cabe ao educador buscar formas criativas e que atraia a atenção e 

promova o envolvimento do educando para com a aprendizagem, é preciso sair na zona  

de conforto, apenas utilizar livros didáticos como base para as aulas, como o caso do 

professor  que aponta dificuldades em trabalhar jogos com os discentes. Dentre os 

professores entrevistados, foi possível perceber que há divisão no que diz respeito ao 

assunto em questão, os que alegaram não utilizar os jogos, relataram falta de interesse 

dos alunos, em contraponto os outros docentes afirmam utilizar sempre que possível, 

pois veem neste recurso didático uma forma eficiente de auxiliar os alunos no processo 

de construção do conhecimento. 

É interessante que estes docentes que relataram dificuldades em aplicar 

jogos, busquem outras alternativas lúdicas e  que se adaptem aos alunos em questão, 

pois assim como é abordado por Teixeira (1995), a presença de atividades lúdicas são 

importantes como prática pedagógica,  uma vez que estas  além de satisfatórias, 

estimula nos educandos suas habilidades cognitivas e senso crítico. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA NA CONSTRUÇÃO 

DA INTERDISCIPLINARIDADE
24
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25

 

 

RESUMO: A interdisciplinaridade é uma proposta recente para a educação escolar, muitas 

vezes banalizada e enfrentando diversas barreiras para sua concretude. Há uma notável 

dificuldade em integrar as ciências, separadas desde o século XIX e para que isso ocorra é 

necessário um diálogo entre todas as ciências e/ou disciplinas escolares, tendo a Geografia 

muito a oferecer na construção coletiva da interdisciplinaridade. O objetivo deste artigo é 

discutir caminhos trilhados pela educação geográfica a fim de encontrar um destino à 

interdisciplinaridade, considerando que é possível, sim, trabalhar interdisciplinarmente na 

escola, em especial vinculada aos conceitos geográficos como paisagem, espaço e lugar sob 

perspectivas de outras ciências. Neste texto serão destacadas algumas exemplificações e ideias 

elaboradas ao longo de pesquisas e leitura bibliográfica de acervo digital e das bibliotecas da 

Universidade Estadual de Londrina onde nessas obras foram relacionadas, direta ou 

indiretamente a educação geográfica com outras disciplinas, junto com a elaboração de uma 

proposta de projeto de ação didática interdisciplinar com base na problemática da presença das 

drogas no Colégio Estadual Professor Paulo Freire de Londrina (PR). Reunidas essas 

perspectivas, espera-se que a visibilidade para a interdisciplinaridade seja mais focada e 

aproximada do debate e da realidade escolar para uma nova construção do pensamento 

complexo e multidimensional. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; ensino de Geografia; Escola; Projeto Interdisciplinar 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 No currículo escolar do sistema de ensino, a divisão do conteúdo 

programado a ser discutido em sala de aula para cada série sempre foi dada em várias 

disciplinas, herança do paradigma positivista que tinha como pressuposto a separação 

dos saberes. Essa fragmentação do conhecimento implica na formação parcial do 

sujeito, não considerando a totalidade universal dos saberes. Por isso é necessário 

mudar esse quadro de disciplinas que engaveta todo o conhecimento escolar, assim a 

interdisciplinaridade tem a missão de contrapor essa forma racional que se apresenta os 

saberes para os estudantes. 

 A interdisciplinaridade escolar deve ter um caráter de comunicação entre 

as ciências e/ou disciplinas para formar uma nova ordem de raciocínio conectiva entre si 

em uma ampla rede com infinitas possibilidades de diálogo e criação de aprendizagem, 

muito diferente de como sempre foi nas instituições de ensino do país. Ela está posta 

para realizar uma reflexão do currículo da escola. Contudo, essa prática de pensar, agir e 
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realizar na escola não é fácil por diversas implicações epistemológicas, metodológicas, 

de formação e materiais (FAZENDA, 2006, p. 51), só para citar alguns.  

 Na trilha pela prática interdisciplinar em um ambiente escolar, cada 

disciplina traz um leque de realidades distintas entre si para uma compreensão bem 

além do positivismo, onde a verdade única permanece incontestável. A indagação do 

aluno perante uma dita verdade pode ter a procura pela resposta por diferentes caminhos 

que a interdisciplinaridade tenta trazer à reflexão. 

 Tendo em vista tais debates o objetivo principal do artigo é discutir a 

educação geográfica enquanto parte construtora nesse processo de prática 

interdisciplinar na escola, assim como outras ciências são perfeitamente capazes de 

realizar o mesmo, contribuindo nessa construção coletiva do conhecimento integrado 

sob uma perspectiva espaço-temporal mais específica da educação geográfica para uma 

compreensão de uma determinada ação ou objeto de estudo. Podemos dessa forma visar 

a elaboração de uma proposta de projeto de ação didática envolvendo os alunos do 

ensino fundamental (8º e 9º ano) e ensino médio do Colégio Estadual Professor Paulo 

Freire de Londrina (PR) sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, problematizando a 

entrada dessas substâncias na escola. 

 Por meio de uma pesquisa bibliográfica, foi feita a leitura de publicações 

online e do acervo das bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina de artigos, 

monografias e livros em geral que discuta a interdisciplinaridade, a interdisciplinaridade 

escolar, suas práticas concretas e de reflexão e o diálogo entre a Educação Geográfica 

com outras disciplinas, trazendo algumas experiências e possibilidades para a 

aprendizagem diferenciada dos alunos. Após fazer uma leitura do material coletado, foi 

possível organizar o artigo de forma que discutimos o conceito da interdisciplinaridade, 

sua função e necessidade na escola para a aprendizagem, algumas das formas que a 

Geografia pode aproveitá-la na educação e a elaboração de uma proposta de projeto de 

ação didática interdisciplinar. Neste sentido a pergunta que procuramos responder ao 

longo do artigo foi: A Geografia tem o que a oferecer de singular para a 

interdisciplinaridade? E de qual(is) forma(s)? 

 

REFLEXÕES ACERCA DA INTERDISCIPLINARIDADE 

 Sob diversas finalidades que a interdisciplinaridade traz a nós, Lenoir 

(1998, p. 50) destaca a científica, escolar, profissional e prática, sendo que cada uma 

dessas se organiza por um determinado objetivo que almeja alcançar. A 



 
 

interdisciplinaridade é uma palavra polissêmica, que apesar das suaves diferenças em 

seus sentidos, possui em comum demandas no modo de pensar e praticar ações 

pedagógicas, visando conquistar um diálogo entre as ciências ou áreas do saber há 

séculos separadas pelo positivismo. Não é objetivo deste artigo defini-la, já que a 

proposta de uma definição impõe barreiras, mas reflexionar sobre o tema. 

 As disciplinas fragmentadas tornaram as áreas do saber distanciadas onde 

uma relação entre essas se torne mais complicada. Santos (2002, p. 46), critica essa 

fragmentação do saber científico, pois faz do cientista um ignorante especializado. A 

realidade de vida não pode ser baseada em um saber fragmentado sendo que essa tem 

caráter extremamente complexo e muitas vezes relativo, como afirma Trindade (2008, 

p. 72): “Para lidar com essa complexidade, a interdisciplinaridade se apresenta como 

uma possibilidade de resgate do homem com a totalidade da vida. É uma nova etapa, 

promissora, no desenvolvimento da ciência, onde o próprio conceito das ciências 

começa a ser revisto”. 

 Buscando caminhos mais complexos e/ou completos da construção do 

saber na escola, Morin (2007, p. 6) afirma que 

enquanto o pensamento simplificador desintegra a complexidade do 

real, o pensamento complexo integra o mais possível os modos 

simplificadores de pensar, mas recusa as consequências mutiladoras, 

redutoras, unidimensionais e finalmente ofuscantes de uma 

simplificação que considera reflexo do que há de real na realidade. 

 

 Como mostrado, a interdisciplinaridade não é então uma recente 

invenção, mas uma necessidade das ciências para uma melhor compreensão da 

realidade, ao mesmo tempo em que tenta derrubar barreiras do individualismo, 

característica social de tempos tão contemporâneos. Porém, no espaço escolar a 

resistência do desenvolvimento da interdisciplinaridade é alta apesar de ser enxergada 

como uma necessidade, onde professores, pedagogos e alunos estão tão acostumados a 

divisão dos conteúdos a serem dados por disciplinas e sentem insegurança ao pensar em 

uma reforma sistemática do ensino como se apresenta atualmente. 

 A falta de uma compreensão aprofundada acerca da questão da 

interdisciplinaridade torna-se facilmente um entrave quando o professor é desafiado a 

participar de um projeto interdisciplinar sendo que em sua formação inicial, nunca 

vivenciou um momento interdisciplinar. Como conhecer as bases da 

interdisciplinaridade de forma que fique claro sua experiência em uma instituição de 



 
 

ensino superior que é tão fragmentada quanto a escola, onde mais recai a crítica da 

disciplinaridade? 

 O professor em um grupo ou projeto didático interdisciplinar deve estar 

muito bem centrado nos seus métodos ao trabalhar em conjunto, onde principalmente o 

papel do filósofo é essencial para partida, pois ele pode dar caráter de totalidade e 

reflexão coerente de que a interdisciplinaridade necessita (FAZENDA, 2008, p. 42). 

Não é sozinho que se integra conhecimentos pois todo especialista possui seus limites, 

mas é preciso que outros professores dispostos a se lançarem ao diálogo. Sem essa 

tentativa, a divisão das disciplinas nada mudará sem uma troca mútua de experiências 

que construam entre si uma resposta temporária inédita. 

 Fazenda (2013, p. 20) enxerga o projeto interdisciplinar de trabalho ou de 

ensino como capaz de “captar a profundidade das relações conscientes entre pessoas e 

entre pessoas e coisas”, onde esses elementos se envolvem em relações de vivência. O 

teor de um projeto interdisciplinar é de pensar, questionar e construir. 

 Ao mesmo tempo é necessário cautela para não achar que a 

interdisciplinaridade está presente em um projeto ou grupo onde na verdade não está, 

onde também se difere a pluridisciplinaridade
26

 e a multidisciplinaridade
27

. 

Tomando como exemplo básico, possível de ser enxergado nas escolas do 

ensino público, as formas de linguagens como as artes e a matemática enquanto 

disciplinas isoladas uma da outra, além de serem insuficientes para dar noção de 

expressão e comunicação, tornam os alunos inexpressivos diante de tantas emoções e 

sentimentos em turbulência que passa por cada indivíduo, esvaziando a afirmação do ser 

onde a escola tradicional valoriza as comunicações orais e escritas, no máximo, de 

simples informações que são memorizadas, mas não contidas na aprendizagem do 

aluno. 

O conhecimento ou saber comum do aluno, inserido e aproveitado pelo 

professor na interdisciplinaridade consegue dialogar com o conhecimento científico do 

educador, para que juntos possam produzir a ciência no sentido da busca de respostas ou 

compreenssões que possuem caráter mutável e dinâmico. As respostas para as infinitas 

                                                           
26

Segundo Zabala (2002, p. 33) a multidisciplinaridade é “a organização de conteúdos mais tradicional. 

Os conteúdos escolares apresentam-se por matérias independentes uma das outras. As cadeiras ou 

disciplinas são propostas simultaneamente sem que se manifestem explicitamente as relações que podem 

existir entre elas”. 
27

Fourez (2001, s. p.) coloca a pluridisciplinaridade como “a prática que consiste em examinar as 

perspectivas de diferentes disciplinas sobre uma questão geral, ligada a um contexto preciso sem ter como 

objetivo a construção da representação de uma situação precisa”. 



 
 

perguntas que indagam os estudantes, curiosos com os fenômenos da natureza, devem 

ser interpretadas como caminhos a serem sempre investigados, pois a certeza inexiste. 

 Mas como podemos valorizar esse conhecimento comum do estudante se 

constantes avaliações levam em consideração informações, geralmente gravadas na 

memória e nada mais, específicas de um conhecimento que pouco ou nada é relevante 

para a realidade dele? Dias (2013, p. 46) confronta essa realidade presente na escola, 

iluminando que 

era necessário que eu percebesse a perda da identidade da instituição 

escola e da sua função, legitimando a injustiça social e a 

discriminação, valorizando apenas o saber daqueles que a dominam, o 

saber que vem de fora, desapropriando aqueles que nela estão de um 

saber que lhes é inerente, que é produzido por eles. 

 

Portanto, como classe da comunidade escolar, geralmente a mais 

subordinada e ao mesmo tempo a mais aglomerada, os estudantes devem compreender 

junto com os profissionais da educação o conceito de interdisciplinaridade e avaliar se 

essa é pertinente para sua formação enquanto sujeitos crítico-reflexivo. Esse momento 

de reflexão em conjunto deve ser inevitável no processo de instaurações de projetos 

interdisciplinares, pois aplicar um projeto na escola por aplicar, sem vontade dos alunos, 

é tão contraditório quanto a ausência de diálogo das ciências com base no positivismo. 

O filósofo francês Michel Foucault (1982, p. 71) também deixa claro o poder de 

conhecimento das massas nesse sentido 

que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não 

necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, 

muito melhor do que eles; e elas o dizem muito bem. Mas existe um 

sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber. 

 

 As atitudes e postura do professor são peça-chave para que a 

interdisciplinaridade ocorra nas relações horizontais da esfera escolar. Uma postura é 

exigida, construindo o caráter do professor para que se encaixe, deixando de lado a 

individualidade, mantendo sua consciência humilde entre as pessoas enquanto seus 

semelhantes, valorizando o saber do outro, aberto a ouvir, a construir em conjunto. 

Essas características nunca podem ser em vão em um educador que abra a possibilidade 

de novas perspectivas de vida. 

 

PENSANDO INTERDISCIPLINARMENTE A PARTIR DA EDUCAÇÃO 

GEOGRÁFICA 



 
 

 O geógrafo francês Pierre Monbeig (2006) foi um dos primeiros nesta 

ciência a reconhecer a interdisciplinaridade como necessidade para extinguir o 

pensamento científico fragmentado herdado do positivismo, afirmando que 

infelizmente, é esta carência que se torna uma regra: acantonar o 

homem numa área definida, esquecendo que seus pontos de vista são 

essencialmente cômodos artifícios, recortes analíticos arbitrários da 

realidade complexa. Para o homem cultural, geográfico, ecológico, 

negligencia-se a realidade, o homem total (MONBEIG, 2006, apud 

SILVA, 2009, p. 19). 

 

 Fazendo uma especificação dessa constatação da Geografia para a 

educação, é pertinente aqui darmos visibilidade para as relações possíveis e realizáveis 

que a educação geográfica oferece a interdisciplinaridade escolar. 

Há formas de aproximação da Geografia com as outras ciências que se 

devem pelo uso de outros tipos de linguagem (músicas, fotografia, literatura, cinema, só 

para citar algumas) que podem ser apropriadas pela disciplina escolar, trabalhos de 

campo com um objetivo interdisciplinar do estudo do lugar, projetos didáticos com a 

mesma finalidade, etc. 

O trabalho de campo pode se tornar, caso bem direcionado e com um 

objetivo de conhecimento, uma modalidade que dialoga com outras áreas de 

conhecimento observando uma realidade determinada, fornecendo uma nova visão do 

mundo acerca do indivíduo relacionando a teoria com a prática. Silva (2002, p. 70) 

enxerga a Geografia como uma ciência que pode contribuir para articular o 

conhecimento comum que os alunos têm sobre seu lugar na busca de novos significados 

pela mediação do professor, preservando os valores culturais do lugar na dinâmica 

social que os produz e reproduz. Mais especificamente ligado à ciência geográfica, 

Moura (2002, p. 122) explicita que 

cabe à Geografia, integrada às demais disciplinas do currículo escolar, 

auxiliar o aluno a compreender o local onde vive e atuar sobre ele, 

desenvolvendo habilidades de observar, interpretar e analisar a 

realidade a partir de sua dimensão espacial. 

 

 Temas atuais (considerando os séculos XX e XXI) também são 

discutidos pela perspectiva geográfica, como o agronegócio e o poder midiático, temas 

mencionados na tese de mestrado em Geografia de Flavio Augusto de Carvalho (2014) 

intitulado “Agronegócio, mídia e ensino de geografia”. Esses dois temas – o 

agronegócio e a mídia – são discutidos no ambiente escolar com diversos pontos de 

vista que se alinham ou se chocam (em alguns casos, nenhum dos dois), tornando 



 
 

necessário que os alunos busquem saber mais de determinado assunto, tendo o professor 

enquanto mediador para formar uma opinião própria, defendê-la e ao mesmo tempo 

estar aberto a ouvir diferentes opiniões. 

 Não podemos esquecer de destacar os Temas Transversais, elaborados 

através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998) que são temas importantes 

a serem debatidos na escola, e devem ser discutidos por todos os componentes 

curriculares (incluindo a Geografia), sendo eles: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 

Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo. 

 Ao fazer uma observação e análise da paisagem em um trabalho de 

campo, abre-se um novo leque de possibilidades de relacionar a Geografia com outras 

disciplinas, onde o registro pode ser captado pela literatura, fotografia, o cinema, croqui, 

a arte visual em suma. Todas essas disciplinas juntas (Artes, Língua Portuguesa, 

Geografia) conseguem trazer uma abordagem mais enfática na imaginação do aluno 

para registrar uma paisagem. Assim 

mesmo na escola, a relação da Geografia com a Literatura, por 

exemplo, tem sido redescoberta, proporcionando um trabalho que 

provoca interesse e curiosidade sobre a leitura desse espaço. É 

possível aprender Geografia desde os primeiros ciclos do ensino 

fundamental, mediante a leitura de autores brasileiros consagrados 

(Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, 

entre outros), cujas obras retratam diferentes paisagens do Brasil, em 

seus aspectos sociais, culturais e naturais. Também as produções 

musicais, a fotografia e até mesmo o cinema são fontes que podem ser 

utilizadas por professores e alunos para obter informações, comparar, 

perguntar e inspirar-se para interpretar paisagens e construir 

conhecimento sobre o espaço geográfico (BRASIL, 1998, p. 33 apud 

SILVA, 2004, p. 47) 

 

 As expressões sonoras (musicais) inseridas na cultura se constitui uma 

manifestação cultural da sociedade, dos homens, das nações, onde principalmente os 

jovens enxergam uma possibilidade de forma de expressão de seus pensamentos e 

sentimentos em uma sociedade que marginaliza e pouco dá voz às minorias sociais. A 

música no período técnico-científico informacional vira mercadoria no mundo 

globalizado pela constante produção da indústria da música, mas algumas culturas 

preservam suas raízes através da música inclusive, como resistência ou singularidade ao 

processo de generalização ou massificação de ideias e culturas consequente da 

globalização, como alguns acreditam. 

 Em suma percebemos que a Geografia dialoga, não dificilmente, com 

outros tipos de linguagem que podem facilitar na aprendizagem dos conhecimentos 



 
 

geográficos e que se mostra eficaz como relatado em vários trabalhos acadêmicos de 

especialistas em educação geográfica pela Universidade Estadual de Londrina. 

 

A PRESENÇA DAS DROGAS NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE PROJETO 

DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR AO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR 

PAULO FREIRE DE LONDRINA (PR) 

 

 Como um dos objetivos desse artigo é elaborar um projeto 

interdisciplinar partindo de um problema da comunidade escolar do Colégio Estadual 

Professor Paulo Freire, localizado na zona sul de Londrina (PR), foi feito um diálogo 

com professores, pedagogos e funcionários, uma das queixas mais problemáticas e 

chamativas que incomoda é a presença, uso e tráfico de droga na escola, afetando alunos 

de vários anos, desde o 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 

 Um projeto de ação didática apresenta três aspectos importantes 

apontados por Veiga (2006, p. 70): (1) partir da necessidade de um problema; (2) do 

desejo de resolver esse problema; (3) e da previsão e da estruturação antecipada da 

ação. Um projeto deve envolver a participação coletiva de alunos e professores a fim de 

buscar soluções para o determinado problema, no caso do colégio, as drogas no espaço 

escolar. 

 Desdobrando a presença das drogas no espaço do colégio, devemos 

entender que as drogas são quaisquer tipos de substâncias naturais ou artificiais que 

provocam mudanças físicas ou psíquicas no organismo. E nem todas as drogas são 

proibidas, pois é de senso comum relacionar o termo drogas com substâncias tóxicas 

obtidas apenas no mercado negro.  

As drogas abrangem desde remédios, bebidas alcóolicas, cigarros, cocaína, 

crack, maconha, Ácido Lisérgico Dietilamida (LSD), determinados cogumelos, etc. 

Assim, o consumo histórico de drogas em geral pela humanidade começou desde muito 

cedo há milhares de anos, seja pela invenção de bebidas alcóolicas de civilizações 

antigas como os gregos e egípcios até a fabricação de drogas artificiais em laboratório 

atualmente, como simples remédios da indústria farmacêutica (COSTA, 1997). 

O tráfico de drogas é um negócio mundial que movimenta quantias 

gigantescas de dinheiro (alguns estimam cerca de US$500 bilhões anuais), envolvendo 

cartéis em vários países onde a proibição das drogas é lei. A ilegalidade gera lucro para 

grandes traficantes, como exemplo de Pablo Escobar que como traficante internacional 



 
 

se tornou um dos homens mais ricos do mundo entre as décadas de 1980 a 1990. Na 

América Latina é mais predominante a produção e tráfico de cocaína. Sendo um tipo de 

comércio que, como o capital, consegue ultrapassar as fronteiras políticas pela grande 

força econômica que influi. Abrangendo todas as escalas, o tráfico de drogas chega até 

no Brasil onde o consumo de drogas é alarmante e gera dependência. (COGGIOLA, 

2014) 

 A lei brasileira que fala sobre as drogas (lei 11.343/2006) deixa claro que 

para o portador de drogas 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 

trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas:  

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo 

 

 Para quem pratica o tráfico 

 
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 

trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 

fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa 

 

 Ou seja, a pena é aplicada tanto para o usuário que portar drogas ilícitas 

quanto para o traficante dela com variações na pena criminal do indivíduo. Essas 

variações são definidas pelo juiz que: 

Art. 28, § 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo 

pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância 

apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 

circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 

antecedentes do agente. 

 

Com esse tema polêmica que envolve problemas com a criminalidade 

perante a lei e a saúde do indivíduo, esse projeto deve abranger a discussão por todos os 

professores, funcionários, alunos e comunidade, sendo que esses já identificaram o 

problema que ocorre há algum tempo, principalmente entre os jovens estudantes do 

colégio, desde o ensino fundamental II ao ensino médio.  

O objetivo é fomentar o diálogo com a comunidade escolar, para que a 

mesma se sinta aberta a debater sobre os perigos do uso e o tráfico de drogas, onde 



 
 

viciados possam ter atendimento necessário para recuperação, saibam de mais 

informações e prevenções de contato com pessoas dedicadas e responsáveis para ajudar. 

Para divulgar informações básicas sobre as drogas, há a necessidade de 

palestras ou mesas redondas formadas por pessoas responsáveis para tirar dúvidas de 

toda a comunidade com profissionais de uma unidade de saúde mais adequada do 

bairro, representantes do bairro, advogados, psicólogos, pedagogos e professores. As 

palestras seriam abertas para todos, em horários que fossem eleitos o melhor para a 

comunidade em geral. No caso propõe-se palestras interdisciplinares com a ajuda dos 

professores do colégio, onde a Biologia pode ajudar a explicar como determinadas 

drogas agem no corpo humano, trazendo estudos sobre anatomia, dinâmicas dos efeitos 

diversos com o tempo, uso frequente, problemas do vício, etc. A Química ajuda a 

compreender a composição química das diferentes drogas que existem, relacionando aos 

efeitos de cada um no corpo. Com a contribuição de uma psicóloga, explicando o 

sistema nervo-motor e suas alterações sob efeito de drogas agregaria mais ao 

conhecimento sobre o tema da palestra. 

 Um formulário anônimo seria também necessário para conhecer o perfil 

dos estudantes e moradores do entorno do colégio onde alunos ajudariam a aplicar e 

divulgar, quantificando e qualificando variáveis demográficas (idade, sexo, cor), 

educação formal, uso de drogas (álcool, tabaco, maconha, anfetamina, cocaína, 

inalantes, LSD, só para citar alguns exemplos) em períodos divididos (uso na vida, por 

ano, por mês, por semana). Com o resultado, uma tabulação dos dados e montagem de 

gráficos e tabelas ajudariam a visualizar os dados obtidos e levantando assim o perfil da 

comunidade acerca do uso das drogas, podendo fazer uma divulgação aberta dos 

resultados por cartazes, chamando a atenção para a questão das drogas e quão presente 

ela está em quase todos os lugares. Aqui, a área da Matemática pode contribuir para 

cálculos a fim de construir tais gráficos e tabelas acima citados. 

 O diálogo aberto também é de grande importância para que toda a 

comunidade se sinta à vontade em relatar experiências próprias ou de amigos/familiares 

próximos sem medo e sem julgamentos, trocar informações, receber apoio de outras 

pessoas e orientação médica e psicológica caso necessário. A intenção dessa roda de 

conversa é fazer que todos se sintam confortáveis em dialogar com aquilo que sentem 

abertamente em relação às drogas. Esse momento pode acontecer na praça ao lado do 

Colégio Estadual Professor Paulo Freire, em um gramado do Parque Municipal Arthur 



 
 

Thomas ou em um local aberto se possível, sem as formalidades que contém os espaços 

entre os muros da escola. 

 Como uma última proposta de atividade como parte desse projeto 

interdisciplinar, um grupo de alunos que se propor pode organizar e gravar um vídeo 

informativo, contendo algumas notícias, resultados dos dados dos formulários e 

informações mais gerais sobre drogas, salientando sua precaução, exposta de forma 

livre e criativa com ideias dos próprios alunos. Um professor de Artes Visuais possa 

ajudar a elaborar tal vídeo, dando um caráter artístico mais chamativo, assim como a 

participação dos demais professores também é bem-vinda para que o vídeo seja mais 

acolhedor, pois professores são geralmente bem conhecidos no bairro. Também a forma 

de linguagem e expressões dos jovens é capaz de atrair a atenção de outros para que o 

vídeo seja mais proveitoso para esse público alvo. 

 Para concluir, um cronograma precisa ser desenvolvido para organizar 

todas as práticas propostas da melhor forma que o colégio pode realizar, combinando 

com todos os profissionais envolvidos e discutindo previamente com os alunos que se 

propõe a participar. Para organizar as palestras, basta convidar professores dedicados 

que saibam abordar o tema de forma lúdica e aberta junto com demais profissionais de 

saúde do bairro, servindo como referência quando for preciso recorrer a ajuda 

profissional. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reforçamos nesta etapa final que o esboço do projeto acima elaborado é 

nada mais que uma proposta que esperamos que algum trabalho futuro desenvolva a 

partir dessas ideias sugeridas. Também não é objetivo desse projeto solucionar o 

problema das drogas no Colégio Estadual Professor Paulo Freire, mas pensar em um 

diálogo coletivo  dessa questão que está relacionado a incontáveis fatores e variáveis 

que devem ser estudadas, buscando trazer explicações para essa ação dos alunos 

envolvidos com drogas no espaço escolar. 

Esse projeto, junto com os outros trabalhos de monografias e artigos 

expostos aqui de outros professores, ajudam a ilustrar como trabalhar de forma 

interdisciplinar alguns conteúdos da Geografia, tanto com a fotografia, música, 

literatura, poesia, sociologia, etc. A Geografia ou qualquer outra disciplina por si só não 

é capaz de prover a totalidade do saber necessário para que o aluno tenha seu 



 
 

conhecimento íntegro, assim se torna necessário manter relações firmes entre as 

ciências, sem perder seu caráter. 

A interdisciplinaridade apesar de não ser nada fácil, ela é realizável com um 

trabalho conjunto com a comunidade escolar, protagonizando todos os agentes 

envolvidos dessa com o devido planejamento, diálogo e preparação. Essa prática no 

meio escolar deve ser divulgada e estudada com mais ênfase, pois se mostra uma 

alternativa atrativa de como ensinar para os alunos que é pouca habituada. Se afirmam a 

interdisciplinaridade como uma ousadia, que sejam nós todos ousados a nos instigar a 

pensar para além das antigas gavetas já ultrapassadas da disciplinaridade; a nos lançar 

sem receios de braços abertos a novas experiências em busca de novos resultados. 
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RESUMO: O presente artigo buscou apresentar a influência da população negra e sua herança 

cultural no Brasil. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico acerca do tema, de 

modo a discutir a presença negra no Brasil, o surgimento do quilombo como instrumento de luta 

e resistência e a herança cultural africana presente na população brasileira. Neste contexto, foi 

trabalhado a Geografia da População e sua presença no ensino de Geografia, defendendo uma 

maior relevância e inserção da população negra nestas discussões. Posteriormente, foi elaborada 

uma proposta de trabalho de campo em uma Comunidade Remanescente Quilombola (CRQ) 

como uma possibilidade para que os alunos compreendam a população afro-brasileira em sua 

totalidade. Sendo assim, espera-se que por meio desta proposta e sua possível realização os 

educandos compreendam com maior facilidade todo o contexto em que a população afro-

brasileira está inserida e também os motivos pelos quais essas comunidades continuam 

presentes e lutam por suas terras no país. 

Palavras-chave: Geografia da População; Trabalho de Campo; População Quilombola; 

Comunidade Remanescente Quilombola. 

 

INTRODUÇÃO 

A Geografia da População realiza estudos a partir dos fenômenos de população que 

variam de acordo com o tempo e o espaço proporcionando um caráter geográfico a estes 

fenômenos. No contexto escolar, as abordagens a respeito da população ocorrem no 7º ano do 

Ensino Fundamental. Portanto, com a realização do estágio de observação nesta série, algumas 

lacunas estiveram presentes ao retratar a população brasileira e a sua diversidade étnica, pois 

durante a aula foi apresentado aos estudantes apenas mapas com a concentração da população 

no território brasileiro que se declara negra, parda, indígena, amarela e branca.  

Deste modo, pouco se falou ou problematizou a respeito da concentração 

populacional, assim como esteve ausente discussões acerca das influências que as diversas 

etnias presentes no país colaboraram para a formação da cultura e da identidade brasileira. A 

partir disto, buscou-se discutir acerca da população negra com o intuito de apresentar a 

influência desta na população brasileira. Para isso, foi elaborada uma proposta de trabalho de 

campo em uma Comunidade Remanescente Quilombola (CRQ). 

A escolha de uma CRQ foi baseada no sentido histórico, político e simbólico que 

um quilombo adquire para os negros, em especial àqueles que possuem ligações diretas ao 

processo de escravidão brasileiro. Tal sentido advém do fato do quilombo ter representado, na 

                                                           
28

 Artigo elaborado para a disciplina Ensino da Geografia e Estágio de Vivência Docente, sob orientação 
da Prof.ª Dr.ª Patrícia Fernandes Paula Shinobu. 
29

Licencianda em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail ta.gallinari@hotmail.com. 



 
 

época de seu surgimento, um território de luta e resistência contra a escravidão, proporcionando 

a liberdade dos negros, como também a manutenção de seus costumes e tradições. Outro fator 

que influenciou esta escolha foi o desconhecimento da população paranaense acerca da presença 

de quilombos no Estado, buscando, portanto, mostrar aos estudantes que ocorreu escravidão no 

Paraná e, com ela, o aparecimento de quilombos. 

Portanto, este artigo foi elaborado a partir da observação de aulas com a temática 

Geografia da População e de levantamentos a respeito da função da própria Geografia da 

População e sua importância para a educação básica; assim como o processo de escravidão no 

Brasil e a função do quilombo para os negros; e, posteriormente, foi discutida a importância do 

trabalho de campo para a Geografia, elaborando uma proposta de trabalho de campo aplicado 

em comunidades quilombolas. 

 

Geografia da População e Ensino 

A Geografia da População é entendida como a responsável por tratar das diversas 

maneiras em que o caráter geográfico dos lugares é formado a partir de fenômenos de população 

que variam através do tempo e do espaço. Sendo assim, o geógrafo estuda os aspectos espaciais 

da população no contexto da natureza global dos lugares (ZELINSKY, 1969, p. 2). Ainda 

segundo Zelinsky (1969), a Geografia não tem como função apenas localizar os fenômenos, mas 

deve se preocupar em analisar as inter-relações presentes nas diferenças espaciais da população 

com os demais elementos da área geográfica.  

Neste contexto, de acordo com Mormul (2013), o objetivo de contribuir na 

explicação das realidades espacialmente observáveis faz com que os estudos e análises 

produzidos sejam baseados na atividade do homem e não na lógica de seus métodos. Isso faz 

com que o contexto histórico dos processos passe a ser considerados, de modo com que sejam 

aliados às forças políticas, econômicas e sociais que influenciam o modo de viver e de se 

organizar da população. 

Por meio da utilização do conceito de produção do homem a Geografia da 

População busca entender a história humana em sua totalidade, além de momentos históricos 

específicos. Sendo assim, o homem não é visto como um fato dado e que sempre esteve 

presente do mesmo modo ao longo do tempo, mas sim como um ser em formação, da mesma 

maneira em que a história está em formação. Portanto, o homem, enquanto ser da natureza 

rompe pouco a pouco com a passividade e concomitantemente cria a sua própria realidade. Isso 

faz com que o homem produza um mundo humanizado, dominando a natureza ao seu redor, ao 

mesmo tempo em que cria com ela uma relação contraditória de luta e de domínio (DAMIANI, 

1991). 

Porém, ainda segundo Damiani (1991), a atividade humana se consolida apenas a 

partir da relação entre os homens, já que o homem se constitui enquanto ser social e sua 

atividade surge na prática coletiva, e não por meio de indivíduos isolados.  Logo, ela aparece no 

interior de formas sociais específicas, possuindo um lado negativo – a alienação –, e um 

positivo – o domínio sobre a natureza; em que a alienação pode ser entendida como “o 

desenvolvimento das potencialidades da humanidade em detrimento da essência humana do 

indivíduo e dos interesses de classe sociais inteiras” (DAMIANI, 1991, p. 80-81). 



 
 

Desta maneira, a Geografia da População ao utilizar o termo “população” busca 

atingir a concepção da produção do homem, já que o homem é uma possibilidade histórica 

(DAMIANI, 1991). E, segundo Zelinsky (1969), ao considerar o contexto histórico que os 

homens estão inseridos, devem-se enfocar os processos de transferências forçadas da população, 

pois embora fossem fenômenos incomuns eles afetam a Geografia da População dos lugares. No 

que tange os movimentos de população forçados, o maior dentre eles ocorreu com o comércio 

de escravos negros, afetando tanto a população africana quanto as populações dos países em que 

os negros chegavam, em especial o Brasil. 

É neste contexto em que trabalhar com assuntos referentes à população no ensino 

de geografia da educação básica se faz necessário. Portanto, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do estado do Paraná de 2008, é designado para se trabalhar no 

7º ano do Ensino Fundamental as abordagens a respeito da população, e têm como conteúdo 

estruturante retratar a “dimensão cultural e demográfica do espaço geográfico”, com enfoque 

nas “manifestações socioespaciais da diversidade cultural” e a “transformação demográfica, a 

distribuição espacial e os indicadores estatísticos da população”. 

Por meio do conteúdo estruturante e seus principais enfoques é possível trabalhar 

de maneira aprofundada a população afro-brasileira. E para que ela seja entendida plenamente, 

não basta apenas utilizar seus indicadores estatísticos e sua distribuição no território brasileiro, é 

preciso ir além, pois estes fatores retratam um processo histórico. Tal processo é composto pela 

escravidão no Brasil, assim como o tráfico negreiro e a diáspora africana; o surgimento dos 

quilombos como territórios de luta e resistência e a sua marginalização perante a sociedade; e 

até mesmo pela cultura africana que formação da atual sociedade brasileira. Portanto, o papel do 

negro na formação do Brasil deve estar presente na escola e principalmente no ensino de 

Geografia.  

Aliada às Diretrizes Curriculares está a lei 10.639 de nove de janeiro de 2013, que 

torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Deste modo, inclui-se os 

conteúdos de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional nas escolas de ensino fundamental e 

médio, sejam elas públicas ou privadas (BRASIL, 2013). Sendo assim, torna-se visível a 

importância de se trabalhar a população negra no ensino de Geografia e, a partir disso, resgatar 

as contribuições do povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas.  

 

A População Quilombola no Brasil e Sua Herança Cultural 

O Quilombo Brasileiro 

O escravismo nas Américas se caracterizou como uma experiência histórica crucial 

para os negros, e foi a partir deste sistema de produção que os negros se fizeram presentes no 

Brasil. Deste modo, além da importância econômica que o escravismo assumiu, ele também 

influenciou a tradição cultural e os padrões de organização social do grupo racial subordinado 

(HASENBALG, 1979).  

Portanto, segundo Freitas (1982), este sistema de produção surgiu a partir dos 

interesses da coroa brasileira e dos donatários de terras em produzir açúcar para suprir a 

demanda que havia na Europa. No entanto, para que esta produção fosse economicamente 



 
 

compensadora era necessário o trabalho intensivo de grande número de trabalhadores mantidos 

em nível de subsistência. 

A solução seria a utilização de um camponês que pudesse ser obrigado a ficar 

na terra e trabalhar nas condições impostas pelo dono da plantação, 

permitindo a obtenção do máximo lucro. Havia de ser um camponês 

impossibilitado de ir embora se não estivesse satisfeito; um camponês que 

constituísse, ele próprio, propriedade do dono da plantação, para dele usar e 

abusar; um camponês sujeito a uma dependência jurídico-institucional – em 

suma, um escravo (FREITAS, 1982, p. 18-19). 

 

A escravidão esteve presente em todo o território brasileiro e, assim, marcou a 

existência deste modo de produção específico – o escravismo moderno. Este modo de produção 

além de importar uma grande quantidade de escravos, esta importação seguia como um processo 

contínuo, de modo a formar um mecanismo regulador que permitia a manutenção do escravismo 

havendo substituições de escravos mortos ou inutilizados por outros importados, sem interferir 

no custo da produção de mercadorias (MOURA, 1987). A respeito deste mecanismo regulador, 

é possível entender o grande número de negros presentes no Brasil desde a escravidão até os 

dias atuais. Entretanto, Freitas (1982), assevera que importar escravos negros ao invés de se 

utilizar a mão-de-obra indígena saia mais caro para o modo de produção. Portanto, e escolha 

pela escravização do negro se explicava pelo grande reservatório humano que estes povos 

possuíam, refutando a tradicional ideia de que os africanos eram mais fortes e submissos que os 

indígenas.  

Neste contexto, Anjos (2009) afirma que a África foi o continente mais importante 

para a manutenção e estruturação do mundo, e o Brasil foi a unidade política contemporânea 

que registrou os maiores números de importações forçadas dentre os séculos XVI e XIX. A 

partir disso, o tráfico negreiro gerou problemas de despovoamento em diversas regiões do 

Continente Africano, ao passo que o Brasil importou mais de quatro milhões de negros, 

transformando-se no território mais escravista e de maior extensão racista do cenário mundial.  

A escravidão econômica, presente no Brasil, não existia na África, portanto o 

escravo negro desconhecia esse modo de produção,pois no Continente Africano predominava a 

escravidão do tipo patriarcal, e este foi um dos motivos que influenciou o aparecimento das 

insurreições negras. Os processos de rebeldia (entendendo rebeldia como o ato de não se 

conformar e reagir contra o sistema dominante) e resistência estiveram presentes em diversas 

formas,tais como os quilombos, assassinato de senhores, feitores e capitães-do-mato; suicídio; 

fugas individuais e até mesmo guerrilhas (FREITAS, 1982). 

No Brasil, portanto, o quilombo surge como afirmação de luta e resistência contra 

o escravismo e também contra as condições em que eram submetidos, estando presente em toda 

a extensão territorial nacional e durante todo o período escravista (MOURA,1987). Deste modo, 

“os quilombos funcionaram como uma verdadeira válvula de escape para diluir a violência da 

escravidão, particularmente das agressões no cotidiano das senzalas” (ANJOS, 2009, p.50). 

Entretanto, cabe ressaltar que o quilombo surgiu primeiramente na Angola em um 

contexto diferente ao brasileiro. O quilombo angolano foi criado pelos povos imbangalas, na 

região da atual Angola, e a sua terminologia era usada para designar um território que fosse 

dominado por um membro – chamado de senhor do quilombo pelos portugueses – e também a 

população que nele residia. Estes quilombos, embora espalhados pelo território, possuíam uma 



 
 

mesma configuração, em que suas plantas e estruturas se assemelhavam, sendo sempre muito 

bem cercados com labirintos e até mesmo trincheiras, por haver uma grande preocupação com a 

defesa militar (FREITAS, 1982). 

Estes quilombos tinham como função oferecer escravos aos portugueses. Esse 

comércio de escravos era feito por intermédio do pombeiro, nome dado a um negro já 

escravizado que residia no quilombo e seu papel era selecionar os negros de acordo com os 

interesses dos portugueses. A partir de sua função inicial, pode-se entender os motivos que 

levavam a grande preocupação dos quilombos com a defesa, já que os negros que ali residiam 

não poderiam fugir (FREITAS, 1982). 

Sendo assim, de acordo com Freitas (1982), o quilombo angolano desempenhava o 

papel de base e instrumento de tráfico negreiro, enquanto o quilombo brasileiro surge como o 

lócus da luta e resistência ao escravismo. Diante desta contrariedade, o quilombo tinha um 

significado negativo para os negros, de modo com que a utilização deste termo no Brasil para 

designar os territórios criados pelos escravos para resistir fosse iniciada pelos senhores-de-

escravos, já que para eles essa organização remetia aos viveiros de escravos angolanos. Com o 

tempo o uso da palavra “quilombo” tornou-se constante e os próprios negros passaram a utilizá-

la, ressaltando as grandes diferenças entre os dois tipos de quilombos. 

Portanto, o quilombo brasileiro se caracteriza como uma criação original que foi 

inspirada nas peculiaridades presentes no sistema escravista. Ele era composto, em sua maioria, 

por escravos fugitivos e que buscavam a liberdade, e sofria uma grande repressão do Estado, de 

modo com que a única maneira dealcançar mudanças perante o aparelho de dominação militar, 

ideológico e político que os desumanizavam era a luta. E para isso, era necessário que cada 

quilombo organizasse um sistema que propiciasse a sua defesa permanente, sendo possível a 

partir do contato com outras camadas, grupos e segmentos oprimidos em suas regiões, 

promovendo o escambo de armas, pólvoras, facas e outros objetos que auxiliassem o 

movimento de luta e resistência (MOURA, 1987). 

A organização interna do quilombo dividia-se basicamente em dois modelos de 

atividade. Um deles era o responsável pela fabricação de objetos bélicos e pela construção dos 

muros e buracos com estepes com o intuito de surpreender os invasores para, assim, estabelecer 

um sistema de defesa, proporcionando a manutenção do reduto quilombola. Outro grupo de 

quilombolas desenvolvia uma série de atividades que pudessem manter e alimentar a população, 

além de produzir artesanatos. Essas características faziam com que o quilombo pudesse se 

manter sem grandes crises internas caso ocorressem isolamentos ou guerras (MOURA, 1987). 

De acordo com Freitas (1982), embora os quilombos fossem bem organizados eles 

estavam à margem da sociedade nos aspectos geográficos, econômicos e sociais. Mesmo com a 

grande organização e a luta frequente eles não chegavam a oferecer riscos ao sistema em que o 

Brasil estava inserido e também não conseguiam subjugar e transformar toda a sociedade 

brasileira, embora causassem muitas perturbações e prejuízos, e configuravam uma forma única 

de resistência e libertação. Sendo assim, a luta quilombola se tornava repetitiva e sem esperança 

para os negros, retratando a debilidade desta classe. 

Por conseguinte, Silva (2010) afirma que a luta negra no Brasil ultrapassou os 

limites da escravidão, com grande influência na Revolta dos Alfaiates (1798-1799 na Bahia), 

Cabanagem (1835-1840 no Pará), Sabinada (1837-1838) e na Guerra da Balaiada (1838-1841 

no Maranhão). A respeito da Balaiada, movimento de cunho social, foi composto pelas classes 



 
 

oprimidas (pobres, índios, fugitivos e prisioneiros) para se oporem aos proprietários de terras e 

aos comerciantes portugueses, motivados pelos abusos que lhes eram cometidos. Os 

quilombolas apoiaram este movimento até o final, retratando que os quilombos e seus membros 

não formavam apenas um lugar de refúgio, e sim buscavam a organização de uma sociedade 

livre composta por aqueles que se negavam a viver sob o regime de escravidão (SILVA, 2010). 

Atualmente, as comunidades negras rurais, sejam elas “terras de pretos” ou 

“comunidades remanescentes quilombolas”, continuam nos processos de luta pelos direitos à 

liberdade, cidadania e igualdade, com reivindicações pela posse da terra. A posse, por muitas 

vezes, ocorreu de diversas maneiras, sendo elas: compra de terras pelos escravos libertos, 

doação dos senhores-de-escravos, troca de serviços prestados por terras e também a ocupação 

em lugares remotos para a instalação do quilombo (SILVA, 2010). 

 

A Herança Cultural Africana 

As comunidades remanescentes quilombolas representam a resistência cultural das 

populações que as compõem. Sendo assim, cada comunidade apresenta características próprias, 

que são formadas a partir dos costumes, tradições, festividades e manifestações religiosas, 

possuindo um patrimônio cultural valioso. Por meio destas características próprias que a cultura 

africana e quilombola foram essenciais na formação da cultura brasileira (SILVA, 2010). Neste 

contexto,diversos povos africanos, atualmente chamados afro-brasileiros, foram trazidos para 

formar o território brasileiro, sendo eles, de acordo com Anjos (2009): minas, congos, angolas, 

anjicos, lundas, quetos, hauças, fulas, uruás, ijexás, jalofos, mandingas, anagôs, fons, ardas, 

dentre muitos outros. Mediante a esta grande diversidade de povos é que se pode entender 

porque a cultura brasileira foi tão determinada pela cultura africana. 

Sansone (2000), afirma que os negros criaram, de forma ativa, no “Novo Mundo” 

uma cultura, com novos elementos e características. Inseridos no cenário do tráfico negreiro, da 

sociedade de plantation, da abolição da escravidão e da liberdade, os negros foram obrigados a 

redefinir de maneira rápida quais seriam suas culturas e como elas deveriam se manifestar. 

Sendo assim, “suas novas culturas tinham de significar algo e ser inteligíveis para os próprios 

negros – que no início provinham geralmente de origens diversas – bem como, embora de outra 

forma, para os brancos” (SANSONE, 2000, p. 87). 

Neste contexto, foi criada uma mercantilização da nova cultura negra, de modo 

com que algumas características fossem selecionadas para representar toda esta cultura, 

tornando-a sólida e material (SANSONE, 2000). Quanto à história da cultura afro-brasileira, 

duas variantes associadas a duas cidades brasileiras são identificadas, sendo elas pertencentes ao 

Rio de Janeiro e a Salvador, associando “a primeira à mestiçagem e à manipulação cultural 

enquanto a segunda é vista como a identidade negra e a pureza cultural” (SANSONE, 2000, p. 

89). 

Portanto, no Rio de Janeiro predomina dois elementos muito conhecidos e 

difundidos no país: o samba e o carnaval. Nele, havia também o jango e a umbanda, embora não 

tenham sido utilizados para identificar aquilo que era típico ao Rio. A partir disso, o jango se 

transformou em uma dança praticada em um único lugar na cidade, e mesmo assim o ritmo foi 

eleito por um grupo de ativistas negros como a forma mais autêntica e menos corrompida da 

cultura negra presente no Rio de Janeiro. Já a umbanda, embora muito difundida, ela não é 



 
 

apresentada como algo típico da cultura negra, pois possuem na sua composição além das 

deidades africanas, elementos do kardecismo e do catolicismo popular (SANSONE, 2000).  

Sansone (2000) afirma ainda que enquanto aquilo que representava a cultura negra 

no Rio de Janeiro servia para compor a identidade brasileira tanto no país quanto no exterior, as 

representações baianas tornaram-se inspiração para a criação de culturas negras no Brasil. Desta 

maneira, a cultura afro-baiana era organizada por representantes da cultura negra, de modo com 

que os elementos presentes em Salvador fossem intimamente relacionados ao continente 

africano e, principalmente, que fossem leais às suas tradições.  

Em Salvador predominou o avanço da cultura religiosa com um universo simbólico 

e objetos “africanos” compondo-a. A respeito da religião, predominava o culto ao candomblé, e 

esta centralidade foi impulsionada também pelo Museu Afro-Brasileiro da Bahia, inaugurado 

em 1974. Nele estavam presentes imagens de orixás, acessórios, vestimentas e instrumentos 

musicais usados nesta prática religiosa. Aliado ao candomblé, há outros elementos 

característicos da cultura negra, como as baianas do acarajé, a capoeira – que se tornou uma arte 

marcial no Brasil -, a dança e a música, nas quais predominavam ritmos sensuais e com a 

presença de instrumentos de percussão (SANSONE, 2000). 

Deste modo, pode-se observar a grande influência da cultura negra na atual cultura 

brasileira em diversos aspectos, seja na dança, música, religião, instrumentos de utensílios 

domésticos e até mesmo na cozinha. Aliado a isto, outra atuação negra presente no Brasil diz 

respeito ao idioma falado no país, que embora seja de origem portuguesa, foi bastante 

influenciado pelos africanos produzindo uma variante de caráter brasileiro. Essa influência, de 

acordo com Bonvini (2010, p.16), foi chamada de “crioulização do português”, no qual havia 

mudanças sintáticas no idioma de origem europeia por meio do contato entre as línguas 

africanas e a língua portuguesa. 

Ainda segundoBonvini (2010), o comércio dos escravos na África teve forte 

participação na influência do idioma falado no Brasil. Com o comércio, eram criados 

entrepostos de cativos, caracterizados como permanentes e organizados, onde os negros que 

fossem embarcar para o Brasil eram deixados. Com isso, etnias diversas conviviam juntas nestes 

locais a espera de completar a carga de um navio para realizar o tráfico negreiro.  

Essa organização particular do tráfico, diretamente orientado para o mercado 

brasileiro, criou as condições linguísticas favoráveis à emergência de uma 

nova situação linguística para os cativos, transitória, é verdade, mas que pôde 

influir, por sua duração e sua renovação regular, naquela que ocorrerá em 

seguida no Brasil (BONVINI, 2010, p. 31-32). 

 

Este acontecimento fez com que os negros adotassem, de maneira forçada, um 

mesmo idioma – o quimbundo, ao mesmo tempo em que tiveram contato forçadamente com a 

língua portuguesa, pois era o idioma falado pelos pombeiros, pelos negreiros portugueses e seus 

futuros senhores. Sendo assim, a língua portuguesa falada no Brasil já integrava na sua variante 

local muitos termos de origem africana, que eram incorporados à medida que se havia o contato 

entre os dois idiomas. Mediante a isto, pode-se concluir que o idioma oficial do país possui 

muitas influências dos africanos, tornando-o diferente daquele que é originário de Portugal e se 

caracterizando como mais um elemento em que a cultura negra atuou no Brasil (BONVINI, 

2010). 



 
 

Tendo em vista a riqueza cultural africana que compõe a cultura brasileira e a 

necessidade de sua valorização, buscando combater estereótipos e preconceitos, é de suma 

importância que os estudantes tenham a oportunidade de conhecer um espaço quilombola para 

que se conheça os aspectos históricos, culturais e religiosos, por exemplo, no cerne da 

população afro-brasileira.  

 

O Trabalho de Campo como Possibilidade de Compreender a Influência Negra na 

População Brasileira 

O trabalho de campo, desde os primórdios da Geografia, é parte fundamental do 

método de trabalho dos geógrafos. Inclusive, a Geografia teve suas principais bases de 

desenvolvimento originadas a partir de relatos e pesquisas elaborados por viajantes e 

naturalistas. Com o tempo, desenvolveu-se nesta ciência um forte caráter empirista, de modo 

com que o trabalho de campo deixasse de ser fundamental para o método e passasse a se 

transformar no próprio método, pois no contexto geográfico predominava a concepção 

empirista, na qual a teoria era desprezada e a descrição da realidade era tida como critério de 

verdade (ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006). 

Atualmente, a Geografia tem nos estudos do espaço organizado a sua maior 

preocupação. Portanto, a Ciência Geográfica deixa de ser descritiva e passa a compreender a 

realidade por meio da criticidade da totalidade, considerando os fatores que interagem na 

elaboração do espaço. Sendo assim, há uma mudança no processo de ensino de Geografia, em 

que se eliminem assuntos que pouco contribuem para a compreensão de conceitos básicos e se 

estimule o estudo a partir da participação ativa dos alunos. É neste contexto em que a prática do 

trabalho de campo volta a ser difundida (TOMITA, 1999). 

Tal prática, segundo Alentejano e Rocha-Leão (2006), retrata um momento que 

está no cerne do processo de produção do conhecimento. Este processo é composto inicialmente 

por teoria para que a prática possa ser bem realizada, caso contrário assume-se o risco do 

trabalho de campo ser vazio de conteúdo e consequentemente incapaz de contribuir para a 

compreensão da essência dos fenômenos geográficos. 

Com a realização do trabalho de campo no contexto escolar, o aluno passa pela 

transformação de deixar de ser um agente passivo e passa a ser problematizador, questionador e 

construtor do seu próprio conhecimento. É a partir do aprendizado em campo que a curiosidade 

do aluno é aguçada e, assim, há uma maior motivação para que ocorra o entendimento dos 

fenômenos a serem observados. Sendo assim, com a motivação para a auto-produção do 

conhecimento é possível promover o ensino e aprendizagem de maior qualidade (CIOCCARI, 

2013).  

O trabalho de campo deve ser centrado nas individualidades dos alunos e levar em 

conta a comunidade em que estão inseridos. Com isso, é possível estabelecer conteúdos a serem 

trabalhados na tentativa de associar os conhecimentos cotidianos, que os alunos adquirem a 

partir da vivência, com os conhecimentos científicos, que são abordados nas aulas e, 

posteriormente, no trabalho de campo. Deste modo, o trabalho de campo é feito a partir das 

necessidades de compartilhar informações e reflexões acerca do que se está trabalhando durante 

as aulas, e no contexto da Geografia ele se caracteriza como uma atividade intrínseca ao 



 
 

conhecimento espacial, assim como possibilita uma participação ativa dos alunos mediante a 

realidade que os envolvem (CIOCCARI, 2013). 

Outra função do trabalho de campo é integrar os fenômenos sociais e naturais presentes no 

contexto do campo. Sendo assim, torna-se necessário destacar tanto durante as aulas com as 

teorias como na realidade do campo que os aspectos sociais e naturais são indissociáveis, 

somente desta maneira é possível que se construa o conhecimento geográfico (ALENTEJANO; 

ROCHA-LEÃO, 2006). 

Tendo em vista a importância do trabalho de campo para a Geografia e a 

necessidade de se trabalhar a população afro-brasileira na educação básica, torna-se 

fundamental a realização de um trabalho de campo para uma CRQ de maneira a possibilitar aos 

educandos o reconhecimento de um lugar, diferente daqueles em que vivem, que é carregado de 

história e cultura brasileira. Deste modo, estar presente a um lugar que foge a realidade dos 

estudantes desperta neles o interesse e a curiosidade a respeito de sua história. Aliado a isto, a 

proposta de trabalho de campo surge a partir da observação de uma aula do 7º ano do Ensino 

Fundamental em que o professor trabalhou com a diversidade étnica brasileira por meio de uma 

aula expositiva e não se aprofundou nas questões da população afro-brasileira, tratando apenas 

da concentração dos negros no Brasil, ressaltando a grande presença na região Nordeste e a 

baixa presença na região Sul; enquanto poderia usar destes dados para buscar explicar motivos 

que levem a essa concentração além de demonstrar que embora seja em menor número, os 

negros se fazem presentes na região Sul.  

Portanto, a realização desta atividade tem como objetivo proporcionar uma visão 

ampla e realista de como os negros enfrentaram e resistiram ao processo de escravidão e a partir 

disto, como se organizaram para viverem livres, como mantiveram suas tradições que, 

consequentemente, formaram a cultura brasileira. Aliado a isto, o trabalho de campo agiria 

também para desconstruir os preconceitos presentes na sociedade contra os quilombolas, e 

proporcionar aos alunos diálogos com os moradores a respeito de suas histórias para que 

possam construir seus conhecimentos com base em suas próprias visões e entendimentos a 

respeito do assunto. 

Cabe ressaltar que no estado do Paraná, atualmente, existem 36 CRQ, que estão 

especializadas de acordo com a figura 1, e se concentram na Região Metropolitana de Curitiba, 

em especial no Vale do Ribeira paranaense, localizando-se também nos municípios de Ponta 

Grossa, Castro, Ivaí, Turvo, Guarapuava, Candói, Palmas, Foz do Iguaçu, Guaíra e Curiúva. 

Tendo em vista o município de Londrina, as comunidades mais próximas estão presentes no 

município de Curiúva, sendo elas: CRQ Água Morna e CRQ Guajuvira (ITCG, 2008).  

 

Figura 1 – Localização das Comunidades Remanescentes Quilombolas do Paraná 



 
 

 

Fonte: SILVA, L. F. B. (2016) 

 

Sendo assim, o trabalho de campo poderia ocorrer em quatro etapas, sendo elas: 

1ª etapa: Aula pré-campo 

Nesta etapa seria ideal que o/a professor/a reservasse duas aulas (100 minutos) para 

a preparação do trabalho de campo com os educandos. Deste modo, o cronograma destas aulas 

se seguiria da seguinte forma: 

0 – 15 minutos: levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos a cerca do processo de 

escravidão brasileiro, dos quilombos e da cultura africana no Brasil. 

15 – 80 minutos: discussão com os educandos a respeito da escravidão, dos quilombos e da 

cultura africana de modo a confrontar com os conhecimentos prévios deles. 

80 – 100 minutos: explicação do roteiro do trabalho de campo, retratando os objetivos a serem 

alcançados e como ele se desenvolverá durante a realização. 

2ª etapa: Trabalho de campo 

Durante a realização do trabalho de campo é necessário que ele se divida, em pelo 

menos, três momentos: 

1º momento – Palestra/conversa com os representantes da comunidade, de modo com que os 

estudantes conheçam a história daquela CRQ e todo o processo de luta pela terra que os 

membros enfrentaram, desde a instalação do quilombo até a titulação da terra, que pode ter 

ocorrido ou não.  



 
 

2º momento – Caminhada por alguns pontos da comunidade para que os estudantes possam 

compreender o arranjo espacial da comunidade, assim como observar a paisagem local, relevo, 

vegetação, construindo croquis com base em suas percepções.  

3º momento – Os estudantes, divididos em duplas ou trios, conversariam com alguns membros 

da CRQ construindo pessoalmente diálogos a partir dos assuntos que despertaram maior 

curiosidade e interesse, seja a respeito da história, problemas enfrentados, preconceitos da 

sociedade, modo de vida, interesses futuros e desejos de permanecer ou não na comunidade, por 

exemplo.  

4º momento – Identificar quais são os principais contribuições culturais herdadas e presentes 

hoje em nosso cotidiano, como por exemplo: o candomblé, a capoeira, os instrumentos de 

percussão utilizados na música e na dança, alimentos típicos como o acarajé e óleo de dendê.  

3ª etapa: Aula pós-campo 

Após a realização do trabalho de campo é necessário reservar uma aula (50 

minutos) para que o/a professor/a estabeleça um diálogo com os estudantes que participaram da 

atividade a respeito de alguns pontos: o que eles acharam de mais interessante?Quais as novas 

informações discutidas?Opiniões a respeito da comunidade, aspectos negativos? Quais são as 

heranças culturais presentes em nosso cotidiano? Deste modo, é possível analisar quais fatores 

mais interessaram os estudantes e como foi a percepção e aprendizagem deles mediante o 

trabalho de campo. Posteriormente, nos minutos finais desta aula, o/a professor/a poderá 

explicar como ocorrerá a avaliação do trabalho de campo. 

4º etapa: Avaliação do trabalho de campo 

O/a professor/a poderá adotar como forma avaliativa a elaboração de revistas artesanais, vídeo 

ou um blog, por exemplo, de modo com que retratem todos os elementos trabalhados na aula 

pré-campo e no trabalho de campo. Posteriormente, o/a professor/a e os educandos poderiam 

organizar uma exposição no colégio, apresentando para a comunidade escolar tudo o que tenha 

sido construído pós trabalho de campo, como as revistas artesanais e os vídeos, além de 

fotografias da CRQ visitada e objetos de origem africana que fazem parte do cotidiano dos 

brasileiros. E a respeito do blog, citado como exemplo de avaliação, ele poderia conter os 

relatos de experiência dos alunos que participaram do trabalho de campo, proporcionando 

diversas visões acerca da temática trabalhada; e seu endereço poderia ser divulgado para os 

demais educandos/as, professores/as e familiares, buscando atingir o maior número de pessoas 

possível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao abordar assuntos referentes à população brasileira durante as aulas de 

Geografia, espera-se que professor/a e educandos/as discutam acerca dos números 

populacionais, distribuição espacial, assim como as influências culturais dos diversos povos que 

compõem o Brasil, já que se trata de um país com grande diversidade étnico cultural. Sendo 

assim, a partir do que foi discutido até aqui, é necessário que o professor/a amplie suas 

discussões durante a aula, seja em aula expositiva ou em que o livro didático é utilizado, de 

modo com que a geografia da população seja trabalha em suas diversas escalas, sejam elas local, 

regional e até mesmo nacional.Aliado a isto, a realização de um trabalho de campo seria uma 



 
 

ferramenta enriquecedora para o processo de ensino-aprendizagem, pois auxiliaria na visão 

empírica dos alunos perante os conhecimentos geográficos trabalhados durantes as aulas. 

Com a proposta de trabalho de campo para uma CRQ pretendeu-se demonstrar a 

pertinência desta atividade para o ensino de Geografia, assim como discorrer a respeito da 

população negra desde as suas origens com o tráfico negreiro e a escravidão na Brasil, o 

processo de luta e resistência ao escravismo a partir da criação dos quilombos e, posteriormente, 

os elementos de cultura africana que auxiliaram na formação da cultura e identidade brasileira. 

Mediante a isto, com a realização deste trabalho de campo, os alunos poderiam 

conhecer de maneira mais aprofundada a história dos afro-brasileiros, questionar-se e construir 

diálogos a partir de dúvidas pertinentes com os moradores da comunidade de modo com que 

possam entender a relação deles com a terra, com o quilombo e com a sociedade. Deste modo, 

além das questões populacionais, pode-se trabalhar a luta dos quilombolas pela terra, o 

quilombo como um território, e até mesmo os elementos da paisagem presentes na comunidade. 

Portanto, este trabalho de campo poderia englobar outros assuntos, convergindo ao quilombo e 

sua população. 

Para concluir, a realização deste trabalho de campo seria uma das diversas 

possibilidades de se trabalhar com a história e cultura negra de maneira diferenciada. Sendo 

assim, esta atividade englobaria os requisitos das Diretrizes Curriculares do Paraná e a lei 

10.639/03 retratando a real importância dos negros na formação da sociedade brasileira e de 

modo com que os estudantes pudessem compreender estes processos com autonomia, obtendo 

resultados diferentes daqueles em que os assuntos são discutidos apenas na sala de aula. 
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RESUMO: A desvalorização do professor e o descrédito que está ocorrendo ao seu trabalho 

estão fazendo surgir nos últimos anos uma preocupação com a sua formação e uma consequente 

busca pela valorização.  Assim sendo o presente artigo buscou entender a configuração do 

ensino de Geografia, o como a formação do professor influencia na qualidade dessa disciplina e 

quais as limitações encontradas no ensino. A necessidade de se estudar esta temática se deu 

devido à realização do estágio de observação, fase importante para a formação na graduação de 

Geografia/UEL e requisito da disciplina de Ensino de Geografia e Estágio de Vivencia Docente. 

Com a vivência do dia a dia nas escolas proporcionado por esta etapa do curso de licenciatura 

houve o encontro com a problemática se a graduação realmente oferece todos os instrumentos 

necessários para estar preparado a este mundo da escola. Buscando respostas utilizou-se de 

referências de diversos autores como, por exemplo, Pontuschka (2009), Kozel (1996), 

Cavalcanti (2010), Oliveira (2005). A metodologia empregada foi a vivência na licenciatura, e a 

discussão e leitura de referenciais teóricos. Tendo como resultado uma reflexão acerca deste 

assunto e um panorama geral do ensino de Geografia e do curso Graduação de Geografia da 

UEL. 
 

Palavras-chave: Docente; Educação; Geografia; Graduação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do presente artigo é discorrer acercada Configuração do ensino de 

Geografia nas escolas no Brasil, o como a formação dos professores influência na 

qualidade dessa disciplina e quais são as limitações encontradas no ensino. A motivação 

para a realização desse artigo foi experiências vividas em escolas durante os estágios 

obrigatórios de observação do curso de licenciatura em Geografia da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), além de discussões em sala de aula com base teórica 

acerca desse assunto. 

A qualidade da formação do professor pode interferir nas qualidades das aulas, 

muito vem se questionando nos últimos anos se a responsabilidade do desempenho ruim 

é do curso que não preparou adequadamente os graduandos ou se existem outros 

motivos para os problemas metodológicos de docentes. A formação por vezes não irá 
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exibir a real realidade dos professores e os conflitos existentes entre educadores e 

alunos que ocorrem, contudo vê-se a necessidade valorização da profissão e de 

aplicação de melhorias curriculares nas licenciaturas e até mudanças de postura de 

graduandos, de forma que melhore os processos de ensino e de aprendizagem. 

 

ENSINO GEOGRÁFICO NAS ESCOLAS  

 

A Geografia como disciplina tem seu início no século XIX no continente 

europeu, na antiga Prússia que tinha o objetivo de constituir o Estado-Nação alemão, 

por isso os governantes decretam uma formação para todos, exigindo que se aprendesse 

a língua, história e a Geografia do país, para que todos pudessem ter um amor à pátria. 

 

Carregada de uma função patriótica, a Geografia foi também 

institucionalizada na França após 1870, quando ficou comprovado que 

a Alemanha ganhou a guerra franco-prussiana porque seus soldados 

sabiam mais sobre o território disputado. Testada na Alemanha e 

depois na França, a Geografia se apresentava então, como um valor 

inigualável de prestadora de serviços patrióticos para o Estado-Nação 

(MELO, VLACH, SAMPAIO. 2006,p. 2684). 

 

Portanto inicialmente o propósito da Geografia era ensinar a conhecer seu 

território e de outros, para que pudessem valorizar seu país e também tivessem uma 

maior possibilidade de se defender contra as nações inimigas em guerras que estava 

acontecendo na Europa naquele século. 

No Brasil a Geografia entrou por volta de 1837 no Colégio Pedro II, sendo que 

a partir daí tornasse obrigatória essa disciplina em todo o país, devido ao fato de que ela 

era uma disciplina utilizada para ingressar em faculdades, isto graças a influência dos 

franceses. 

O objetivo da Geografia no Brasil era de fazer uma introdução para a história e 

ativar o desejo de se estudar essa ciência. Segundo Brabant (2005, p. 19) a finalidade da 

Geografia era: “de fazer dele um inventário, para delimitar o espaço nacional e situar o 

cidadão neste quadro”. 

Desde o implemento da Geografia nos currículos das escolas no país, houve 

muitas transformações nas correntes e consequentemente a maneira de se empregar essa 

matéria. Também as diversas mudanças que aconteceram na ciência devido ao processo 

de desenvolvimento em que se deparavam os países de todo o mundo e o como a 



 
 

geografia estuda o espaço, demonstram que seu ensino precisa acompanhar tal 

desenvolvimento. 

A partir da década de 30, a Geografia junto com História e outras ciências 

humanas eram racionadas como uma única disciplina, chamada de Estudos Sociais, que 

tinha por bases de correntes tradicionais. Os Estudos sociais, foi uma criação dos 

americanos tinha como objetivo: “[...] divulgação do conhecimento das diversas 

ciências humanas, a solução de problemas direcionados por uma visão pragmática e a 

formação da cidadania” (NADAI,1988, apud SOARES JUNIOR, 2002, p.3). 

No período da ditadura os conteúdos referentes a Geografia tiveram muitas 

alterações devido ao regime opressivo, ela começava a ser trabalhada com dados e 

memorização, devido aos militares não quererem que as pessoas criticassem o governo, 

ou seja, eles não poderiam mostrar sua opinião, o governo queria um cidadão obediente 

sem criticar o que estava ocorrendo no país ou na gestão. 

Para Foucher (1993, p. 16) “a Geografia na escola é, na maioria das vezes, uma 

lição a aprender. Nas instruções ministeriais, como em muitos manuais, a geografia 

decora, não se compreende”. Como o autor cita, a Geografia era considerada uma forma 

de decorar dados, sem se fazer uma crítica para poder entender do assunto. Isso mostra 

que a disciplina de geografia foi moldada para cumprir os interesses militares, alguns 

professores até os dias de hoje lecionam da mesma forma da época da ditadura.  

Por volta dos anos 80, se começa a discutir o retorno da história e geografia 

como disciplinas escolares e com o fim da licenciatura Estudos Sociais, tendo bastante 

luta para que os conceitos geográficos e históricos voltassem a ter sua devida 

importância.  

Nos dias atuais a Geografia deveria ser trabalhada de uma maneira para que o 

aluno possa aprender a ser crítico, analisando os acontecimentos que acontece no espaço 

em que se vive.  

 

O ensino de Geografia, como as demais ciências que fazem parte do 

currículo de ensino fundamental e médio, procura-se desenvolver no 

aluno a capacidade de observar, analisar, interpretar e pensar 

criticamente a realidade tendo em vista a sua transformação. Essa 

realidade é uma totalidade que envolve sociedade e natureza. Cabe à 

Geografia levar a compreender o espaço produzido pela sociedade em 

que vivemos hoje, suas desigualdades e contradições, as relações de 

produção que nela se desenvolvem e a apropriação que essa sociedade 

faz da natureza. (OLIVEIRA, 2003, p.141-142) 
 



 
 

Contudo, este fato nem sempre acontece, pois ainda hoje a Geografia sofre pré-

conceitos construídos pela sua história, sendo considerada uma matéria que só serve 

para decorar conteúdos, sem realmente entende-los para que se possa ser discutido, ou 

seja, os alunos não têm a noção de como a Geografia é importante para entender o que 

acontece no mundo, tanto no físico como no social. 

Outro fator importante no ensino de Geografia é que hoje no aprendizado se 

utiliza muito o livro didático como base para dar aula, não se buscando outros meios 

para ministrar a aula. Também há o desinteresse dos alunos de aprender Geografia, 

Cavalcanti (2010, p.3) diz: “Os professores de Geografia relatam que estão 

frequentemente enfrentando dificuldades em “atrair” seus alunos nas aulas, pois a 

maioria não se interessa pelos conteúdos que essa disciplina trabalha”.  Existem outros 

problemas no ensino de Geografia, como a formação do professor e até mesmo à 

estrutura que as escolas se encontram, dificultando o ensinamento e aprendizado. 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

No Brasil a formação de professores durante muito tempo “representou uma 

posição secundaria na ordem das prioridades educacionais, caracterizando um processo 

de desvalorização da profissão marcada pela consolidação da tutela político-estatal 

sobre o professorado” (PONTUSCHKA, PAGANELLI e CACETE, 2009, p.90). Este 

quadro levou a um descredito a profissão de professor, onde muitos ao acabarem de se 

formar sentem estar despreparados e com problemas didáticos para passar o 

conhecimento aos seus alunos. 

Destarte, nos últimos anos muito se vêm indagando, na área educacional, sobre 

se realmente os alunos de cursos de licenciatura saem realmente preparados para 

enfrentar a realidade das salas de aula, se é desempenhado o objetivo de toda a 

universidade, que é formar bons profissionais. Pimentel (1994, p.11) coloca alguns 

desses questionamentos em pauta, citando: 

 

É possível a qualquer profissional, desde que dominando em 

profundidade os conhecimentos de sua própria área de disciplina, 

tornar-se um ótimo professor? Ou seria necessário – e suficiente! – 

acrescentar à sua formação especifica conhecimentos razoáveis de 

psicologia educacional e de didática? 

Afinal, Ensinar é uma ciência, uma arte ou um conjunto de técnicas? 



 
 

Essas questões, que continuam a nos desafiar como formadores de 

educadores, continuam de pé e certamente constituirão parte dos 

debates durante os próximos anos, sempre que questões ligadas à 

qualidade de ensino, à formação de professores, à avaliação do 

trabalho docente venham a tona.  

 

Constatando esta problemática supracitada, percebe-se que são muitas as 

indagações a respeito da formação do professor, que futuramente formará outros 

educadores e profissionais que atuaram na sociedade capitalista, movimentando-a. 

Outro ponto a se levar em conta em relação ao desenvolvimento deste profissional é o 

investimento em educação, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p.89) comentam que, 

 

Apesar da relevância da profissão, considerada estratégica pelo fato de 

condicionar decisivamente as oportunidades de desenvolvimento da 

sociedade e da economia, os cursos de formação docente têm 

historicamente demonstrado sua falta de êxito, reforçando o 

estereótipo segundo o qual se trata de cursos fracos. Os professores, 

via de regra, são vistos como profissionais despreparados, sem 

capacidade de gerir autonomamente os próprios saberes.  

 

A partir disto vê-se a necessidade de um investimento amais do governo na 

formação destes profissionais e a preocupação que as universidades do Brasil como um 

todo devem ter para melhorar a preparação dos mesmos, procurando que estes saibam 

ser autônomos, sempre buscando aprender de forma continua. 

De acordo com Rego (2003, p. 71) “na formação do professor de geografia, 

como em todos os níveis de ensino deve-se procurar formar sujeitos autônomos, que 

possuam a autoria de seu pensamento”, ou seja, desde o ensino básico deve-se buscar 

formar um aluno que possa ter a autonomia de buscar informações por ele, não apenas 

recebendo todo o conhecimento pronto. Pois, um aluno da universidade é formado 

desde o seu ensino básico e o que recebe nele influência na sua formação acadêmica.  

Este fato diz respeito a outro fator que deve ser considerado na formação do 

professor, pois “o ensino aprendizagem é um processo, implica movimento, atividade, 

dinamismo; é ir e um vir continuamente. Ensina-se aprendendo e aprende-se ensinando” 

(OLIVEIRA, 2002, p.217).Portanto é preciso demonstrar aos discentes, futuros 

professores, que apesar da universidade ter que dar a base, eles mesmo formam o real 

conteúdo. 

O aluno de licenciatura de Geografia em geral crítica acerca da falta de 

preparação para a sala de aula e da distância de temas ensinados na universidade com os 



 
 

que são dados nas escolas, vê-se aí a necessidade de revisões em grades curriculares dos 

cursos. Vesentini (2002) comenta que esta deficiência nos cursos brasileiros é uma 

questão histórica e cita que “a preocupação com a formação do professor de Geografia, 

em especial com relação à escola fundamental e média, é quase inexistente nos nossos 

cursos de geografia, mesmo nas melhores universidades do país” (VESENTINI, 2002, 

p.235). Embora nos últimos anos viu-se progresso nesse contexto, onde alguns olhos de 

pesquisadores começam a se voltar para a questão do ensino básico e a colocá-los em 

discussão e reflexão. 

No dia 1º de julho de 2015, foi publicada a resolução n° 2 do Conselho 

Nacional de Educação (CNE)/Conselho Pleno (CP) que “Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 

a formação continuada”. Esta foi elaborada visando melhorar o processo formativo de 

professores. 

Assim sendo, em seu Art. 13, § 1º, II define que 400 (quatrocentas) horas do 

curso deverão ser “dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação 

na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, 

conforme o projeto de curso da instituição”.  Este fato possibilitaria uma maior 

preparação do aluno, devido ao maior contato que ele terá com a sala de aula, por 

aumentar a sua carga horária. Porque como cita Kozele Filizola(1996, p.105) “o 

objetivo principal do estágio é a produção de um saber “geográfico” que leve a um 

posicionamento crítico, se possível, à transformação da realidade do ensino”. 

A resolução nº 2 CNE/CP de 2015, também coloca em seu art.13,§ 3º que 

durante o curso de licenciatura “deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e 

concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o 

desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência”. 

Resolvendo-se assim a problemática que “os alunos em geral acentuam que as aulas são 

muito teóricas (... Abstratas...) e há dificuldade de transpor o que aprende na 

universidade para a escola” (CALLAI, 2013, p.87) 

Todo o quadro demonstrado em relação a educação de professores, evidencia 

nitidamente que se inicia os primeiros passos para melhorar a formação dos docentes no 

Brasil, além de que deve haver a constante preocupação de valorização da formação de 

professores, atores importantes para o desenvolvimento de uma sociedade, com a 

consequente precisão de ir além das perguntas representadas pela citação de Pimentel 



 
 

(1994) e há a necessidade da buscar soluções as deficiências encontradas nos cursos de 

graduação. 

 

O CURSO DE GEOGRAFIA UEL 

 

O curso de graduação de Geografia da UEL foi criado por meio do Decreto 

Federal nº 43.143, de 03 de fevereiro de 1958. Logo após a criação do mesmo, mais 

precisamente em 1964, inicia um período importante na história do Brasil, a Ditadura 

Militar. Com ela o curso foi afastado da área de humanas, sendo retirado do Centro de 

Ciências Humanas e, assim como em todas as outras universidades do país, transferido 

para o Centro de Ciências Exatas e, no caso da UEL, neste permanece deste então. 

Atualmente, o curso tem uma carga horária total de 2880 horas e possui um 

sistema acadêmico de seriado anual, tendo como objetivo possibilitar a formação 

integral de profissionais de geografia (de bacharelado ou licenciatura), de qualidade 

adequados as necessidades e demandas atuais. 

A graduação de Geografia da UEL tem a habilitação de bacharelado e 

licenciatura, sendo que é quando irá ingressar no terceiro ano que o discente decidisse 

qual será o caminho profissional escolhido. Portanto somente após o terceiro ano que o 

aluno começará a ter contato com matérias relacionadas à docência e ensino. 

As disciplinas relacionadas somente a habilitação de licenciatura na UEL são: 

Ensino da geografia e estágio de vivência docente; Psicologia da educação; 

Regionalização do espaço mundial; Metodologia de pesquisa em ensino de geografia; 

Didática da geografia e estágio supervisionado; Políticas educacionais e Libras (Língua 

Brasileira de Sinais). Juntas elas somam 700 horas aula de curso, ou seja, pouco menos 

de um quarto de horas são exclusivamente voltadas para a formação de professor. 

Considerando a resolução nº 2 CNE/CP de 2015, onde é citado em seu Art. 13, 

§ 1º que os cursos de que trata o caput deverão ter no mínimo 3200 horas, o curso de 

Geografia UEL deverá acrescer pelo menos 320 horas voltadas para a educação de 

docentes. Estas horas precisaram ser distribuídas entre estágio e disciplinas formativas, 

que preparem os discentes para trabalhar nas escolas, em uma reformulação da grade 

curricular. 

Essa nova estruturação do curso de Geografia, que deve ocorrer, possibilitará ir 

além de ensinar e transmitir conhecimento, de acordo com Callai (2013, p.157) a  

 



 
 

estruturação dos cursos tem de estar de acordo com as exigências do 

mundo atual, tem de ser ágil e conseguir dar respostas para formar um 

profissional que consiga trabalhar numa situação desafiadora que 

rapidamente põe problemas novos e urgentes. 

 

Destarte, deve ser pensado em como preparar os discentes do curso para a 

realidade de sala de aula, por vezes com situações desafiadoras, para distribuir esta 

carga horaria que irá chegar ao curso de graduação, de forma que melhore os 

profissionais formados como professores. Contudo, apesar da carga horaria atualmente 

ser mais reduzida, os docentes de Geografia tentam suprir como podem as necessidades 

formativas dos estudantes, que em assembleias estudantis de 2015 demonstraram o 

apreso a maestria de professores desta graduação da UEL e buscaram discutir problemas 

formativos que estão locados no curso.  

 

ASSEMBLEIAS ESTUDANTIS DE GEOGRAFIA-UEL  

 

As assembleias estudantis consistem em reuniões de um grupo de estudantes 

para discutir e decidir de forma representativa sobre determinados assuntos, no caso das 

duas assembleias estudantis de Geografia na UEL, realizadas no ano de 2015, sendo a 

primeira no final de outubro (27/10/2015) e a segunda no começo de novembro 

(06/11/2015), tiveram como objetivo discorrer sobre as reestruturações de grades que 

estão ocorrendo em todas as universidades e sobre a avaliação do curso que os alunos 

devem fazer.  

Durante as assembleias foi cogitado até a mudança no sistema acadêmico do 

curso, modificando de sistema seriado anual para credito, contudo, a maioria dos 

estudantes preferiu que o formato do curso continuasse o mesmo, apesar de que uma 

estudante pediu para haver disponibilidade de mais matérias optativas, de forma que 

houvesse a possibilidade de completar mais a formação acadêmica.  

Foi citado também durante estas reuniões que haverá um aumento de 400 horas 

no curso por causa da resolução nº 2 CNE/CP de 2015. Mas que ainda não há mapeado 

como ficarão locadas estas horas a mais no curso, além de que ainda estão verificando 

se haverá a possibilidade ainda do bacharel e da licenciatura caminharem juntos.  

Em relação às avaliações das matérias e dos professores do curso, muitos 

alunos elogiaram alguns docentes e houve a crítica de muitos outros. Uma parte das 

análises negativas foram dirigidas a alguns professores temporários, que de alguma 



 
 

forma entraram para cobrir a falta de professores, sendo citado por uma aluna que estes 

são em alguns casos tidos como “tapa buracos”.  

Professores temporários, não passam pelo mesmo crivo de provas que os 

professores efetivos do departamento, acontecendo com maior facilidade de estarem 

pouco preparados para dar conta de formar outros docentes. Assim há a possibilidade de 

acabar ocorrendo falhas na formação dos graduandos de licenciaturas, estas por vezes 

podem ser reproduzidas até de forma involuntária, por terem recebido estímulos em sua 

formação. Entretanto que fique claro que isso que foi discorrido não é uma regra, ou 

seja, nem todo professor temporário pode estar pouco preparado.  

Pode-se dizer que é um “efeito domino” o acontecimento de problemas na 

didática e metodologia de formadores de docentes. Pois o que está sendo formado 

professor, ainda busca uma forma de se orientar e têm como espelho o docente da 

universidade que é aquele que detém e emprega o conhecimento. Se os que os que 

ensinam têm problemas metodológicos, os que buscam conhecimento podem também 

ter problemas quando forem enfrentar uma sala de aula. 

Outra problemática trazida pelos alunos na assembleia foi a questão da 

educação inclusiva, pois a universidade não dá e nem têm ainda o aporte necessário para 

que isso ocorra dentro da instituição, apesar de que já tem alunos especiais na 

instituição. Também não dá ainda a base suficiente para os que se formam saibam lidar 

com a educação de alunos com deficiências. 

A necessidade de autocrítica também foi levantada pelos graduandos de 

Geografia da UEL, porque por vezes sentem-se despreparados e com uma formação 

falha, entretanto por vezes eles não buscam informações que deveriam buscar, não se 

esforçam o quanto deveriam se esforçar e por vezes nem cumprem atividades propostas 

pelos professores que ministram as matérias. Sendo que os estudantes, futuros 

professores deveriam buscar uma autonomia, pois quando forem ensinar não terão mais 

o apoio e auxilio da universidade. 

 

O FUTURO PROFESSOR E O ENSINO DE GEOGRAFIA  

 

Uma importante etapa para a formação do professor é o de estágio, pois é nele 

que acontece  

 



 
 

o registro do processo desenvolvido no dia-a-dia de sala de aula 

permite ao estagiário uma constante reflexão de sua prática, dos 

caminhos percorridos, das conquistas e dos desafios a enfrentar. Com 

certeza alguns reencaminhamentos e/ou redefinições de seu projeto 

inicial vão acontecer em função disso. (KOZEL e FILIZOLA, 1996, 

p.105) 

 

Sua formação interfere na sua postura de professor, amparo e correções de 

conduta devem ser feitas nesse período de educação do docente. O como ele saberá lidar 

com o ensino de Geografia resulta quase sempre daquilo que foi recebido na 

universidade, que como já supramencionado por vezes está muito distante da realidade 

escolar. Assim como cita Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p.90) “a prática 

profissional dos professores expressa-se, muitas vezes, de forma ordenada e 

racionalizada pelas instâncias técnicas e administrativas dos sistemas de ensino” seja 

pela falta de autonomia imposta pelo sistema ou ate pela falta de autonomia dele 

próprio. 

Seja aluno universitário na Geografia da UEL ou de outra instituição muitos 

obstáculos serão encontrados, limitações para realizar o trabalho podem ser as mais 

diversas, por vezes trazidas por questões históricas no ensino ou por deficiências na 

formação, o importante é buscar a superação, seja por meio de assembleias de alunos e 

professores ou por adequações curriculares, necessárias devido a própria dinâmica de 

mudanças ocorridas no mundo todo. 

 

 

LIMITAÇÕES EM SALA DE AULA  

 

Existem em sala de aula muitas limitações que os futuros professores podem 

encontrar, estes prejudicam o desempenho no processo ensino-aprendizagem, umas das 

dificuldades que mais chama a atenção é a relação aluno x professor. Segundo Muller 

(p. 276, 2002):  

 

A relação professor-aluno é uma condição do processo de 

aprendizagem, pois essa relação dinamiza e dá sentido ao processo 

educativo. Apesar de estar sujeita a um programa, normas da 

instituição de ensino, a interação do professor e do aluno forma o 

centro do processo educativo.  

 



 
 

A relação entre professor e aluno é fundamental para o desenvolvimento do 

trabalho de ensino, pois com a participação de ambos que acontece a construção do 

conhecimento e o funcionamento das escolas. Mas, na realidade das escolas esse 

relacionamento é por base de muitos conflitos, podendo acontecer falta de respeito entre 

ambas às partes, fazendo com que o aprendizado não desenrole da maneira que é 

prevista para acontecer. 

Uns dos principais fatores dessas desavenças é a diversidade que existe em 

todas as escolas, uma vez que cada pessoa tem sua forma de pensar, de agir e de 

comportar diante a sociedade, criando um ambiente instável, já que sempre ira existir 

aquele que quer impor sua opinião sem respeitar o próximo, isso vale tanto para aluno 

quanto para educador. 

 

Considerando que a diversidade pode ser uma das principais fontes de 

conflito nas escolas, situação que se agrava cada vez mais devido à 

falta de conhecimento e compreensão de alternativas para enfrentar os 

conflitos, assim como capacidade limitada para viver com as 

diferenças presentes em nossa sociedade, observa-se que a escola 

como um todo deve colocar objetivos pedagógicos para enfrentar o 

conflito. (LEITE, 2008 p. 2589) 

 

Muitas vezes esses problemas nas escolas podem chegar a violência, devido a 

falta de respeito e o conhecimento do que é certo e o errado, isso demonstra como a 

profissão de professor esta desvalorizada hoje, onde muitos alunos fazem o que querem 

e por vezes têm o apoio de seu pais. Por isso, que existem normas para poder ter um 

controle, nas diversas adversidades que acontecem em instituições de ensino 

diariamente, em escolas públicas e particulares.  

Os professores passam diariamente por dificuldades para ministrarem suas 

aulas. A falta de interesse do aluno em aprender é uma delas, podendo estar seguido da 

problemática do educador não conseguir explicar o conteúdo proposto, por não ter a 

participação dos seus alunos, devido ao fato de que para se ter um bom rendimento em 

uma aula é preciso a contribuição de todos os agentes envolvidos.  

 

É muito importante que o professor tenha condições de inovar, criar e 

propor alternativas de ensino para tentar reverter o quadro de 

desinteresse dos alunos, uma vez que a escola hoje enfrenta a 

concorrência direta de outros "meios" (televisão, computadores, vídeo 

game, Internet, etc.) que atraem muito mais o aluno do que o cotidiano 

da sala de aula. (NUNES, 2004. p. 155) 

 



 
 

Para ter uma boa aula o professor precisa buscar vários meios de chamar a 

atenção dos estudantes, podendo-se usar de alternativas como as tecnologias, mas 

essencialmente explicar os conteúdos com base no cotidiano, pois isso proporcionará o 

interesse do aluno que conseguirá ver aplicabilidade a temática e ter mais facilidade de 

compreender graças a proximidade da realidade deles. Afinal como cita Colares (211, 

p.161) 

  

A escola é um mundo. O mundo é uma escola. Os contextos externos 

e internos se influenciam mutuamente. Os homens e as mulheres não 

chegam à sala de aula desprovidos de saberes e de conhecimentos. 

Trazem consigo as vivências, as marcas, as falas, ou seja, imprimem 

ao contexto escolar o cotidiano do seu bairro, da sua rua, da sua 

travessa, sua ponte, seu sítio, seu igarapé, seu rio, sua vida.  

 

A falta de recursos para o desenvolvimento de aula mais dinâmicas, também 

limita a ação docente, na maioria das vezes a escola não pode pagar por atividades 

diferenciadas, como as aulas de campo, já que muitas vezes as escolas faltam coisas 

mais básicas como uma sala de computação. Isso mostra que a estrutura que se encontra 

cada escola influência no desenvolvimento do professor.  

Outra questão que acontece é falta de planejamento das aulas. Sendo comum o 

professor ter que fazer 40 horas semanais e com diversas turmas, causando a dificuldade 

de fazer uma aula dinâmica e criativa. A sobrecarga de trabalho acaba resultando no 

fato dos licenciados se basearem somente nos livros didáticos, tornando as aulas 

monótonas e chatas para os estudantes. 

 

[...] o livro didático confere extrema importância para a aprendizagem 

dos alunos, mas para isso deve contar com esforços de professores e 

estudantes para que ele seja utilizado com a função de transmitir 

informações e conhecimentos que ao serem sistematizados em sala de 

aula possibilitem a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes 

(FRISON et al, 2000. p. 06). 

 

O livro didático é uma importante ferramenta a ser usado, por propiciar um 

suporte amais a aulas, contudo para utiliza-lo tem que ter consciência de buscar outros 

meios para relacionar o que está sendo mostrado no material, completando e agregando 

mais ao conteúdo dado em sala de aula.  

Outro importante fator a se considerar nas limitações dos professores no ensino 

é os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos, pois sempre irá ter aqueles que 

possuem mais dificuldades que o outro, isso pode afetar o desempenho do professor, 



 
 

devido a precisar dar mais atenção a esses educandos, atrasando o conteúdo, afetando 

aqueles sem dificuldades, por isso o educador tem de criar maneiras para driblar para 

dar conta de passar o conteúdo. 

O professor não possuir total autonomia na sala é outro fator que interfere na 

forma de trabalho, pois ele tem que seguir ordens de superiores e currículos pré-

estabelecidos, em caso de não cumprimento das determinações, punições podem ser 

sofridas por eles, dependendo do caso até receberem processos, pelos descumprimentos 

dessas “normas”. Que são impostos para todos que trabalham na área da educação.  

Neste contexto cabe analisar o papel do professor, por vezes oprimido pelo 

sistema educacional que se formou, enfrentando diversos obstáculos impostos até 

mesmo por ele mesmo, pela sua formação, por também estar inserido na atual cultura de 

mercado, Rubem Alves (2002, p. 109), exprime na citação a seguir esta realidade 

encontrada pelo professor, 

 

Caro professor: compreendo a sua situação. Você foi contratado para 

ensinar uma disciplina e você ganha para isso. A escolha do programa 

não foi sua. Foi imposta. Veio de cima. Talvez você tenha ideias 

diferentes. Mas isso é irrelevante. Você tem de ensinar o que lhe foi 

ordenado. Pelos resultados do seu ensino você será julgado – e disso 

depende o seu emprego. A avaliação do seu trabalho se faz por meio 

da avaliação do desempenho dos seus alunos. Se os seus alunos não 

aprenderem, sistematicamente, é porque você não tem competência.   

 

O ensino é uma “rua de mão dupla”, deve ter movimento de ambos os lados, 

não se deve apenas achar que determinados resultados do trabalho do docente é somente 

pela sua falta de competência, pois como pode se observar com tudo que já foi 

discorrido há diversos fatores que influenciam e trazem limitações para a sala de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo o contexto histórico do ensino da Geografia, desde o seu proposito 

inicial, até a sua depreciação causada por fatos como a Ditadura militar no Brasil, onde 

ela foi reduzida a apenas trabalhar com dados e memorização. Por muito tempo a 

formação do professor representou uma posição secundaria na ordem das prioridades 

educacionais, houve uma grande desvalorização da profissão e um dano na qualidade. 

Destarte, começa-se então a indagação sobre a qualidade do ensino nas 

universidades, buscando saber se alunos de cursos de licenciatura saem realmente 



 
 

preparados para enfrentar a realidade das salas de aula, se falta algo amais para prepara-

los ou se é apenas dom que é necessário. Estas preocupações começam a criar frutos a 

pouco tempo, foi publicada a resolução nº 2 CNE/CP de 2015, onde busca-se soluções 

curriculares para enfrentar problemas de formação dos docentes. 

A preocupação com a formação do professor está se mostrando cada vez mais 

presente. No curso de graduação de Geografia da UEL os alunos se reuniram em 

assembleias para discutir os problemas enfrentados no curso e quais seriam as 

possibilidades de melhoria, observando que os próprios discentes consideraram a 

necessidade da autocritica em relação ao seu desempenho.  

Existem em sala de aula muitas limitações que os futuros professores 

encontraram nas instituições de ensino, pois diversas são as dificuldades encontradas 

diariamente para ministrar aulas, por vezes sendo oprimido pelo sistema educacional 

que se formou no país. Além de que em uma sala possui uma grande diversidade de 

pessoas, de níveis de aprendizagem e conflitos são constantes.  

Observa-se desta forma a necessidade de haver a constante preocupação de 

valorização da formação de professores, atores importantes para o desenvolvimento de 

uma sociedade. Aos futuros educadores deve ser possibilitado cursos que proporcionem 

uma autonomia de buscar informações, não apenas recebendo o aprendizado, fazendo-

os perceber que a escola é um mundo cheio de diversidade e o mundo é uma escola, 

visto que não é só nela que adquire conhecimento. 
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RESUMO: Este artigo apresenta uma proposta da utilização do celular em sala de aula 

analisando professores na Escola do ensino fundamental especialmente no 8° ano, fornecendo 

assim uma forma de prática de estudo de diversas formas de linguagem por meio do estudo. As 

tecnologias digitais da informação e comunicação estão presentes em nosso cotidiano, 

estendendo a capacidade de serem autores de conhecimento, mas as tecnologias digitais móveis 

na educação não são exploradas em sua potencialidade em sala de aula. Diante desta realidade, 

pensar porque os professores não utilizamo celular e suas possibilidades de conhecimento em 

sala de aula nos trazem alguns questionamentos como: O que falta para que o professor consiga 

trabalhar com essa tecnologia?Seria falta de conhecimento? Domínio do uso?Receio de que 

trabalhar com celular para o conhecimento não seja melhor opção dentro da sala de aula? A 

análise feita aponta que os dispositivos móveis e seus aplicativos e programas, que será 

apresentado nesse estudo, possibilitam melhorar a aprendizagem além de ampliar a 

comunicação. Assim com base em perguntas feitas aos professorespor meio de um questionário, 

podemos ter uma ideia de qual a dificuldade dessa interação entre professor e meios de 

tecnologias móveis. A questão da proibição implantada por uma lei também é abordada neste 

artigo, mas levando em conta os propósitos que qualquer aparelho eletrônico pode ser benéfico 

para a elaboração de uma aula que pode ser mais interativa desde que todos possam colaborar, 

partindo principalmente do consenso do professor para que todos os alunos consigam assimilar 

o assunto abordado na disciplina com o uso do dispositivo eletrônico. 

 

Palavras-chaves: tecnologias móveis; professores; programas e aplicativos; motivação; 

linguagem. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O assunto abordado neste artigo tem a relação com uso das tecnologias 

móveis como possibilidade a ser utilizada pelos professores em sala de aula do ensino 

fundamental, especialmente no 8° ano, nas aulas de Geografia. Nestes parâmetros, o 

artigo trabalha com a perspectiva de como o professor pode utilizar o aparelho celular e 

seus aplicativos, além de outras formas digitais e tecnológicas,especificamente nas aulas 

de Geografia.  
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Procura-se perceber como os professores estão preparados para esse desafio 

que pode se tornar uma tendência, de tentar inserir a tecnologia móvel como uma forma 

mediadora de conhecimento na relação entre professor e aluno. Contudo, o objetivo 

maior deste artigo é descobrir e analisar se o uso destas tecnologias em sala de aula no 

ensino médio podem trazer benefícios ou prejuízos na aula de Geografia. 

Como os professores utilizando celular podem driblar problemas 

decorrentes de aulas que fogem a Geografia tradicional, como conversas paralelas, 

brincadeiras que não condizem com a aula e fones de ouvido. 

O ponto inicial deste artigo é mostrando de forma com referencial teórico 

algumas causas da possível falta de preparo por parte dos docentes a esta metodologia 

nas aulas de ensino fundamental do 8° ano, pesquisa levara em conta a questão do fato 

de os professores se utilizarem essa tecnologia e quais formas isso pode ocorrer, e 

analisar seu preparo por meio de um questionário com perguntas especificas sobre o 

assunto. Também procura-se saber se alguns aplicativos ou dispositivos tecnológicos já 

são utilizados e que podem somar para a aula de Geografia e o conhecimento. 

  

ALGUNS MOTIVOS DO DESPREPARO DO DOCENTE COM NOVAS 

TECNOLOGIAS. 

 

Tenta-se mostrar aqui como essas novas tecnologias que surgiram no dia a 

dia podem ajudar o professor em sua aula, para aqueles que são a favor, essa 

práticatemdemostrado ser uma ferramenta promissora para essas novastécnicas e 

métodos de ensino.  

Como atravessar essas barreiras que penduram por séculos de uma educação 

tradicional, com uma organização curricular rígida baseado em um modelo clássico de 

formação deste profissional, que cada vez mais este sistema de formação se torna 

ultrapassado e precário? 

A prática profissional dos professores expressa-se, muitas vezes de 

forma ordenada e racionalizada pelas instancias técnicas 

eadministrativas dos sistemas de ensino, situação em que o professor 

dispõe de pouca autonomia diante das decisões sobre o que ensinar, 

como ensinar e como avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

(PONTUSCHKA, 2009, p. 89). 

  



 
 

Cabe mostrar que estamos em um momento de transição e crise do modelo 

anterior e incertezas quanto a novos paradigmas da formação docente, para que essas 

mudanças ocorram é preciso conhecer a realidade. 

Outras formas podem ser utilizadas, como por exemplo a apresentação de 

filmes em sala de aula, que podem substituir uma aula teórica tornando um ambiente 

melhor para a aprendizagem do aluno além de o motivar a se interessar por certo 

assunto que integra a disciplina, mas que por muitas vezes podem fugir da Geografia 

crítica permanecendo na Geografia tradicional, mas que por muitos professores, a 

apresentação de um filme se torna uma forma de linguagem que pode abrir horizontes 

para análise de um assunto abordado, mas segundo Pontuschka (2007), deve ser mais 

aprimorada pelos professores,pois os mesmo podem estar utilizando essa forma didática 

de forma errada em aulas de Geografia e que levantam questionamentos pelos próprios 

alunos. 

Há professores que, ao selecionarem um filme interessante e 

proporem-no para que a classe assista a ele,se vêem diante de uma 

situação perturbadora quandoos alunos lhes dirigem a seguinte 

pergunta: "Hoje não vai haver aula de Geografia?" (PONTUSCHKA, 

2007, p. 279). 

 

Fatores que influenciam na desmotivação do docente na aplicação de novas 

práticas de aprendizagem podem ser a questão salarial, mas também a precariedade do 

sistema público de ensino que não apresenta as mínimas condições para que o docente 

possa exercer com eficiência, clareza e satisfação, além de desmotivar a busca pelo 

aperfeiçoamento do profissional. Não se podeesquecer outro elemento primordial para 

esse entendimento da atual formação docente que é uma demanda crescente por esses 

profissionais, com diminuição de investimentos sociais por parte do estado. 

Os investimentos na sociedade são denominados ideologicamente, na 

atualconjuntura, como gastos. E, portanto, como tendem a ser algo 

ruim ou perniciosopara a economia, devem ser socializados, 

diminuídos ou extirpados. Esta visãoeconomicista da realidade 

subsidia a elevação de todos os índices reveladoresda baixa qualidade 

de vida em que vive a maioria do povo brasileiro (KATUTA, 2003. p. 

424). 

 

Visto que a formação dos docentes está envolvida na lógica do capital e do 

lucro, sendo aplicada a educação, retém uma identidade emancipadora dos processos 

educativos, com investimento de capital financeiro e cultural com retorno incerto de 

médio, longo prazo.  



 
 

(...) como não enxergar que a lógica do lucro, aplicada à educação, 

nega a face emancipadora e revolucionária dos processos educativos, 

pelo fato destes implicarem em investimentos de capital financeiro e 

cultural cujo retorno, além de incerto, se realiza, (KATUTA, 2007. P. 

223-224) 

 

Para saber como os professores estão lhe dando com essa questão, os 

autores deste artigo propõem um questionário que enfoca com base do uso do celular na 

sala de aula, e procuramos saber se o professor está preparado para essa ação.(FIGURA 

1) 

 

FIGURA 1 – QUESTÕES UTILIZADAS NAS ESCOLAS 

 
Org.: Os próprios autores 

 

DIAGNÓSTICO DO QUESTIONÁRIO: 

Três professores de denominada escola responderam o questionário 

elaborado pelos autores deste artigo, em que o objetivo é descobrir e analisar suas 

respostas sobre a questão do uso do celular em sala de aula, como ferramenta didática 

na hora de aplicar algum conteúdo ou atividade. 



 
 

Descobrir suas opiniões sobre este método polemico é fundamental para 

este artigo, visando que a tecnologia é importante e esta forma de linguagem está 

inserida e presente na vida de muitos estudantes e professores. 

Estes professores são do ensino fundamental, sendo dois deles da mesma 

escola, foram colocadas as perguntas e as respostas de cada um e deixado que os leitores 

façam suas analises, os professores foram identificados como A, B e C. 

 

A primeira pergunta do questionário foi: 

Em sua opinião as escolas deveriam usar os dispositivos moveis como 

ferramenta pedagógica? 

Professor A: Devem, pois é uma ferramenta que vai enriquecer e 

possibilitar maior relação teórica e prática dos conteúdos trabalhados. 

Professor B: Sim, Porem não é tão simples. Todo e qualquer recurso 

tecnológico é bem vindo ao sistema de ensino e aprendizagem. Lamentavelmente não 

há investimento adequado por parte do estado, muito menos investimento em cursos 

para os profissionais da educação. 

Professor C: Acredito que sim, porém, com determinada séries, nem todos 

os alunos possuem maturidade para fazer uso correto desses materiais. 

A segunda pergunta foi: 

Você conhece ou utiliza outra forma de tecnologia para uso em sala de aula? 

Professor A: O projetor multimídia integrado e o laboratório de 

informática. 

Professor B: Sim, conheço. Sempre que possível utilizo o data show ou a tv 

pen drive. Usar a internet no laboratório e válido, porém, infelizmente na maioria das 

vezes a qualidade da internet não possibilita a utilização da mesma. A falta de recursos e 

investimentos e latente. 

Professor C: Sim com frequência. 

A terceira pergunta foi: 

Você acredita que em breve, esses recursos deverão ser incorporados no dia 

a dia como ferramenta de estudo e pesquisa nas escolas? 

Professor A: Sim, deve fazer parte em breve, só faltam políticas públicas 

conscientes, para que isso ocorra de forma mais significativa. 

Professor B: Sim, acredito. Porém será necessária melhor estrutura por 

parte do estado, melhorar o aperfeiçoamento dos professores e conscientizar pais e 



 
 

alunos sobre a metodologia do trabalho a ser desenvolvido, bem como a sua 

importância. 

Professor C:Com certeza, caminhamos para muitos avanços e é um 

caminho natural a ser seguido. 

A quarta e última pergunta foi: 

A maioria dos aparelhos só esta presente nas escolas porque os pais ou 

responsáveis permitiram. Seria possível trabalhar a questão dos limites e do uso 

responsável dos celulares de modo a envolver a participação da família? 

Professor A: Sim, a maioria dos pais ou responsáveis permitem. Para fazer 

uso responsável dos aparelhos, devem ocorrer a partir de reuniões, com a comunidade 

escolar estabelecendo critérios de uso. 

Professor B: Muito complicado este tema. Infelizmente muitos alunos não 

têm limites em casa, não recebem estes valores. Muitos responsáveis se ausentam de 

ensinarem estes valores e compensam esta falta presenteando os filhos com 

equipamentos eletrônicos. Abordar este tema com a família é complicado, mas 

necessário, uma vez a família entendendo é possível, apesar de difícil, colaborar com o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Professor C: Certamente que sim, é preciso um trabalho de conscientização 

para com os educandos e também com a família. 

 

Observando o comportamento nas respostas dos professores envolvidos, 

podemos perceber que eles mesmos, sendo de escolas diferentes, compartilham em 

muitos momentos o mesmo pensamento, sobre determinados assuntos. 

Na primeira pergunta pode-se perceber que os professores compartilham da 

mesma opinião de que os recursos tecnológicos são bem vindos, mas com alguns pontos 

que deve ser levado em conta, como investimentos adequados e preparo do profissional 

da educação para lidar com esse novo método e um amadurecimento dos alunos para 

que fiquemclaros tais fins da utilização do aparelho na sala de aula. 

Na segunda pergunta os professores conhece e fazem utilidade de outras 

formas de linguagem como laboratório de informática, tv pen drive, projetor 

multimídia, afim de uma melhor qualidade e enriquecer o conteúdo trabalhado. 

Na terceira pergunta os professores entrevistados concordam que estas 

formas de linguagem e novas tecnologias serão incorporadas na vida cotidiana dos 

alunos e professores. Mas isso só poderá ocorrer quando o estado entrar com 



 
 

investimento para a capacitação dos profissionais e investimento estrutural adequado, 

dando condições de trabalho. E que a sociedade com um todo seja educada para que esta 

forma de linguagem colabore ao máximo com seu proposito. 

A quarta questão é um tema que provavelmente é o mais trabalhoso adequar 

sociedade e alunos e profissionais da educação para esta nova realidade, em que o 

celular seja usado para fins acadêmicos e não para outras atividades, isso leva tempo e 

muita disposição para que escola e sociedade trabalhem juntas para que estas linguagens 

funcionem. 

 

POSSIBILIDADES DE UTILIZAR CELULAR EM SALA DE AULA 

 

Visto que este novo meio de comunicação possa possibilitar formas de ser 

utilizado pelos docentes em pro de extrair informação ou experiência que possa ajudar a 

ampliar o conhecimento. 

 As tecnologias digitais da informação e comunicação têm impactado os 

setores político, social, econômico e cultural e já fazem parte da rotina dos indivíduos. 

Seu uso incorporou-se ao dia-a-dia das pessoas e a escola não pode mais se furtar a esta 

realidade: não é incomum encontrarmos estudantes da mais tenra idade portando um 

dispositivo tecnológico. 

Um dos maiores desafios do docente é saber tonar essa informação 

significativa, ter preparo em escolher as informações realmente importantes entre tantas 

outras possibilidades e saber compreendê-las de forma cada vez mais abrangente, de 

forma que quando um conteúdo se torna significantepara o aluno ele passa a 

compreender melhor. 

Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos. 

Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços 

entreo que estava solto, caótico, disperso, integrando o em um novo 

contexto,dando lhe significado, encontrando um novo 

sentido.Aprendemos quando descobrimos novas dimensões de 

significação queantes se nos escapavam, quando vamos ampliando o 

círculo decompreensão do que nos rodeia, quando como numa cebola, 

vamosdescascando novas camadas que antes permaneciam ocultas à 

nossapercepção, o que nos faz perceber de uma outra forma. 

Aprendemos maisquando estabelecemos pontes entre a reflexão e a 

ação, entre a experiência e a conceituação, entre a teoria e a prática; 

quando ambas sealimentam mutuamente.Aprendemos quando 

equilibramos e integramos o sensorial, o racional, oemocional, o ético, 

o pessoal e o social.Aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um 

assunto, de uma mídia,de uma pessoa. O jogo, o ambiente agradável, o 

estímulo positivo podemfacilitar a aprendizagem.Aprendemos mais, 



 
 

quando conseguimos juntar todos os fatores: temosinteresse, 

motivação clara; desenvolvemos hábitos que facilitam o processode 

aprendizagem; e sentimos prazer no que estudamos e na forma de 

fazê-lo (MORAN, 2006, p. 22) 

 

Segundo Moran (2006, p. 11) “muitas formas de ensinar hoje não se 

justificam mais, e tanto professores como alunos temos a clara sensação de que muitas 

aulas convencionais estão ultrapassadas”.Mas, o professor está preparado para aplicar 

esse dispositivo de forma que cative a atenção do aluno? 

Alunos curiosos e motivados facilitam enormemente o processo, 

estimulam as melhores qualidades do professor, tornam-se 

interlocutores lúcidos e parceiros de caminhada do professor-

educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais, 

ajudam o professor a ajudá-los melhor. (MORAN, 2000, p 18). 

 

Como mudar e trabalhar com formas de diferentes linguagens? Como o 

celular, pode ser o inicio de uma tentativa de mudança?Muitas são as opções para fazer 

uso de linguagens nas aulas de Geografia, sem menosprezar os livros didáticos, que são 

de extrema importância, mas que por muitas vezes não são suficiente para aulas lúdicas, 

criativas e que estimulem a todos. Faz se necessário lançar mão de metodologias 

diversificadas para uma melhor apropriação do conhecimento pelos alunos, “porém, ter 

domínio da técnica é tão importante como possuir o domínio do conteúdo, das formas 

de avaliação e do uso dos recursos” (SILVA, 2004). 

Para que isso ocorra de forma proveitosa em que o professor possa utilizar-

se do celular como forma de tirar proveito em suas aulas, o docente tem que ter a 

capacidade ter saber manter a ordem e o foco na hora de proporcionar uma atividade 

lúdica com o celular, evitando que os alunos façam conversas paralelas ou se distraiam 

com outras funções que o celular proporciona, tornando assim uma aula de forma lúdica 

bem proveitosa. 

Dessa forma, o professor deve mostrar aos seus alunos que a Geografia vai 

além do tradicional, pois se caracteriza por ser uma ciência versátil e que pode se 

transformar a cada dia. Para tanto, a formação educacional dos licenciados em 

Geografia, bem como, o conhecimento e suas habilidades com o uso das inovações 

tecnológicas em sala de aula, contribuirá para a formação dos alunos em conviver com 

as mudanças, num mundo em transformação constante. 

O enfoque do papel da Didática a partir dos pressupostos de 

Pedagogia Tecnicista procura desenvolver uma alternativa não 

psicológica, situando-se no âmbito da tecnologia educacional, tendo 



 
 

como preocupação básica a eficácia e a eficiência do processo de 

ensino. Essa Didática tem como pano de fundo uma perspectiva 

realmente ingênua de neutralidade científica. (VEIGA, 2008, p. 6). 

 

 Contudo, é fundamental deixar claro para os alunos que os recursos serão 

utilizador exclusivamente para fins educacionais, evitando o uso inapropriado durante 

as aulas. Outro fator importante é estabelecer uma rotina para o uso de celular em sala 

de aula em atividades que envolvam o desenvolvimento de habilidades da escrita, da 

pesquisa, da leitura, da interpretação de textos, entre outros exercícios. O aparelho 

celular pode tornar a educação mais interessante, além de envolver posturas que 

beneficiam os debates em redes sociais e páginas de conhecimento colaborativo.  

 O ideal é que as novas tecnologias sejam usadas em atividades em grupo 

para promover uma maior interação entre os alunos. A metodologia das aulas deve ser 

previamente discutida por professores e coordenadores pedagógicos. Com o correto 

direcionamento, as novas mídias podem agregar valor ao desenvolvimento do saber. O 

papel do professor é definir as regras do jogo e fazer os acordos que conduzam o 

comportamento e a disciplina dos alunos em todas as etapas do aprendizado. O celular 

em sala de aula pode ser um aliado da educação e da construção do conhecimento.  

 
Os alunos têm necessidade de lidar e enxergar significados nas 

aprendizagens e, com as tecnologias digitais móveis pode-se desafiar 

as instituições a deixarem o modelo tradicional de ensino, centrado no 

professor, migrando-se para uma aprendizagem centrada na 

participação e integração com contextos significativos (MORAN 

2013, p.30). 

 

Atentos a essas atividades cotidianas na vida de todos dos alunos com o uso 

do celular,os docentes devem considerar como uma forma de uso, ao invés de abominá-

los, enfrentar o desafio deensinar com o aparelho proibido para atrair a atenção de seus 

alunos e tornar o ensino mais lúdico. 

O que se pode dizer é que o celular vem dialogando com as culturas as 

quaispossivelmente já estão presentes nas salas de aula e/ou no espaço 

escolar com uma disposição que pode possibilitar emergir novas 

culturas e novas práticaspedagógicas. (MONTEIRO; TEIXEIRA, 

2007, p. 3) 

 

 Desta forma é inevitável que o docente esteja preparado a esta nova 

“tendência” que segue modificando a vida das pessoas para melhor ou pior, essa forma 

lúdica de trabalhar Geografia utilizando celular em sala de aula é um atrativo 

interessante e que causa estranheza e medo entre docentes, mas de modo que se tornara 



 
 

necessário cada vez mais o profissional apresentar essas formas de trabalho em sala de 

aula fugindo da Geografia tradicional, que se torna cada vez mais obsoleta em questão 

de ensino. 

 

LEI NO PARANÁ PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE CELULARES EM SALAS DE 

AULA 

Em muitas escolas, a previsão da restrição de uso consta no próprio manual 

do estudante e no regimento interno da escola, juntamente com a proibição de uso 

dentro da sala de aula, acompanhada da orientação de que seja evitado trazê-los, uma 

vez que não há necessidade pedagógica de uso do aparelho na escola. Mesmo em 

situações de emergências, a instituição consegue localizar o aluno rapidamente, 

podendo tanto a família quanto o próprio aluno fazer uso do telefone fixo para situações 

extraordinárias.  

Foi publicada a Lei nº 18.118/2014 que proíbe a utilização de qualquer 

equipamento eletrônico dentro de salas de aula de todo o Paraná. Segundo o texto 

original do Projeto de Lei nº 440/2013, os jovens do ensino fundamental e médio não 

possuem ainda capacidade para controlar o uso destes aparelhos, o que causa desvio de 

atenção no horário de aula, além do acesso a conteúdos inapropriados. O deputado autor 

do projeto de lei afirma que o projeto é fruto de conversas com pais e professores. 

Apesar de proibir os alunos a utilizarem aparelhos como tablets e celulares, 

as escolas permitem o uso quando orientado pelo professor,para fins pedagógicos. O 

deputado afirma, ainda, que a Lei não prevê qualquer punição para quem não cumprir a 

determinação, mas deve servir como amparo legal para que os professores possam 

exigir mais atenção às aulas. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, atualmente, 

cada escola decide a melhor forma de lidar com os equipamentos eletrônicos e não há 

uma regra comum em todo o Estado. 

Existem leis semelhantes em vários estados brasileiros ou, ao menos, 

projetos de leis que tramitam em suas casas legislativas que também versam sobre a 

proibição do uso de celulares em sala de aula. Veja um exemplo: 



 
 

-Estadual: 

• Lei Estadual nº 18.118/2014-PR, de 24 de junho de 2014 (Paraná)  

Proíbe o uso de aparelhos/equipamentos eletrônicos em salas de aula para fins não 

pedagógicos no Estado do Paraná. (A utilização será permitida desde que seja para fins 

pedagógicos, sob orientação e supervisão do profissional de ensino). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Proibir ou tentar incluir qualquer tipo de aparelho eletrônico ou digital no 

processo pedagógico virou o grande dilema para os docentes hoje em dia. É prudente e 

aceitável que haja algumas restrições sensatas ao uso do celular nas escolas, sempre de 

acordo com o fundamento da legalidade instituído democraticamente pelo regimento 

escolar, tanto para propiciar um ambiente pedagógico adequado quanto para atenuar um 

pouco o ritmo frenético que pode levar à "dependência digital".  

De qualquer maneira, os professores devem estar preparados para entender 

esse e outros momentos que vão se tornar comuns, fazer usodessas novas ferramentas a 

seu favor, provocando o aluno a buscar as informações, utilizar essas ferramentas para 

agregar conhecimento ao próprio professor, dar dinâmica e contextualizar suas aulas. 

Deve-se saber adaptar o conteúdo e a didática da aula para usar essas ferramentas como 

complemento, lembrando que nem todos os alunos estão totalmente inclusos nessa nova 

era digital. 

 É totalmente necessário que exista um entendimento por parte do aluno, 

como a diferença entre o entretenimento e o conhecimento, e ter consciência 

respeitando os limites dentro da sala de aula. O aluno deve entender que a informação 

que ele consegue acessar rapidamente com a tecnologia, nem sempre se torna 

conhecimento, é preciso que essa informação adquirida se transforme em conhecimento 

através de estudos e pesquisas. 

Claro que o uso de aparelhos celulares ou outros dispositivos em sala não 

agrada a todos os professores. De qualquer forma, em vez de resistir ao uso, 

amplamente popularizado entre alunos e professores, talvez seja melhor pensarmos 

como fazer do celular um recurso pedagógico, na condição de elemento de trabalho 

educacional, mediante a criação de projetos que o incluam como ferramenta de pesquisa 

e produção, perseguindo a conclamada e tão necessária "qualidade de ensino". 
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

ENSINO DA CARTOGRAFIA ESCOLAR36 
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RESUMO: O presente artigo busca apresentar a as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC‟s) como recurso didático para o ensino da Cartografia escolar. Onde aponta a importância da 

Cartografia para a ciência geográfica e para o ensino de Geografia, como o as TDIC‟s podem contribuir 

como ferramenta de ensino bem como elas podem ser aplicadas na Cartografia escolar, por meio de 

softwares e sites disponíveis gratuitamente para todos os públicos como será apresentado aqui o Google 

Earth e os mapas interativos do IBGE. E por fim apresenta a importância do estado em colocar esses 

novos recursos didáticos como pauta dos cursos de formação continuada e garantir a infraestrutura 

necessária às escolas para que o professor consiga introduzir os recursos tecnológicos digitais aos 

conteúdos aplicados em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Cartografia; tecnologias; ensino; mapas interativos, Google Earth. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Cada vez mais presentes em nossas vidas as TDIC‟s são excelentes ferramentas 

de auxilio no trabalho, em casa e por que não na escola? Os meios digitais facilitam o 

cotidiano das pessoas todos os dias, portanto eles podem também ser utilizados em sala 

de aula como elemento facilitador do ensino desenvolvendo assim a inter-relação entre 

professor-aluno.  

No ensino de Geografia além de contribuir para o desenvolvimento dessa inter-

relação professor-aluno, os recursos digitais contribuem também de forma significativa 

na alfabetização cartográfica e evolução do aluno em sua relação e modo de observar o 

espaço geográfico.  

 

A CARTOGRAFIA NO ENSINO DA GEOGRAFIA 
 

A Cartografia é uma das linguagens utilizadas na ciência geográfica e tem 

grande importância para o ensino de Geografia onde ela se apresenta como elo 

fundamental para análise, representação e localização dos fenômenos espaciais. 

Segundo Castrogiovanni (2000, p.39), a Cartografia é:  
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[...] é o conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, técnicas 

e artísticas que, a partir de observações diretas e da investigação de 

documentos e dados, intervém na construção de mapas, cartas, plantas 

e outras formas de representação, bem como no seu emprego pelo 

homem. Assim a cartografia é uma ciência, uma arte e uma técnica. 

 

Por meio da Cartografia o aluno aprende não só a leitura e interpretação de 

mapas, mas também têm a possibilidade de analisar e comparar as transformações 

espaciais, as desigualdades, climas, vegetações, solos, relevos entre outros aspectos 

geográficos.  

A Cartografia se apresenta como ferramenta indissociável para a Geografia em 

geral e para o ensino da mesma onde Castellar (2011) enfatiza que por meio da leitura e 

interpretação de códigos cartográficos específicos a Cartografia pode ser usada como 

opção metodológica para o ensino de todos os conteúdos da Geografia, onde um mapa 

acaba representando, por exemplo, não só a localização de países, mas também 

contribui para a análise e entendimento das relações entre eles, os conflitos e ocupação 

dos espaços. Essa aproximação do aluno com as diferentes linguagens geográficas se 

faz necessária, pois como coloca Souza (2000, p.60). 

 

[...] Os conteúdos geográficos somente podem ser entendidos e 

ensinados por meio da utilização de várias linguagens que aproximam 

seres humanos de diferentes realidades. A linguagem cartográfica é, a 

nosso ver, uma das que indubitavelmente devem ser utilizadas no 

ensino, pois representa a territorialidade dos diferentes fenômenos, 

razão de ser da própria ciência geográfica.  

 

 Portanto, para a aplicação da Cartografia em sala de aula, é necessário que haja 

para o aluno uma sólida alfabetização cartográfica que é o processo de ensino-

aprendizagem ao qual possibilitará ao mesmo ler, interpretar e compreender as 

informações contidas no mapa. Levando em consideração coordenadas, escalas, 

legendas e outras representações adicionadas no mapa. Segundo Passini (2007, p.147), a 

alfabetização cartográfica é também: 

  

[...] uma proposta de transposição didática da Cartografia Básica e da 

Cartografia Temática para usuários do ensino fundamental, em que se 

aborde o mapa do ponto de vista metodológico e cognitivo. Ela é uma 

proposta para que alunos vivenciem as funções do cartógrafo e do 

geógrafo, transitando do nível elementar para o nível avançado, 

tornando-se leitores eficientes de mapas. O aluno-mapeador 

desenvolve habilidades necessárias ao geógrafo investigador: 



 
 

observação, levantamento, tratamento, análise e interpretação de 

dados. O espaço lido e mapeado é ressignificado. 

 

 A utilização de metodologias e técnicas que facilitem a compreensão dos 

conceitos cartográficos e geográficos pelos alunos do ensino básico é fundamental para 

o desenvolvimento destes, na análise e compreensão dos fenômenos apresentados nos 

mapas. Porém o elemento necessário para aplicação dessas técnicas e metodologias 

facilitadoras para a alfabetização cartográfica é o professor e a qualidade da formação 

deste reflete nessas escolhas como coloca Souza (2000, p.59). 

 

[...] A qualidade formativa dos geógrafos-professores é o elemento-

chave para que se faça avançar as reflexões sobre o conjunto de 

metodologias e técnicas de ensino para o uso adequado de mapas. É 

esse profissional que pode, dada a especificidade de seu trabalho, 

refletir sobre a possibilidade ou não de apropriação de determinadas 

metodologias e técnicas de ensino. Para que isso ocorra, no entanto, 

urge tratar a questão da formação docente com maior seriedade e 

profissionalismo, sem romper a dimensão do ensino e da 

aprendizagem, pois é por meio dessa unidade que se faz possível 

pensar um professor e, portanto, uma educação de qualidade. 

 

Dentro dos diferentes tipos de metodologias e técnicas que podem ser utilizadas 

na alfabetização cartográfica dos alunos do ensino básico, estão as tecnologias digitais, 

que possuem variadas ferramentas que quando aplicadas em sala de aula podem trazer 

ótimos resultados para no ensino-aprendizado e contribuir na alfabetização cartográfica 

destes alunos. As tecnologias digitais se fazem cada dia mais presentes em nossas vidas, 

e uma grandiosa massa está conectada todos os dias à internet por meio de 

computadores, smartphones ou tablets e o acesso a uma imensa gama de informações se 

tornou fácil e instantâneo. Porém, essas tecnologias ainda encontram barreiras para 

adentrar a sala de aula, como pela resistência de muitos professores em adotar estes 

métodos digitais por falta de conhecimento, mero preconceito ou por deficiências na 

infraestrutura das escolas. 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SALA 

DE AULA 

Diante dos variados meios digitais existentes e que podem ser utilizados como 

recursos didáticos, o papel do professor ao que se parece se torna neutro ou 

desnecessário, mas é bem pelo contrário, diante destes recursos o papel do professor se 



 
 

faz fundamental e indispensável, como coloca Marques et.al. (1986 apud. TORRES, 

2011, p.4-5): 

[...] o homem inventou o livro, a fotografia, o vídeo e outros 

instrumentos e o ensino adotou-os. Nenhum deles nasceu de uma 

necessidade expressa da educação, mas uma vez inventados, 

tornaram-se indispensáveis para o meio educacional, e hoje os 

computadores fizeram com que os alunos melhorassem no raciocínio e 

entendimento de qualquer assunto. 

 

Assim, esses meios apresentam-se como meros, porém eficazes recursos 

didáticos no ensino-aprendizagem, onde o professor ainda exerce o papel principal de 

norteador do conhecimento e os recursos apenas auxiliam o aluno no desenvolvimento e 

na melhor assimilação do conteúdo transmitido pelo professor ao aluno. 

 Para aplicação dos recursos digitais em sala de aula, se faz necessário a 

capacitação constante dos professores para que estas metodologias sejam aplicadas com 

êxito como coloca Valente (1997 apud. TORRES, 2011, p.6): 

 

[...] a evolução da tecnologia informacional exige do professor um 

aprofundamento maior do conteúdo que será ministrado, para poder 

usar de forma correta o recurso tecnológico. Não se trata de criar 

condições para o professor dominar o computador ou o software, mas 

sim auxiliá-lo a desenvolver conhecimento sobre o próprio conteúdo e 

sobre como o computador pode ser integrado no desenvolvimento 

desse conteúdo. 

 

 Portanto para que haja uma melhor aplicação das TDIC‟s em sala de aula em 

busca de uma maior qualidade do ensino, é preciso primeiramente buscar uma 

readequação no ensino dos próprios professores, incentivando os cursos de formação 

docente a desenvolver métodos e recursos pedagógicos diferenciados e que possam ser 

aplicados em sala de aula, e que esses docentes em formação avaliem e reconheçam os 

êxitos e as falhas encontradas em sala de aula na aplicação de metodologias 

diferenciadas, no caso as tecnologias digitais e assim contribuir para que o professor 

avalie qual a melhor maneira de se aplicar os recursos digitais no cotidiano escolar. 

 No ensino de Geografia os recursos digitais podem ser amplamente utilizados 

didaticamente e trazer ótimos resultados na aprendizagem dos alunos. Uma das 

linguagens da ciência geográfica em que os recursos digitais podem ser aplicados é a 

linguagem cartográfica que é sobre a qual desperta do aluno a análise das 

transformações espaciais por meio do estímulo visual através do uso de imagens, que 

são fundamentais para o aprendizado em Geografia, como cita Moran (2001, p.36.): 



 
 

 

[...] o não mostrar equivale o não existir, o não acontecer. O que não 

se vê perde existência, um fato mostrado com imagem e palavra tem 

mais força que se for mostrado somente com palavra. Muitas situações 

importantes do cotidiano perdem força por não terem sido valorizadas 

pela imagem. 

  

Assim, para que se obtenha o estímulo visual dos alunos no ensino da 

Cartografia, o uso dos recursos digitais e outras metodologias como globos terrestres ou 

mapas de papel se fazem necessários e são de fundamental importância. 

 

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 

CARTOGRAFIA ESCOLAR 

 Como explicitado anteriormente a Cartografia é necessária para a ciência 

geográfica, e em sala de aula é fundamental para a construção de uma Geografia crítica 

para que o aluno seja agente transformador da realidade como coloca Vesentini (2004, 

p. 228): 

 

[...] um ensino crítico da Geografia não se limita a uma renovação do 

conteúdo com a incorporação de novos temas/problemas, 

normalmente ligados às lutas sociais: relações de gênero, ênfase na 

participação do cidadão/morador e não no planejamento, compreensão 

das desigualdades e das exclusões, dos direitos sociais (inclusive os do 

consumidor), da questão ambiental e das lutas ecológicas etc. Ela 

também implica em valorizar determinadas atitudes – combate aos 

preconceitos; ênfase na ética, no respeito aos direitos alheios e às 

diferenças; sociabilidade e inteligência emocional – e habilidades 

(raciocínio, aplicação/elaboração de conceitos, capacidade de 

observação e de crítica etc.). 

 

 Em busca de representações espaciais cada vez mais precisas e mais próximas da 

realidade, as tecnologias estão sempre em contato com a Cartografia, como com o uso 

das imagens captadas por satélite com câmeras de altíssima resolução, aparelhos de 

Global Navigation Satellite System (GNSS) cada vez mais precisos, softwares de 

elaboração de mapas entre outros recursos que facilitam no desenvolvimento da ciência 

cartográfica e a torna cada vez mais digital. Se a coleta de dados e a própria ciência 

cartográfica tem se tornado cada vez mais digital, por que também não aplicar recursos 

tecnológicos para ensino da Cartografia no ensino básico? 

 O desenvolvimento da internet trouxe consigo vários programas, ferramentas e 

sites os quais podem ser utilizados em sala de aula no ensino de diversas matérias e 



 
 

conteúdos. Como é o caso do software Google Earth, que pode ser utilizado em sala de 

aula como ferramenta de análise espacial, mapeamento, localização, leitura de 

coordenadas geográficas, leitura de transformações naturais ou antrópicas realizadas no 

espaço e etc. O site Universia (2014), cita o Google Earth como uma ferramenta 

gratuita, de fácil instalação e manuseio que possibilita o aprimoramento do aprendizado 

do aluno, fornecendo uma grande quantidade de informações sobre determinado espaço 

geográfico. 

 As figuras que serão apresentadas a seguir apontam um exemplo de como o 

Google Earth pode ser utilizado em sala de aula como recurso didático na análise de 

transformação espacial.  

 

FIGURA 1 – Gleba Palhano, Londrina – PR no ano de 2006. 

 

Fonte: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURA 2 – Gleba Palhano, Londrina – PR no ano de 2015. 

 

Fonte: Google Earth 

 

No exemplo foi utilizada a ferramenta “linha do tempo”, que está 

disponível no software, foram selecionadas duas imagens de períodos diferentes 

de uma determinada área do município de Londrina – PR que sofreu uma rápida 

e intensa transformação espacial. Em sala de aula esse recurso pode ser utilizado 

para representar as constantes mudanças que ocorrem no espaço, fazer 

comparações do que mudou na paisagem, etc. 

Outra ferramenta digital que também pode ser utilizada no ensino são os mapas 

interativos que são disponibilizados em vários sites, entre eles o do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), onde são apresentadas diferentes temáticas como, 

localidade, agropecuária, demografia, geologia entre outros assuntos pertinentes à 

Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURA 3 – Mapa Interativo de Diversidade de Solos do Brasil 

 

Fonte: http://mapasinterativos.ibge.gov.br/sigibge 

 

 

 Os mapas interativos do IBGE são umas das ferramentas digitais que podem ser 

utilizadas pelo professor como recurso didático, pois apresentam diversas opções de se 

trabalhar com os mapas, legendas, escalas e coordenadas geográficas. Porém nem 

sempre são utilizados pelo professor, que muitas vezes fica restrito apenas às imagens e 

mapas que o livro didático traz, deixando aula monótona, dificultando e até mesmo não 

despertando a total compreensão e assimilação do conteúdo pelo aluno. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É fato que as tecnologias digitais estão cada vez mais inseridas em nosso 

cotidiano, isso é inevitável, portanto a busca do professor em inserir os meios digitais 

em sala de aula como recurso didático em todas as áreas de ensino em especial a 

Cartografia escolar que é tão fundamental para o ensino de Geografia.  

 O Google Earth e mapas interativos são ferramentas digitais que podem ser 

aplicadas em sala de aula, onde podem contribuir com resultados satisfatórios no 

aprendizado dos alunos, porém para a aplicação de tais ferramentas ainda falta o preparo 

do professor que muitas vezes tem dificuldades em trabalhar com as TDIC‟s e 

relaciona-las de forma clara e eficiente com o conteúdo trabalhado. 



 
 

As tecnologias digitais estão aí e facilitam nossas vidas e também podem 

facilitar o ensino, cabe principalmente ao Estado garantir capacitação dos professores 

inserindo este tema aos cursos de formação continuada e garantindo também a criação e 

manutenção da infraestrutura básica nas escolas para que isso ocorra. Cabe também ao 

professor, sempre buscar novas formas didáticas próximas a realidade dos alunos e que 

contribuam para com o dia-a-dia em sala de aula. 
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RESUMO: O presente artigo relata a oficina aplicada ao 9° ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Barão do Rio Branco, como atividade de encerramento ao estágio de 

observação, programa obrigatório da grade curricular do 3° ano de licenciatura do curso de 

Geografia, na Universidade Estadual de Londrina – PR. A oficina tem como principal objetivo 

trabalhar de maneira dinâmica os conteúdos de geografia direcionados para o Ensino 

Fundamental. A aplicação consistiu na elaboração de mapas conceituais, sendo o tema regente 

da oficina o petróleo. Os desdobramentos mostram as dificuldades vivenciadas devido à total 

dependência do livro didático como único recurso em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; aula expositiva; oficinas e mapas conceituais. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As metodologias utilizadas em sala de aula têm prejudicado o processo de 

aprendizagem por parte dos alunos, resumindo-se em grande maioria, em aulas 

cansativas, monótonas, onde o professor auto-afirma ser detentor do conhecimento 

absoluto, onde a Ciência Geográfica tem lugar de um conhecimento sem relação alguma 

com a sociedade e muito menos com a realidade vivenciada pelos alunos. 

Por meio do presente artigopretende-se mostrar a necessidade da articulação em 

metodologias dentro das salas de aula, buscando inovar e tentar acompanhar a evolução 

existente nos meios de informações. 

Desta forma, busca por meio da aplicação dos Mapas Conceituais propor novas 

formas metodológicas aplicáveis em sala para que os alunos compreendam que existem 

formas diferentes das aulas tradicionais de se entender o conteúdo dado em sala. 

 

ENSINO TRADICIONAL, GEOGRAFIA TRADICIONAL 
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As chamadas aulas expositivas tiveram sua origem na pedagogia clássica, em 

quea sala de aula se tornava sinônimo de transmissão de informações, nesta mesma sala 

de aula, o professor assumia o papel do detentor de conhecimento e os alunos se 

posicionavam (ou não) como meros espectadores.  

Os alunos eram moldados com os conhecimentos transmitidos pelo professor, 

não existindo interação ou mesmo processo de aprendizagem e construção de 

conhecimento no ambiente escolar, a verdade/ciência era absoluta e inquestionável. 

Paulo Freire (2001) coloca a aula tradicional ou expositiva, causador de um ciclo de 

educação mecanicista, onde o professor deposita informações (conhecimento) nos 

alunos, os mesmos decoram e transferem isso para as provas e avaliações, os alunos 

passam pela matéria, série e escola pelo simples motivo de “é que deve ser”.  

A pedagogia clássica e a educação tradicional propiciaram o surgimento e 

principalmente a propagação das aulas expositivas e do livro didático, sendo que o 

último sofreu perversão de sua funcionalidade. O livro didático, importante instrumento 

de referência científica para professores e alunos, passou a ser o único recurso em sala e 

elaborado de acordo com o interesse das elites dominantes, que selecionam quais os 

tipos de conhecimentos deveriam chegar às mãos da massa. Ivani Fazenda acrescenta: 

 

[...] Tal como a escrita, a expressão oral também reque contínuo exercício. 

Somos produto da “escola do silêncio”, em que um grande número de alunos 

apaticamente fica sentado diante do professor, esperando receber dele todo o 

conhecimento. Classes numerosas, conteúdos extensos, completam o quadro 

desta escola que se cala. (FAZENDA, 1989, p. 15) 

 

Dando continuidade a esse raciocínio a Geografia, como ciência, não foi imune 

ao sistema tradicional de ensino, de acordo com Lacoste o conhecimento geográfico 

possuía forte caráter tradicional em ambiente escolar, assumindo a posição de uma 

ciência descritiva e sem conexão alguma com a realidade dos alunos, ganhando status 

de inutilidade, pouca as pessoas que tinham acesso ao verdadeiro conhecimento 

geográfico, assim como seu significado. Pois era de interesse dessa mesma minoria que 

a população não compreendesse a geografia, Lacoste apud Moreira sobre essa questão, 

afirma: 

 

A função ideológica essencial do palavreado da geografia escolar e 

universitária foi, sobretudo de, mascarar,por meio de processos que não são 

evidentes, a utilidade prática da análise do espaço, sobretudo para a condução 

da guerra, assim como para a organização do Estado e a prática do poder. É 

sobretudo, a partir do momento em que surge como “inútil”, que o 

palavreado da geografia exerce sua função mistificadora mais eficaz, pois a 

crítica de seus fins “neutros” e  “inocentes” parece supérflua. É por isso que é 

particularmente importante desmascarar uma das funções estratégicas 

essenciais e demonstrar os subterfúgios que a fazem por simples e inútil. 

(LACOSTE, 1977:3 apud MOREIRA, 2007, p.61) 

 

Porém a função descritiva e sem importância incumbida à Geografia como 

ciência e conteúdo foi altamente difundida, que ocasionou em uma enorme quantidade 

de pessoas que não tiveram acesso e desprezam a ciência como apenas memorização de 

bandeiras, capitais e mapas políticos, sem fazer relação alguma com a realidade em que 

vivem. Castrogiovanni(2007, p.42) argumenta: 



 
 

 

Muitos ainda acreditam que a geografia é uma disciplina desinteressante e 

desinteressada, elemento de uma cultura que necessita de memória para reter 

nome de rios, regiões, países, altitudes, etc. Nesta primeira década do século 

XXI, a geografia, mais do que nunca, coloca seres humanos no centro das 

preocupações, por isso poder ser considerada também como uma reflexão 

sobre a ação humana em todas as usas dimensões [...]. Na realidade, ela é um 

instrumento de poder para aqueles que detêm os seus conhecimentos.  

 

Infelizmente, os conceitos de aulas expositivas, advindas de um ensino tradicional 

continuam presentes em sala de aula e atrelados ao ensino de geografia. Não podemos 

ignorar o fato de que o professor no Brasil é desmotivado por uma série de fatores como 

infraestrutura precária do ambiente escolar, baixos salários e desinteresse dos alunos, 

mas é fundamental que ocorra a desvinculação do ensino de geografia com o ensino em 

que os educandos “decoram, copiam e colam”. 

 

OFICINAS EM GEOGRAFIA: MAPA CONCEITUAL COMO PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

Vencer as barreiras do desinteresse e falta de motivação coletiva presentes em 

sala de aula, se tornou um verdadeiro desafio para os educadores em nosso país.  Assim 

como a construção de um saber crítico que buscasse novos caminhos e possibilidades, 

ou seja, métodos. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, sobre o 

ensino de geografia: 

 

O ensino de Geografia pode levar os alunos a compreender de forma mais 

ampola a realidade, possibilitando que nela interfiram de maneira mais 

consciente e propositiva. Para tanto, porém, é preciso que eles adquiram 

conhecimentos, dominem categorias, conceitos e procedimentos básicos com 

os quais este campo do conhecimento opera e constitui suas teorias e 

explicações, de modo que possam não apenas compreender as relações 

socioculturais e o funcionamento da natureza ás quais historicamente 

pertence, mas também conhecer e saber utilizar uma forma singular de pensar 

sobre a realidade; o conhecimento geográfico. Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (BRASIL, 1998, p. 22). 

 

Com o intuito de dinamizar as aulas de geografia, inúmeras práticas pedagógicas 

foram desenvolvidas tendo como objetivo principal ainserção dos alunos no processo de 

ensino e aprendizagem, daí o surgimento das práticas de oficinas.  

As oficinas são um recurso didático e pedagógico que auxiliam o professor na 

tarefa de envolver a sala, os discentes, tornando a aula dinâmica e propiciando o 

pensamento geográfico no ambiente escolar. Para Archela (2003, p.25) “a oficina é um 

caminho, ou seja, um processo de desenvolvimento de determinado conteúdo. Assim, a 

oficina nada mais é, do que uma forma de desenvolver o conteúdo procurando utilizar 

uma metodologia adequada”. 

 

MAPAS CONCEITUAIS E APRENDIZAGEM SIGINIFICATIVA 

 



 
 

Compreendendo o significado das oficinas como prática pedagógica em sala de aula, 

aliamos a metodologia do mapa conceitual a essa prática, uma vez que os mapas conceituais 

são: 

Uma técnica desenvolvida em meados da década de setenta por Joseph 

Novak e alguns pesquisadores da Universidade de Carnell, nos Estados 

Unidos. Novak propõem uma nova estratégia educativa por meio de mapas 

conceituais, no mapeamento de conceitos as ideias são relacionadas de forma 

lógica numa organização de conhecimentos. A capacidade em desenvolver 

novas relações para se entender um conceito, confrontando o mesmo com os 

conhecimentos prévios aumenta gradativamente, quando novos subsunçores 

vão se formando e interagindo entre si, pois a estrutura cognitiva sofre 

constantemente reestruturações com a finalidade de se aprender com 

significados. (BARBOSA; ALVES; JESUS E BURNHAM, 2005, p.02) 

 

Os alunos relacionam seus conhecimentos com determinado tema apresentado 

como eixo norteador do mapa conceitual, construindo saberes a partir de sua prática.  

De acordo com Moreira (1984), a utilização de mapas conceituais como didática 

em sala de aula esta diretamente ligada ao conceito da aprendizagem significativa de 

David Ausubel, onde as informações já existentes no campo cognitivo são inter-

relacionadas às novas informações e conhecimentos a serem trabalhados. Por meio da 

aprendizagem significativa, Ausubel destaca que o cognitivo do aluno estará sempre em 

transformação, evitando assim, a mecanização do processo de aprendizagem. 

Romero Tavares (2007) relaciona a aprendizagem significativa de Ausubel com 

a aplicação de mapas conceituais, colocando-o como ferramenta estruturadora de 

conhecimento. Éimportante apontar que David Ausubel não tem relação alguma com o 

desenvolvimento do mapa conceitual, mas sim, com a teoria que fundamentou o 

mesmo. 

Tavares coloca o mapa conceitual como um instrumento que possibilita a compreensão 

de novos conhecimentos através da correlação deinformações pré-existentes, como 

elaboração de verdadeiras redes que aliam saberes e transformam o campo cognitivo do 

aluno. O mapa conceitual se estabelece então, como prática que utiliza de linguagem 

visual e significativa em sala de aula. 

 

METODOLOGIA APLICADA À OFICINA EM MAPAS CONCEITUAIS 

Diversos estudos utilizam a ferramenta de mapas conceituais para compreender 

as concepções de estudantes atuando no ensino e na aprendizagem. A metodologia 

empregada aqui se desenvolveu após a realização do estágio obrigatório efetuado com a 

turma do 9º ano do colégio Barão do Rio Branco na cidade de Londrina. Após todos os 

trâmites com o colégio, os estagiários realizaram um acordo com o professor em aplicar 

uma oficina sobre Mapas conceituais. Desta forma, obteve-se a liberação para efetuar a 

oficina em duas turmas com cerca de 40 alunos cada.  

No dia 09 de dezembro de 2015 deu-se inicio aos trabalhos, conversamos com o 

professor Jonas previamente para ter conhecimento de qual era o conteúdo que estava 

sendo dado, para desta forma houvesse o máximode proximidade com temática de suas 

aulas. As aulas teriam 50 minutos e o tema atual que o professor estava trabalhando 

com os alunos era o Petróleo, o tema é muito abrangente e os estagiários não teriam 



 
 

tempo de abordar um conteúdo completo, com isso, dividimos cada turma em grupos de 

três alunos e levamos um texto (anexo 1) com explicações gerais do que se tratava o 

Petróleo, suas principais funções e os países envolvidos em seu comércio. A ideia de 

separar os alunos surgiu com o objetivo de minimizar o tempo de possíveis dúvidas 

após a leitura e discussão do texto. 

Na primeira parte da oficina foi realizada a leitura conjunta do texto e discutiram-se 

alguns aspectos específicos que fugiam da compreensão dos alunos como a questão do 

significado de uma rocha sedimentar, nomes de alguns derivados do petróleo e alguns 

outros aspectos históricos. Após a leitura do texto foi discutido a importância que existe 

da compreensão de um texto seja ele extenso ou não no que se trata em estudos para 

provas, trabalhos etc. Foi grande a movimentação e ansiedade neste momento. 

Na segunda parte da oficina, foi explicado para os alunos o conceito de um Mapa 

Conceitual, de onde o mesmo surgiu, qual sua função, objetivo e qual os resultados que 

são possíveis alcançar quando é conquistado o domínio da sua elaboração. Os alunos 

foram aos poucos com algumas dúvidas e discussões compreendendo do que se tratava 

realmente um Mapa Conceitual. 

Após todas as explicações e tira dúvidas tanto do tema do texto como também da 

construção de um Mapa, nos sobrou 25 minutos para aplicarmos o teste de 

compreensão, sendo assim, demos 20 minutos para cada trio realizar a construção de 

seu próprio Mapa. 

 

RESULTADOS 

A aplicação do mapa conceitual no 9º ano do Ensino Fundamental do colégio 

Estadual Barão do Rio Branco alcançou as expectativas no que se refere aos objetivos 

básicos de uma atividade de fixação. Foi necessária a prévia organização de alguns 

elementos principais como já citado. O tema, o tempo, a dinâmica e a interação entre os 

alunos em sala foram resultados que surgiram por meio da pré-organização geral da 

oficina. 

Conforme podemos ver, as figuras 1 e 2 nos anexos retratam o momento de 

organização e disposição dos alunos do 9º A e 9º D do período vespertino. 

Figura 1 – Organização turma 01 – 9°D 



 
 

 
Fonte: Aluana Teixeira de Moraes - Caio Cezar Cunha 

  

 

Figura 2 – Organização turma 02 – 9°A 

 
Fonte: Aluana Teixeira de Moraes - Caio Cezar Cunha 

 

O professor regente aferiu o valor de 1,0 para o mapa conceitual, porém a avaliação e 

média final desta atividade ficaram a critério e responsabilidade do mesmo. As figuras 3 e 4 

abaixo apresentam dois modelos de mapas conceituais dentre os elaborados nas duas turmas, 

destacamos o mapa com menor número de conexões (Figura 3) e com maior número de 

conexões (Figura 4). 

 

 

Figura 3 – Mapa Conceitual - Resultados 



 
 

 
Fonte: Aluana Teixeira de Moraes - Caio Cezar Cunha 

 

 

Figura 4 – Mapa Conceitual - Resultados 

 
Fonte: Aluana Teixeira de Moraes - Caio Cezar Cunha  

 

 

Por meio da aplicação da atividade supracitada, foi possível notar pouca relação 

entre o conteúdo do livro didático com o texto apresentado e certa dificuldade na 

dinâmica em grupo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mapa conceitual é elaborado a partir de um conhecimento prévio sobre 

determinado saber, que a partir do mesmo, gera uma rede de conexões com outros 

conhecimentos, estabelecida por meio de cada aluno. Para que essa ação não ocorra é 

necessário que tal prática seja executada de maneira clara, objetiva e planejada, para que 



 
 

assim consiga cumprir seu objetivo de dinamizar a aula e auxiliar na construção do 

pensamento geográfico. 

Faz-se preciso compreender que a falta de dinamização e, consequente, 

sistematização e mecanização do ensino de geografia ocorrem devido a inúmeros 

fatores que caracterizam o processo de sucateamento do sistema de ensino no Brasil, 

que acarretam em aulas monótonas e sem presença de práticas pedagógicas que 

incentivam o aluno a procurar o saber. 
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O ESTUDO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE NO ENSINO DE GEOGRAFIA42 
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RESUMO: O presente artigo visa apontar as principais dificuldades para se trabalhar com as 

categorias de análise em sala de aula e encontradas essas dificuldades apresentaremos maneiras 

de familiarizar os estudantes com os conceitos e categorias da Geografia. O tema foi escolhido 

com base nas experiências enquanto graduandas do curso de Geografia e por meio do estágio de 

observação, em que observaram que as categorias de análise da Geografia poderiam ser 

trabalhadas de maneira que melhor as aproxime da realidade dos estudantes fazendo com que 

estes enxerguem os conteúdos em sala de aula no seu cotidiano, tornando o processo de 

aprendizagem mais eficiente. Discutir-se-á a importância das categorias de análise a saber: 

lugar, território, paisagem e região, para o ensino de Geografia e será enfatizado comona 

realidade é feita a abordagem das categorias em sala de aula com base na nossa vivência e 

também por meio do referencial teórico escolhido para abordar essas questões.  

 

Palavras-chave: categorias de análise; ensino de Geografia; processo de aprendizagem. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com o início do século XXI, diversos avanços científicos proporcionaram 

ao homem um modo de vida muito diferente de décadas atrás. Avanços como os da 

comunicação modificaram as formas de como homem se relaciona, por meio da internet 

fatos ocorridos no mundo todo chegam ao nosso conhecimento em tempo real, o que 

possibilita termos uma visão abrangente da atualidade em todo o globo.  

Atualmente grande parte dos estudantes possue acesso à internet, seja por 

meio de seus smarthphonesou computadores, esses alunos vivem um dos grandes 

avanços da comunicação e informação, fazem parte do instantâneo proporcionado pela 

internet, da informação pronta e rápida. Com essas novas tecnologias abre-se um leque 

de possibilidades para se trabalhar os conteúdos programados utilizando recursos que 

aproximem a realidade do estudante ao que o professor deve trabalhar.  
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Realidade essa que é bem diferente daquela para a qual os currículos 

escolares foram planejados desafiando assim o professor a buscar articulações possíveis 

com a realidade atual fugindo da mera reprodução, classificações de determinados 

assuntos e descrição de outros. 

Estaria a escola de hoje preparada para ensinar de acordo com a realidade do 

século XXI? E a Geografia, têm-se atualizado para trabalhar os seus conceitos e 

categorias de forma suficiente para este século? A escola tem vivido nesse início de 

século uma crise por ser nos seus moldes atuais insuficiente para essa chamada pós-

modernidade, uma vez que a grande parte das escolas ainda tem seus currículos 

pautados em uma escola tradicional e a Geografia entra nessa crise com a escola já que 

também nas escolas é facilmente encontrada como uma ciência descritiva, a crise da 

Geografia se resume a crise de sua finalidade. 

Procurando-se atualizar a finalidade da Geografia nas escolas, discussões 

realizadas em torno dos conteúdos da Geografia ocorreram na década de 1980 com o 

chamado Projeto Ensino, oferecendo aos conteúdos propostos a Geografia uma nova 

arrumação para que a Geografia acadêmica não fosse distante da Geografia escolar. De 

acordo com Jorge Luiz Barcellos da Silva, novos temas mais ligados a vida foram 

inseridos a Geografia, começou a caber a Geografia análises de temas fortemente 

ligados a economia política como por exemplo a análise do papel do Estado, das 

multinacionais, dos blocos econômicos e de guerras. Começa-se a em sala de aula a 

tratar de novos conteúdos, mas esquece-se de trabalha-los com o com o olhar 

geográfico, de em sala de aula articulá-los com as categorias da Geografia, deixando 

esses conteúdos novos, mas distantes da Geografia. Fragilidades essas que interferem no 

ensino-aprendizagem dos conceitos e categorias da Geografia e dificultam o trabalhar 

adequadamente essa ciência de maneira que a sua identidade seja mantida, não deixando 

que ela se perca em outras ciências ao trabalhar assuntos não necessariamente só da 

Geografia. 

 

O CONHECIMENTO GEOGRÁFICO  

A Geografia desde sua origem na Antiguidade possui alguns entraves, este 

conhecimento estava disperso e para se tornar um pensamento autônomo, mais tarde, 

precisaria de algumas condições históricas para sua sistematização como Ciência. 

Segundo Moraes (1986, pg. 35-43), 



 
 

[...] estes pressupostos estão ligados ao avanço e domínios das 

relações capitalistas de produção: efetivo conhecimento da extensão 

da Terra; existência de um repertório de informações organizado por 

institutos; aprimoramento das técnicas cartográficas; a evolução do 

pensamento fazendo correspondência no plano filosófico e científico, 

das transformações operadas ao nível econômico e político.   

Estes pressupostos começaram se consolidar no século XIX com a Escola 

Alemã e Francesa. A sistematização da Geografia acontece quando a burguesia já está 

no poder, de maneira em que servirá a mesma para o desenvolvimento de seus aspectos 

econômicos e para a manutenção do poder político. A Geografia por sua vez, passa a se 

incorporar nas Universidades em uma perspectiva enciclopedista focada na descrição do 

espaço.  

No século XX na década de 1950, a Geografia Tradicional entra em crise 

pelo fato de que os fundamentos dessa corrente de pensamento passaram por alterações 

devido à complexidade da realidade gerada pelo desenvolvimento do capitalismo. 

Mais tarde a Geografia Crítica deu novas interpretações aos conceitos e ao 

objeto de estudo da Geografia, carregada de questões econômicas, sociais, e políticas 

para a compreensão do espaço. 

Desta forma, o ensino de Geografia também acompanha tais mudanças, mas 

é possível notar resquícios de uma Geografia Tradicional ensinada nas escolas. Na 

perspectiva das séries iniciais também é encontrado muitos traços desta decorrente, em 

razão de que muitas vezes o conteúdo é descritivo e desconexo da realidade do aluno, 

pois, se dá em decorar alguns conceitos, afetando assim a qualidade do ensino ofertada 

aos alunos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacional - PCN do Ensino 

Fundamental (1998, p. 28-29) as 

 

Abordagens atuais da Geografia têm buscado práticas pedagógicas 

que permitam colocar aos alunos as diferentes situações de vivência 

com os lugares, de modo que possam construir compreensões novas e 

mais complexas a seu respeito. Espera-se que, dessa forma, eles 

desenvolvam a capacidade de identificar e refletir sobre diferentes 

aspectos da realidade, compreendendo a relação sociedade/natureza. 

Essas práticas envolvem procedimentos de problematização, 

observação, registro, descrição, documentação, representação e 

pesquisa dos fenômenos sociais, culturais ou naturais que compõem a 

paisagem e o espaço geográfico, na busca e formulação de hipóteses e 

explicações das relações, permanências e transformações que aí se 

encontram em interação. Nessa perspectiva procura-se sempre a 

valorização da experiência do aluno. 



 
 

Neste sentido o ensino de Geografia deve valorizar as experiências 

vivenciadas pelos alunos, e não deve ser algo longe da realidade que vivemos.  

[...] o trabalho de educação geográfica na escola, consiste em levar as 

pessoas em geral, os cidadãos, a uma consciência da espacialidade das 

coisas, dos fenômenos que elas vivenciam, diretamente ou não, como 

parte da história social. (CAVALCANTI, 2002, p. 12). 

Neste sentido, ensinar o aluno a visualizar o espaço geográfico sob vários 

ângulos, escalas e interpretações é um grande objetivo do ensino de Geografia. 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA GEOGRAFIA 

 

As categorias de análise da Geografia, a saber: lugar, paisagem, território e 

região, são grandes responsáveis pela identidade da Geografia e trabalha-las 

adequadamente nos processos de ensino e ou aprendizagem contribui para a construção 

do conhecimento do estudante partindo dos conhecimentos prévios dele. Esse 

conhecimento produzido partindo dos conteúdos da Geografia é o que significa segundo 

Callai (2003) uma consciência espacial das coisas, dos fenômenos, das relações sociais 

que acontecem no mundo.  

O espaço é construído ao longo do processo de construção da própria 

sociedade. As relações sociais que ocorrem se materializam em 

edificações que podem ser observadas fisicamente. São as paisagens 

dos lugares. E se existe uma materialização física da vida, 

concretizada no espaço, cabe-nos na Geografia fazer o estudo e a 

interpretação desta realidade, a partir da análise espacial, sem ficar na 

aparência apenas. (CALLAI, 2003, pg. 93) 

 

A categoria lugar da Geografia de acordo com Milton Santos (1996) é um 

agregado de relações internas e externas, o lugar por conta da globalização se relaciona 

com externo, mas também o interno interfere na escala externa, essas diferentes escalas 

se relacionam. Com a globalização as características do lugar são vistas no global, como 

afirma Santos (1996) é o lugar que existe, e não o mundo, de vez que as coisas e as 

relações do mundo se organizam no lugar, mundializando o lugar e não o mundo. 

Para Yi-Fu Tuan (1983), lugar é o sentido do pertencimento, a identidade 

biográfica do homem com os elementos do seu espaço vivido. Segundo Tuan, o lugar é 

resultado de relações afetivas, ele muito tem a ver com a identidade formada por 

características especificas de uma determinada cultura, de um determinado povo, são 

desenvolvidas relações de pertencimento com os elementos do espaço vivido. Então 



 
 

como afirma Ruy Moreira (2007), é o lugar que dá o tom da diferenciação do espaço do 

homem – não do capital – em nosso tempo. 

Outra definição de lugar que vai de encontro com a de Tuan é a deRelph 

(1979) que ressalta que outro significado de lugar. 

“[...] significa muitomais que o sentido geográfico de localização. Não 

se refere a objetos e atributos daslocalizações, mas à tipos de 

experiências e envolvimento com o mundo, a necessidade deraízes, de 

segurança”.  (RELPH, 1979, p.3) 

 

Outra categoria de análise da Geografia é a paisagem, ela é o resultado dos 

processos que ocorreram, formaram e a modificaram, a paisagem não é só natural, mas 

também são as transformações realizadas no espaço pela ação humana por conta das 

mais diversas necessidades. A partir do século XIX o termo paisagem é fortemente 

utilizado na Geografia, em geral se concebe como conjunto de formas que caracterizam 

um determinado setor da superfície terrestre. Bertrand (2002), deu novas interpretações 

as bases conceituais da paisagem de maneira com que tal categoria dialogasse com as 

ciências naturais e as ciências sociais, focando as questões socioambientais. De acordo 

com Deffontaines (1998), a paisagem traduz e revela os modos de funcionamento e de 

organização dos espaços. Assim ela é reflexo das relações entre o homem e o seu meio 

ambiente. 

A paisagem é o reflexo e a marca impressa da sociedade dos homens 

na natureza. Ela faz parte de nós mesmos. Como um espelho, ele nos 

reflete. Ao mesmo tempo, ferramenta e cenário. Como nós e conosco, 

ela evolui, móvel e frágil. Nem estática, nem condenada. Precisamos 

fazê-la viver, pois nenhum homem, nenhuma sociedade, pode viver 

sem território, sem identidade, sem paisagem. (BERTRAND, 2007, p. 

263) 

 Os processos de construção do espaço resultaram na paisagem. 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 

Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 

movimentos, odores, sons, etc. (...) a percepção é sempre um processo 

seletivo de apreensão. (SANTOS, 1988, p. 61-62). 

 

Paisagem não é possui uma única forma, uma única maneira de ser vista 

também não diz respeito somente ao natural. 

A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e 

artificiais; é formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, 

volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério. A paisagem é 

sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe uma multiplicidade 

de funções e quanto maior o número destas, maior a diversidade de 

formas e de atores. Quanto mais complexa a vida social, tanto mais 



 
 

nos distanciamos de um mundo natural e nos endereçamos a um 

mundo artificial. (SANTOS. 1996, p. 65). 

 

Outra categoria é o território, possui três vertentes pela qual pode ser visto, a 

naturalista que o mostra como elemento pertencente a um povo ou nação, pelo qual 

estes devem lutar para proteger ou conquistar, a segunda é a vertente voltada para o 

indivíduo que é o território mais perto do dele podendo ser o bairro onde ele vive, o seu 

“espaço” onde ele tem suas relações, e a terceira é a utilização de território se confunde 

com a noção de espaço. 

O território é onde se desenvolvem relações de poder. 

O território não poderia ser nada mais que o produto dos atores 

sociais. São eles que produzem o território, partindo da realidade 

inicial dada, que é o espaço. Há, portanto, um “processo” do território, 

quando se manifestam todas as espécies de relações de poder [...] 

(RAFFESTIN,1993. p. 7-8). 

Faz parte do conceito de território barreiras para o limitar ou proteger, sejam 

elas físicas ou imaginárias, de acordo com Raffestin (1993, p. 144), “o território é a 

prisão que os homens constroem para si”. O centro do território é social, portanto suas 

dimensões são: política, economia, cultural e também natureza, ligadas pelas histórias e 

conflitualidade de um corpo social. 

A globalização tem organizado o território de outras maneiras, ela vem 

realizando a violação das culturas locais e de suas especificidades, homogeneizando, as 

escolas, a leitura, o entretenimento e também tem padronizado itens como alimentação e 

moda, por exemplo. De acordo com Santos (2006), é neste aspecto que a globalização 

tem sido mais perversa e violadora, o território é atualmente um território nacional da 

economia internacional. 

Sendo assim, existe apenas o espaço de globalização não o espaço global, 

existe a fragmentação do território. 

A globalização revaloriza os lugares e os lugares – de acordo com o 

que podem oferecer às empresas – pontencializa a globalização na 

forma em que está aí, privilegiando a competitividade. Entre o 

território tal como ele é e a globalização tal como ela é cria-se uma 

relação de causalidade em benefício dos setores mais poderosos, 

dando ao espaço geográfico um papel inédito na dinâmica social. 

(SANTOS, 2000, p.23) 

 

As relações de poder exercidas no território, podem partir de dentro dele 

para influenciar uma escala maior como partir de uma escala maior para influenciar no 

território. 



 
 

A última categoria a tratarmos é a região, ela é construção feita pelo homem que 

constantemente produz diversidade cultural e também é constituída de elementos 

intelectuais. Ela é de acordo com Pozenato (2003), uma divisão do mundo social 

estabelecida por um ato de vontade, não é na sua origem uma realidade natural, mas 

antes de ser um espaço natural é um espaço construído por decisões políticas, ou de 

ordem das representações, entre as quais as de diferentes ciências. 

Considera a região a partir de propósitos específicos, não tendo a 

priori, como no caso da região natural e da região-paisagem, uma 

única base empírica. É possível identificar regiões climáticas, regiões 

industriais, regiões nodais, ou seja, tantos tipos de regiões quantos 

forem os propósitos do pesquisador. A região natural e a região 

paisagem passam a ser apenas uma das múltiplas possibilidades de se 

recortar o espaço terrestre. A região constitui-se para os geógrafos 

lógico-positivistas em uma criação intelectual, criada a partir de seus 

propósitos específicos (CORRÊA, 1986, p. 186) 

 

Segundo Haesbaert (1999), o conceito de região em Geografia recebe a 

“paternidade” de três autores clássicos em especial, Vidal de La Blache, Hartshorne e 

Sauer. Esses autores enfatizam a “diferenciação das áreas” como questão fundamental 

para o trabalho do geógrafo. 

Para La Blache a região era “algo vivo”, uma individualidade ou até mesmo 

uma “personalidade geográfica”. Já Hartshorne via região como um constructo 

intelectual e que a sua delimitação variava de acordo com o objetivo do pesquisador. 

Sauer possuía uma ideia de região que ficava no meio termo entre La Blache e 

Hartshorne, ele buscava uma “morfologia da paisagem” que se preocupava com a 

comparação das “paisagens individuais”, ou seja, a ordenação das paisagens culturais 

(HAESBAERT, 1999).  

Já na concepção de Milton Santos (1978), região é uma síntese concreta e 

histórica dos processos sociais, como produto e meio de produção e reprodução de toda 

a vida social.Santos (1994) também analisa o conceito de região no quadro da 

globalização e define que “[...] as regiões são subdivisões do espaço: do espaço total, 

nacional e mesmo do local, são espaços de conveniência, lugares funcionais do todo, 

um produto social”. 

De acordo comHaesbaert (1999), o estudo da região tem como desafio não 

fazer descrições simplistas de certos fatores, por exemplo: clima, solo e relevo, deve-se 

buscar a síntese entre múltiplas dimensões do espaço geográfico. 

 



 
 

AS CATEGORIAS DE ANÁLISE NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

Para que se haja uma compreensão das categorias de análise da Geografia é 

importante que os alunos vejam o espaço geográfico com um laboratório para 

compreender o mundo em que vivemos. Pois, são espaços cotidianos que se tornam 

significativos para nós na medida em que se faz relações com o mesmo. 

Neste viés, o ensino das categorias de análise é extremamente necessário 

para entendermos o lugar, a região, o território e a paisagem, nas quais são reflexos das 

relações socioeconômicas que modificam o espaço. Estas categorias de modo geral 

estão presentes no dia-a-dia de nossas vidas, portanto, os alunos têm suas próprias 

concepções de tais conteúdos. O fato de estar próximo da nossa realidade, faz com que 

os estudantes no processo de construção do conhecimento façam ligações entre os 

conceitos do cotidiano e os conceitos científicos. Mas, é necessário o trabalho do 

professor de superação do senso comum para que o aluno seja capaz de refletir estas 

categorias de análise analisando as configurações históricas ao longo do tempo e em 

determinado espaço. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998), é 

imprescindível  

Uma Geografia que não seja apenas centrada na descrição empírica 

das paisagens, tampouco pautada exclusivamente pela explicação 

política e econômica do mundo; que trabalhe tanto as relações 

socioculturais da paisagem como os elementos físicos e biológicos 

que dela fazem parte, investigando as múltiplas interações entre eles 

estabelecidas na constituição dos lugares e territórios. Enfim, buscar 

explicar para compreender. (BRASIL, 1998, pg.23) 

 

As concepções no ensino geográfico buscam compreender o comportamento 

da sociedade em determinado tempo e espaço. Neste caso o PCN expressa uma 

perspectiva de compreender o espaço em sua totalidade. 

O espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma 

realidade relacional: coisas e relações juntas. Eis por que sua definição 

não pode ser encontrada senão em relação a outras realidades: a 

natureza e a sociedade, mediatizadas pelo trabalho... (SANTOS, 1994, 

p. 28) 

 

A construção do conhecimento geográfico é um processo em que acontece a 

interação dos sujeitos com o sistema simbólico, em que resulta na construção de 

conhecimentos novos, na busca do entendimento de nossas próprias vivências no 

espaço. Deste modo, segundo Cavalcanti (1998, p. 88) 

 



 
 

Seja como ciência, seja como matéria de ensino, a Geografia 

desenvolveu uma linguagem, um corpo conceitual que acabou por 

constituir-se numa linguagem geográfica. Essa linguagem está 

permeada por conceitos que são requisitos para a análise dos 

fenômenos do ponto de vista geográfico.  

 

Assim cada categoria tem uma definição e uma metodologia de ser ensinada 

em sala de aula. O lugar, por exemplo, sempre esteve presente nas análises geográficas, 

sofrendo algumas alterações de conceitos em diferentes épocas e diferentes correntes de 

pensamento. Por muito tempo a Geografia restringiu apenas o lugar sob uma dimensão 

de localização espacial, no entanto, hoje há uma nova interpretação fenomenológica a 

esta categoria, carregada pela sensação de pertencimento e afetividade dos indivíduos 

em relação ao ambiente. Algumas pesquisas relatam que o lugar como categoria é 

compreendida pelos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental a partir das 

experiências e das relações com um determinado espaço.  

Já a categoria paisagem é específica para a Geografia, segundo La Blache 

paisagem é tudo aquilo que o olhar consegue abarcar, sendo importante compreender 

que a paisagem não se cria por acaso, mas ela é resultado das ações socioeconômicas e 

culturais dos seres humanos. A paisagem como objeto de estudo, ao longo dos dois 

primeiros ciclos do Ensino Fundamental, pode ser abordada a partir da paisagem local. 

O estudo da paisagem local não deve restringir à mera constatação e 

descrição dos fenômenos que a constituem. Deve-se também buscar as 

relações entre a sociedade e natureza que aí se encontram presentes 

situando-as em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando-

as, conferindo-lhes significados, compreendendo-as. Estudar a 

paisagem local ao longo do primeiro e segundo ciclos é aprender a 

observar e a reconhecer os fenômenos que a definem e suas 

características; descrever, representar, comparar e construir 

explicações, mesmo que aproximadas e subjetivas, das relações que aí 

se encontram impressas e expressas (BRASIL, 2000, p. 116). 

 

A outra categoria de análise: oterritório não deve ser entendido, discutida e 

interpretada se não notarmos sua importância social, já que é suporte e condição para 

que as relações sociais continuem a se desenvolver. Outro pressuposto para o 

entendimento do território é considerá-lo como expressão da força política.A análise do 

processo de produção dos diferentes territórios deve enfocar o homem como sujeito 

produtor do espaço, abrangendo o social, o cultural, o econômico, o político e os seus 

valores. 



 
 

Sob este mesmo olhar, trabalhar com esta categoria em questão nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental não pode significar a supervalorização do político em 

detrimento do social e, assimdescreveo PCN: 

 

[...] O território é uma categoria importante quando se estuda a sua 

conceitualização ligada à formação econômica e social de uma nação. 

Nesse sentido, é o trabalho social que qualifica o espaço, gerando o 

território. Território não é apenas a configuração política de 

umEstado-Nação, mas sim o espaço construído pela formação social. 

(BRASIL, 2000, p. 111). 

 

No ensino da categoria região de acordo com Grigg (1967) é importante 

salientar que regionalizar é uma tarefa de dividir o espaço segundo diferentes critérios 

que são explicitados, mas que variam conforme as intenções. Todavia, as divisões 

regionais não são definitivas, assim como não pretendem apresentar a totalidade da 

diversidade espacial, mas sim, devem contribuir para a compreensão de um problema, 

sendo um meio e não mais um produto. 

Faz-se possível identificar que todas as categorias de análise devem ser 

relacionadas com a prática social dos discentes para que os conteúdos não se tornem 

desconexos com o nosso cotidiano, caso contrário o ensino das categorias da Geografia 

se tornam abstratas, não contribuindo com a formação de cidadãos para a transformação 

da realidade que vivemos.  

 

POSSÍVEIS METODOLOGIAS PARA O ENSINO DAS CATEGORIAS DE 

ANÁLISE DA GEOGRAFIA 

Não basta ao professor de Geografia apenas dominar os conteúdos, é preciso 

refletir sobre as concepções pedagógicas que incutem a relação teórica e prática. É 

necessário então, rever a sua didática e metodologia adotadas em sala de aula. Buscando 

sempre ir além dos conteúdos da Geografia, adotando a interdisciplinaridade dos 

conteúdos e das experiências trazidas pelos alunos, partindo da realidade local, mas, 

estabelecendo conexões com outros níveis, regional, nacional eglobal para que os 

alunos possam compreender o espaço em que vivem. 

Para a compreensão da categoria de lugar, o professor pode trabalhar com 

recursos midiáticos como músicas, vídeos, elaboração de mapas mentais e outros. Uma 

música para desenvolver este tema seria “Saudades da Minha Terra” de Gérson 

Coutinho da Silva, sendo plausível de realizar algumas perguntas como: 



 
 

a) Que tipo de lugar é descrito na música?  

b) Quais as características físicas e humanas do lugar?  

c) Quais as relações estabelecidas com outros lugares 

regional/nacional/mundial?  

Ao se trabalhar a categoria da paisagem é possível à utilização de 

fotografias, mostrando como a paisagem natural pode ser transformada pelo homem, 

para que os estudantes possamcomparar paisagens diferentes,enfatizando os aspectos 

socioeconômico, culturais e ambientais. 

 

Figura 1: Paisagem natural e paisagem modificada. 

 

Fonte: http://brasilescola.com.br/ 

 

Ao se tratar da ciência geográfica requer o estudo da relação homem e a 

natureza, nada mais eficaz para se entender essa categoria é ter como base as 

experiências vivenciadas pelo aluno. Segundo Callai:  

A paisagem revela a realidade do espaço em um determinado 

momento do processo. O espaço e constituído ao longo do tempo de 

vida das pessoas, considerando a forma como vivem o tipo de relação 

que existe entre elas e que estabelecem com a natureza. Dessa forma, 

o lugar mostra, através da paisagem, a história da população que ali 

vive, e os recursos naturais de que dispõe e a forma como se utiliza de 

tais recursos. (2008, p. 98). 

 

Na categoria território o professor pode abranger estudos das fronteiras do 

território brasileiro utilizando diversos tipos de mapas; pode ser realizada uma análise 

de como o Estado organiza o território nacional, regional e local e tambémdos processos 

históricos de um determinadoterritório. Outra forma de desenvolver este conteúdo em 

sala de aula é mostrarsociodiversidade do espaço trabalhado, sua localização no 

território e suas formas de manifestação e interação. Propondo então, a elaboração de 

esquemas de investigação, que desenvolvam a observação dos processos de formação e 

http://brasilescola.com.br/


 
 

transformação dos territórios, tendo em vista as relações de trabalho, a incorporação de 

técnicas e tecnologias. Sendo possível analisar, comparar e interdisciplinarizar as 

relações entre preservação e degradação no meio ambiente, tendo como objetivo o 

conhecimento de sua dinâmica e a mundialização dos fenômenos culturais, econômicos, 

tecnológicos e políticos, nas diferentes escalas. Visando os processos históricos, 

construídos em diferentes tempos e os processos contemporâneos; o conjunto de 

práticas dos diferentes agentes, que resultam em profundas mudanças na organização e 

no conteúdo do território vivido. 

 A observação de tal território pode ser por meio de um passeio pelo bairro 

onde a escola está localizada, isto permite que os alunos possam observar e debater 

como a sociedade influencia na constituição do território e na identidade da 

comunidade. 

Posteriormente os alunos poderão produzir desenhos acerca do bairro e a 

comunidade em que vivem dando prosseguimento ao processo de interpretação do 

conceito de território e identidade. 

Trabalhar o conceito de região pode ser feito a partir da definição, partindo 

do concreto - espaço vivido dos alunos – para o abstrato; pode-se propor uma análise 

dos critérios de regionalização com base nas diversas formas de regionalizar, como: 

divisão regional do IBGE ou divisão geoeconômica, regiões climáticas, região naturais, 

econômicas e culturais. Outra opção é o estudo de regiões em diferentes escalas de 

análise (local, regional, nacional e global) enfatizando o uso da cartografia como um 

recurso pedagógico, possibilitando uma concepção mais concreta do conceito estudado. 

Para a realização de tais atividades, o docente deve ter em mente quais são 

seus objetivos para obter resultados significativos no processo de ensino-aprendizagem 

dos conhecimentos geográficos. 

Outra atividade prática seria demonstrar a regionalização do Brasil por meio 

da corrente fenomenológica, na qual seriamutilizados pratos típicos de cada região para 

a apresentação da diversidade cultural brasileira em que são encontradas no território 

brasileiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao decorrer deste estudo, encontrou-se algumas fragilidades no ensino das 

categorias de análise da Geografia, pois em muitos casos a prática pedagógica dos 

professores da educação básica são de hierarquização do espaço geográfico, na qual tais 



 
 

categorias são ensinadas de forma fragmentadas, independentes e até mesmo abstrata 

sem relação com o cotidiano dos alunos. 

Desta forma, se os discentes não conseguem fazer uma análise geográfica, 

os mesmos não conseguirão compreender como o espaço é organizado. Trabalhar de 

maneira adequada com os conteúdos da Geografia colabora com a formação da 

“consciência espacial”, que contribui para que os alunos possam enxergar as coisas em 

um geral, os fenômenos e as relações sociais que se travam no mundo de maneira crítica 

e menos superficial. 

Conteúdos distantes da realidade dos alunos são carentes de significados 

para eles, diante do mundo contemporâneo no qual vivem os alunos a escola não se 

mostra atraente, pois, não tem dado conta de explicar o novo estilo de vida desses 

alunos que tendem a se desinteressarem pelas ciências, já que essas geralmente estão 

distantes da sua vivência.  

Destarte, o professor deve saber analisar essas categorias para que ele possa 

ser o mediador no processo de construção do conhecimento geográfico, valorizando 

sempre as experiências trazidas pelos alunos. 
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A OBRA “O TROVADOR” COMO PROPSTA METODOLÓGICA 

INTERDISCIPLINAR PARA O ENSINO EM GEOGRAFIA45 

 

ARTUR BOLIGIAN NETO46
  

 

“Dizem que quem bebe da água de Londrina sempre volta. 

Eu terei o maior prazer de recebê-lo”. „O Trovador‟, 

Rodrigo Garcia Lopes (2014). 

 

RESUMO: Este artigo é dividido em dois eixos. Primeiramente propõe-se um suporte 

epistemológico para o ensino em geografia, integrando a interdisciplinaridade entre a Geografia, 

História e a Literatura, demonstrando a importância de se conhecer o mundo a partir de suas 

práticas sociais que decorrem em um espaço e um tempo dentro vista sob a ótica literária. Em 

seguida, apresenta-se a obra “O trovador”, do escritor londrinense Rodrigo Garcia Lopes, aonde 

retrata a paisagem da cidade de Londrina no século XX, a partir disto realiza-se uma releitura 

das contribuições para essa interpretação ser aplicada ao ensino interdisciplinar entre geografia, 

história e literatura, valorizando a cultura local da cidade. 

 

Palavras Chaves: O Trovador; Interdisciplinaridade; Arte; Geografia. 

 

UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR ENTRE LITERATURA (ARTE), 

GEOGRAFIA (ESPAÇO) E HISTÓRIA (TEMPO) E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA O ENSINO  

 A pretensão deste tópico é buscar no aprofundamento da leitura literária 

aportes interdisciplinares no ensino e também contribuir para uma discussão teórica 

consistente a respeito da epistemologia das ciências destacadas. Pois, a compreensão do 

significado da transdisciplinaridade, não somente é o horizonte para além das 

disciplinas. Significa também a compreensão ampliada de sua disciplina, capacidade de 

transitar pelos diferentes campos do conhecimento (ROSSATO; SUERTEGARAY, 

2014, p.60), como no caso que iremos trabalhar, o diálogo entre o conhecimento 

artístico e cientifico.  

 A leitura em sala de aula se insere na proposta de busca de conhecimento 

fora do meio mais comum e muitas vezes ineficaz dos professores, o livro didático. A 

ferramenta é relevante, mas muitas vezes a aula se prende a este meio tornando a leitura 
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forçosa, não associando e contribuindo na fragmentação de cada disciplina. Sendo este, 

um dos problemas do espaço escolar que: 

(...) diz respeito à utilização do livro didático como um instrumento 

preponderante na exploração da leitura. Os livros didáticos, ao 

apresentarem, em sua maioria, a compreensão textual com base em 

esquemas de interpretação preestabelecidos, restringem a recepção do 

aluno-leitor, uma vez que não lhe é dada a oportunidade de manifestar 

a sua leitura. (SILVA, 2003, p.516) 

 

 Ou seja, o livro didático trabalhado em sala de aula muitas vezes não 

motiva o desenvolvimento do aluno-leitor, consequentemente não dialoga com os 

demais campos do conhecimento. A pretensão aqui, é de fazer um apontamento 

epistemológico para se compreender como que Geografia (espaço), História (tempo) e 

Literatura (arte) se inter-relacionam podendo ser trabalhadas em conjunto, a 

correlacionando-as e tendo em vista não se perder a discussão teórica, por meio de uma 

maneira eficaz para o ensino-aprendizagem na consolidação do saber cientifico em sala 

de aula não se restringindo a zona de conforto do livro didático e do ensino tradicional. 

 Retratando os conceitos base das disciplinas, depara-se com a relação 

entre a do espaço e o tempo, que são categorias básicas da existência humana e também 

indissociáveis. Não existe tempo fora do espaço, e espaço fora do tempo, uma vez que o 

real é o espaço-temporal (MOREIRA, 2007). Sob um prisma materialista, pode-se 

afirmar que as concepções relacionadas ao tempo e ao espaço são criações advindas das 

práticas sociais e processos materiais que servem à reprodução da vida social. O 

homem, com suas práticas dá movimento ao espaço e consequentemente ao tempo 

(SANTOS, 1982). A vida social, seja ela individual ou coletiva é trilhada 

cotidianamente sob tempos e espaços diferentes, como por exemplo: a casa, a escola; o 

trabalho; as festas e etc... Sendo o contexto da reprodução social fruto das práticas 

especificas de organização da vida do homem, sendo estas, representadas por mediações 

simbólicas do espaço e do tempo, fornecendo uma estrutura para realizarmos uma 

experiência ao qual aprendemos quem ou o que somos na sociedade. Segundo David 

Harvey: 

Nas práticas espaciais e temporais de toda sociedade são abundantes 

as sutilezas e complexidades. Como elas estão estreitamente 

implicadas em processos de reprodução e de transformação das 

relações sociais, é preciso encontrar alguma maneira de descreve-las e 

de fazer uma generalização sobre o seu uso. (HARVEY, 2013, p.201) 

 



 
 

 A maneira que nós, professores de geografia ou geógrafos encontramos 

para compreender a complexidade das práticas sociais vem do ato de geografizar o 

espaço, compreendendo o movimento e as dinâmicas de tornar-ser-espaço-tempo, nos 

aventurando na experiência espaço-temporal que define o nosso e os diversos modos de 

existência humana. Portanto, a partir disto, o essencial é ensinar os nossos alunos a 

lerem o mundo deles a partir da Geografia. Mas, sem encaixotar esta ciência, no sentido 

de não dialogar com as demais, pois as práticas sociais elas estão presentes em todo 

campo da existência humana, logo das ciências. 

 Para Ruy Moreira, esta relação se estabelece partindo de que: 

Todo ente, para ser geográfico, tem que estar localizado e situado 

dentro de uma distribuição de localizações. A localização espacial é 

essencial e a situação na extensão um seu pressuposto, uma vez que 

apenas estar não constitui um mundo. Estar é essência. Mas estar só se 

faz ser na alteridade. E é essa mudança que faz a situação geográfica. 

É preciso, então, que a localização se defina como uma distribuição. 

Isso porque mais que um sistema de localizações, a distribuição é a 

própria inserção do homem no estar-no-mundo. É a co-habitação. Só 

quando a coabitação se estabelece, só então a existência se faz 

presença. O mundo se forma. O estar e ser-no-mundo. E o espaço se 

faz assim ontologia. (MOREIRA, 2007, p.157) 

 

 Ser-no-mundo é afirmar que o espaço é social. Não há sociedade a-

espacial e muito menos a história não se escreve fora do espaço. Logo, empreender um 

mergulho nas artes, e em especifico na literatura no ensino, é compreende-la como uma 

produção humana intrinsecamente ligada à vida social. Conforme Milton Santos: 

 

Tempo, espaço e inundo são realidades históricas, que devem ser 

intelectualmente reconstruídas em termos de sistema, isto é, como 

mutantes conversáveis, se a nossa preocupação epistemológica é 

totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de partida é a sociedade 

humana realizando-se. Essa realização dá-se sobre uma base material: 

o espaço e seu uso, o tempo e seu uso; a materialidade e suas diversas 

formas, ações e suas diversas feições (SANTOS, 2010, p.19) 

 

 No dialogo da geografia com a história e com as artes, o objetivo é dar 

vida geográfica à literatura do romance, tornando a literatura como um objeto de análise 

da geografia e também a apontando como um instrumento com grande capacidade para 

desenvolver um senso crítico em sala de aula. Pois, o diálogo com a literatura pode 

inscrever-se também em um trabalho de reflexão sobre o modo de escrever geografia 

(BROSSEAU, 2013) e sendo ela também uma “ação cultural historicamente 

constituída”. Portando, entendemos que: 



 
 

 

 A Geografia, como disciplina escolar, tem como objetivo contribuir 

para a formação integral dos educandos. O papel dessa área do 

conhecimento é refletir, compreender, observar, interpretar e saber 

pensar o espaço geográfico, que é um produto histórico, que revela as 

práticas sociais das pessoas que nele convivem. Esse espaço 

geográfico pode ser lido e entendido de diferentes formas (PUNTEL, 

2007, p.285). 

 

 Para fazermos uma análise literária sob uma abordagem que leve em 

consideração a contextualização espaço-temporal de uma obra, a priori temos que 

compreender que a arte é uma criação humana fruto da imaginação de um ser 

historicamente e espacialmente situado. O fruto do trabalho artístico deste ser, em 

especifico a literatura, contém elementos básicos e centrais de uma narrativa como: 

tema, trama, personagem, linguagem, espaço e tempo. A literatura, sendo um sistema de 

representação, retira a pratica e o discurso do fluxo do tempo e do espaço congelando o 

movimento da experiência de uma determinada situação.  

 No entanto, durante muitos anos, a ciência negligenciou a sua associação 

com as artes, acusando-a de puro subjetivismo. A concepção de mundo do positivismo 

colocou a ciência e a arte em lados opostos, relevando a suposta “supremacia” da 

ciência do racionalismo extremado e colocando a arte à beira da margem, 

marginalizando-a. Mas, ao buscar a literatura como fonte de pesquisa e de metodologia 

do professor em geografia, necessita-se levar em consideração que este aporte contém o 

entrelaçamento da subjetividade e da objetividade. A subjetividade de quem escreveu o 

romance e de quem o está lendo. A objetividade espacial-histórica do momento 

influenciando quem o escreveu, ou a objetividade espacial-histórica do momento que é 

retratado na obra, e a objetividade espacial-histórica influenciando quem está lendo. 

Pois, a literatura acaba ironicamente por ser uma leitura espaço-temporal do mundo 

mais eficaz que a da geografia e da história, teoricamente ciências do espaço e do tempo 

(MOREIRA, 2007). Assim, 

(...) a linguagem com a qual um indivíduo representa uma experiência 

no momento mesmo em que a vive através de seu corpo e de sua 

linguagem é diferente da linguagem mobilizada pelo romance, mesmo 

quando ele narra uma experiência semelhante. (BROSSEAU, 2013, p. 

274) 

 

 Quando nos utilizamos da literatura nos empreendemos na busca da 

trama que envolvem seus personagens, trabalhando com a linguagem (que o romancista 



 
 

emprega) tomada de empréstimo ao mundo das formas, através dos signos espaciais, 

portanto não dicotomizando a existência humana dividida entre um mundo que seria da 

objetividade e outro da subjetividade, logo, enfatizando-se o espaço enquanto expressão 

do real e do simbólico, associando a ciência (no caso, a geografia e a história) e a arte 

(no caso, a literatura). 

(...) o viver humano é a unidade do simbólico e do real, unidade de um 

mundo impregnado de imagens e sua pletora de significados. 

Interpretando o mundo pelo simbólico, a literatura apenas se aproveita 

do que a ciência menospreza na insuspeição com que esta despreza 

precisamente o fato de que a história é uma construção do sujeito 

homem. (MOREIRA, 2007, p. 145) 

 

 A linguagem real da ciência quanto a simbólica da arte são fontes 

privilegiadas para a compreensão do mundo em que decorrem as práticas sociais que 

imprimem no espaço e no tempo símbolos e significados, unificando-as, tendo uma 

perspectiva mais abrangente suprimindo a dualidade objetiva-subjetiva, relacionando a 

pluralidade e diversidade que nos permeia.  

 A unidade do tripé literatura – história – geografia implica na unidade 

objetiva-subjetiva, indo à uma contra-corrente do padrão de (des) entendimento que nos 

acostumamos a acatar do discurso cientifico ligado a racionalidade iluminista refletida 

no ensino tradicional, aonde negligencia-se a subjetividade da existência do aluno, o 

distanciando de suas experiências enquanto seres humanos produtores de práticas 

sociais , por meio do racionalismo vulgar empregado em sala de aula por meio dos 

livros didáticos.  

 A literatura não é alheia à realidade humana, não é uma divagação 

desamparada da realidade, se ela trabalha com uma outra forma de linguagem, através 

da subjetividade, não é por isso que se torna inferior a ciência por promover uma outra 

ótica de interpretar o mundo ao qual fazemos a nossa existência, e em muitos casos, o 

mundo em diferentes tempos, ao qual outros modos de existir estiveram presentes. 

Logo,  

Assim, paradoxalmente, a literatura será, ao mesmo tempo, uma 

ferramenta para melhor penetrar na realidade objetiva e um meio 

eficaz para compreender os recônditos da alma. [...] a literatura 

contribui, de um lado, para regenerar nosso conhecimento sobre as 

qualidades objetivas das paisagens e, de outro, para refinar nossa 

compreensão sobre as experiências subjetivas ligadas a essas mesmas 

paisagens. Em resumo, a força da literatura estaria em reunir a 

objetividade e a subjetividade, duas vertentes que mais se completam 

do que se afrontam (BROSSEAU apud LAFAILLE, 1998). 

 



 
 

 O trabalho da geografia histórica empreende a vontade que a literatura se 

torne uma ferramenta importante em busca de informações positivas ao  professor desta 

ciência, pois a literatura tem a função de penetrar na realidade objetiva e também de ser 

um meio eficaz para compreender a existência, ultrapassando a fronteira do cenário 

literário rumo à análise do espaço geográfico. Sua desconstrução e reconstituição com 

fins educacionais (RAMAZZOTTI; SALVI, 2012). Na escola, corresponderia a 

capacidade de colocar-se no lugar de outras disciplinas e outros saberes além dos 

saberes científicos e disciplinares, entendendo suas formas de construção e leitura do 

mundo, para a partir daí construírem-se as prática pedagógicas. (ROSSATO; 

SUERTEGARAY, 2014, p.60). 

 O processo de escolarização a partir da literatura necessita-se de envolver 

uma interação entre leitura, literatura e as demais ciências trabalhadas, formando um 

arcabouço interdisciplinar, como SILVIA (2003) nos aponta: 

 

a própria natureza interdisciplinar do ato de ler que envolve 

contribuições de diversas áreas. No caso da leitura literária, o ato de 

ler é influenciado por estratégias cognitivas, lingüísticas, 

metalingüísticas, conhecimento do policódigo literário, noção de 

gênero literário, estilo de época no qual o texto está inserido, enfim, 

um conjunto de noções determinantes na interação do leitor com o 

texto; (SILVIA, 2003, p.514) 

   

As práticas interdisciplinares só se tornam possíveis mediante o diálogo e o 

reconhecimento do trabalho do outro, o que se denomina de transdisciplinaridade como 

capacidade de trânsito ou mobilidade, de estar na fronteira para poder entender e 

dialogar com o diferente (SUERTEGARAY, 2011), considerando a relevância do 

trabalho em conjunto com as ciências em sala de aula e as alteridades interpretativas da 

leitura de mundo de cada aluno advindo de sua realidade objetiva de diferentes práticas 

sociais em determinado espaço e tempo. 

 

TRABALHANDO COM A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO ENTRE 

GEOGRAFIA, HISTÓRIA E LITERATURA ATRAVÉS DE “O TROVADOR” 

 O tradutor, poeta e romancista Rodrigo Garcia Lopes (1965 - ) é um importante 

artista em âmbito brasileiro e um grande escritor de origem Londrinense. Durante 

meados dos anos 90 viveu nos Estados Unidos, onde realizou seu mestrado na Arizona 

State University e entrevistou destacados escritores como o linguista anarquista Noam 



 
 

Chomsky e um dos destacados escritores da beat generation Allen Ginsberg e demais 

artistas de renome, lhe rendendo o livro Vozes & Visões: Panorama da Arte e Cultura 

Norte Americanas Hoje (Iluminuras 1996). O autor também publicou traduções do 

poeta francês do século XIX Arthur Rimbaud, no caso “Illuminations” (1996) e também 

no decorrer de sua vida traduziu a poesia de inúmeros renomados autores como: Ezra 

Pound, Sylvia Plath, William Carlos Williams, Robert Creeley, Gertrude Stein, Laura 

Riding, Gary Snyder, Charles Bukowski, John Ashbery, Jim Morrison, e Samuel 

Beckett. Foi também curador da primeira exposição abrangente do fotógrafo 

londrinense Haruo Ohara (Olhares, 1998) que foi um imigrante japonês que se 

estabeleceu em Londrina em 1929, onde trabalhou como lavrador e depois passou a 

fotografar o cotidiano no campo e a memória familiar da cidade. 

  A obra que escolhida é “O Trovador” (2014), foi selecionada pela Bolsa Funarte 

de Criação Literária. O motivo de apontar ela para uma contribuição no ensino 

interdisciplinar entre geografia, história e artes justamente por nos instigar em sua 

admirável trama obscura de um romance policial que nos envolve na Londrina do 

século XX. O mistério se encaminha a partir dos signos ocultos de uma canção 

trovadoresca que era encontrada nas vítimas dos assassinatos. O livro retrata a ligação 

entre a Paraná Plantations (Companhia de Terras do Norte do Paraná) que empreendia a 

exploração do Norte do Paraná. O enredo se passa no ano de 1936 (após dois anos em 

que cidade foi fundada) entre os meses de setembro a dezembro, envolvendo 

personagens como Simon Joseph Fraser (1871-1933), mais conhecido como Lord 

Lovat, que era um típico aventureiro inglês presidente de uma das grandes empresas de 

capital privado a se apropriarem das terras do Paraná no século XX, braço da expansão 

do Império Britânico comandado pelo rei Edward VII. Lord Lovat e um tradutor 

chamado Adam Blake (eu lírico do autor) chegam à Londrina para desvendar 

assassinatos de importantes trabalhadores da empresa e a trama se desenvolve a partir 

daí. 

A narrativa da obra apresenta um contexto de abordagem muito rica e diversa, 

como os agentes produtores do espaço urbano de Londrina do século XX; as etnias dos 

primeiros imigrantes; o cotidiano dos trabalhadores; e a urbanização da cidade até sua 

subordinação com o capital estrangeiro da época muito bem apresentada na obra entre a 

Paraná Plantations (Inglaterra) – Banco Alemão Transatlântico (braço estratégico do 

partido nazista no Brasil e o governo Vargas. 



 
 

O enfoque que será trabalhado neste artigo é como Lopes retrata a paisagem 

urbana de londrina nos anos de 1936. Para isso, utilizamos como metodologia o recorte 

da presença da paisagem simbólica de londrina no século XX, como uma forma de 

contribuição ao ensino em geografia no ensino médio, fazendo com que os estudantes 

tenham uma dimensão de como era a cidade na época, ou seja, traçando sua geografia-

histórica a partir desta abundante e farta obra literária. Unindo as dimensões espacial, 

temporal e artística, através da pratica interdisciplinar e de um autor contemporâneo 

pouco conhecido nos círculos escolares.  

Nos dias de hoje; 

A literatura comumente trabalhada em aulas provém de autores já 

mortos e isso contribui para a cristalização da ideia de que nada 

daquilo tem a ver com o leitor. A leitura vai então cada vez mais 

distanciando-se dos alunes que não se reconhecem e não conseguem 

assim atribuir nem abstrair significados daquilo que leem. Fora dos 

muros da escola também não se lê. As leituras estão restritas ao campo 

da utilidade. (...) Poucos são os que têm salutar hábito da leitura por 

prazer. (RAMAZZOTTI; SALVI, 2012, p.229). 

Por meio de “O Trovador” como uma preciosa ferramenta para a transformação 

do empírico (a comparação da cidade de ontem com a de hoje) em cientifico, unificando 

a subjetividade do autor, de quem está lendo (tendo em vista quem uma sala de aula há 

inúmeros estudantes, todos com capacidades de abstrações diferentes, portando 

imaginando a paisagem da cidade de formas heterogêneas) e a do professor que estará 

conduzindo a mediação do conhecimento real e o simbólico. E também apontando a 

importante convergência entre disciplinas como Geografia, História e Português. 

Segundo Ramazzotti e Salvi, a interdisciplinaridade  

É um anseio que, até o momento pedagógico atual, apresenta poucos 

exemplos práticos. O que temos é um percurso em direção a ela. 

Fazem parte deste percurso experiências da educação popular, da 

multidisciplinaridade, da transversalidade e da transdisciplinaridade. 

Estas experiências, de uma forma ou de outra, instauram processos 

que rompem com a barreira das disciplinas, do tempo e do espaço. 

(RAMAZZOTTI; SALVI, 2012, p.228). 

Unindo os traços da literatura como uma ferramenta para o professor de 

Geografia, ela tem a capacidade de mediação do ensino sobre o espaço e 

indissociavelmente sobre o tempo. Ao destacarmos a descrição da paisagem simbólica 

da obra podemos encontrar a realidade social da época identificando a unidade objetivo-

subjetiva. Sendo a paisagem o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem 



 
 

as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. 

O espaço são essas formas mais a vida que as anima (SANTOS, 2006) 

Trabalhar no ensino em Geografia levando em consideração a paisagem, tem 

grande importância, pois, através dela, é possível compreender, em parte, a 

complexidade do espaço geográfico em um determinado momento do processo. Ela é o 

resultado da vida das pessoas, dos processos produtivos e da transformação da natureza 

(Puntel, 2007), e o resultado desta vida se estabelece em um determinado contexto 

histórico. Como afirma Santos (2006), ao trabalharmos com o reconhecimento dos 

objetos na paisagem, e no espaço, somos alertados para as relações que existem entre os 

lugares. Essas relações são respostas ao processo produtivo no sentido largo, incluindo 

desde a produção de mercadorias à produção simbólica. Ou seja, os processos sociais 

que se relacionam entre o tempo e o espaço.  

 

No capitulo intitulado “O coração da Floresta” (esse nome diz respeito a 

Londrina, aonde era muito expressivo a vasta vegetação da cidade, ainda com o 

processo de urbanização iniciação), O tradutor Adam Blake e Lord Lovat sobrevoam a 

cidade: 

 

- Não era você que queria tanto conhecer o Far West ? 

O avião sobrevoava a cidadezinha que parecia uma enorme clareira 

povoada, recortada na mata, deixando entrever centenas de telhados. 

O pontilhado de casas tinha um círculo central e ruas traçadas num 

formato de tabuleiro de xadrez, com uma longa avenida principal 

contando o círculo em for de elipse. No coração da cidade erguia-se 

uma igreja de madeira, ocupando o alto de uma colina coroada de 

perobas. Enquanto o Piper seguia com um enorme ronco rumo ao 

campo de aviação, ao sul da cidade, Lovat chamou a atenção de 

Blake. A praça principal, vista do alto, tinha o formato da bandeira da 

Inglaterra. Observou também o traçado da linha férrea atravessando a 

cidade em sentido leste-oeste, ladeada por dezenas de galpões, pátios e 

barracões. (LOPES, 2014, p.36) 

O enxerto do texto faz menção da malha urbana da cidade de Londrina quando a 

mata ainda preponderava na cidade. A área descrita é o centro histórico da cidade, o 

local da catedral próxima a “grande avenida”, esta sendo a Avenida Paraná, mais 

conhecida atualmente como “calçadão” do centro de Londrina. O piloto trata Londrina 



 
 

como uma cidadezinha o isolada no meio do nada, como nos filmes de Far West, 

fazendo menção e analogia à paisagem do velho oeste norte americano no século XIX . 

No mesmo capitulo descreve algumas atividades econômicas que se 

manifestavam na paisagem que era sobrevoada pelos personagens: 

Uma mistura difusa de azuis, vermelhos e brancos se confundia no 

horizonte. Da janela dianteira do Piper, via-se uma grande formação 

de nuvens douradas pelo sol que ia mergulhando no ventre escuro da 

floresta. Em alguns pontos se avistavam fitas de fumaça emergindo da 

vastidão (...) Minutos depois, estava tudo claro o bastante para que 

tivessem uma bela e estranha visão: as plantações de café, milhares de 

pontos verde-escuros formando desenhos sinuosos na pele vermelha 

da terra. Sobrevoaram o terroso rio Tibagi e a ponte sobre ele. A oeste, 

o pôr do sol ardia como um incêndio fora do controle (LOPES, 2014, 

p.36-36) 

A „cidade vermelha‟, um capitulo que retrata o porquê do vulgo a quem nasce na 

cidade de londrina ser chamado de „pé-vermelho‟. Algumas frases, “Uma rajada de 

vento levantou mais poeira. O odor e a umidade da floresta envolveu o grupo”. Alguns 

aspectos de como era no empírico a cidade na época, é interessante avaliarmos em sala 

se ainda sentimos as mesmas sensações dos personagens. “Uma nuvem de fina poeira 

vermelha avançava pela estrada de acesso à pista de pouso”. Esta fina poeira decorre do 

solo da cidade ser constituído do latossolo roxo fruto do derramamento ocorrido na era 

mesozoica dando origem a um dos solos mais férteis do Brasil, em um trecho; 

Blake apontou o queixo para o chão, 

- De onde vem esta terra vermelha? – Perguntou, em gaélico escocês. 

Lovat fitou Blake e respondeu, com a autoridade de um perito: 

- É resultado do maior derrame de lava vulcânica do planeta há mais 

de 200 milhões de anos. O derrame de Trapp. A cor vermelha é por 

causa do ferro 

Lovat coçou o queixo e disse: 

- Bem, agora você sabe também por que apelidam os londrinenses de 

pés vermelhos. (LOPES, 2014, p. 59-60) 

Na cidade de Londrina da época, o autor ressalta o desenvolvimento da 

urbanização da cidade: 

Pararam no alto da colina, diante da igreja matriz, um imponente 

triângulo de madeira, no ponto onde os britânicos decidiram começar 

sua cidade. Viram o recorte linear da mata se perdendo no horizonte e 

no relevo sinuoso e azul, as nuvens rolando no céu. A floresta, antes 



 
 

um colosso impenetrável, recuava mais e mais com o avanço da 

civilização, deixando para trás as colinas cobertas de cafezais e 

plantações (LOPES, 2014, p.54) 

Londrina, mais conhecida como o novo “Eldorado”, pela promessa em suas 

riquezas naturais, seu solo fértil. Também narrada por Lopes sua expressão, tanto do 

cotidiano contido e figurado na paisagem da cidade no século XX: 

A sede da Paraná Plantations, conhecida apenas como “companhia de 

terras” pela população, ocupava um grande terreno na avenida Paraná, 

a principal da cidade. Era uma construção comprida de madeira sem 

pintura e com telhas de barro. O prédio havia sido concebido como 

quartel-general para o empreendimento imobiliário britânico e as 

operações de colonização das cidades que nasciam. Diante da entrada 

principal, uma tabuleta anunciava com orgulho tratar-se de A MAIOR 

EMPRESA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL. (LOPES, 

2014, p.45) 

Em outro trecho quando Londrina tinha apenas 30 mil habitantes; 

A cidade crescia a olhos vistos. O município já contava com mais de 

30 mil habitantes, fato registrado pelo aumento de pensões, pequenas 

indústrias, lojas, casa comerciais, armazéns de secos e molhados, 

sorveterias e bares. E, apesar das dificuldades causadas pela crise 

iniciada em 1929, os esforços diplomáticos e a propaganda da Paraná 

Plantation estavam funcionando bem: um contingente humano cada 

vez mais se deslocava para a região. A eficiente propaganda da 

companhia não atraia apenas trabalhadores honestos e imigrantes 

ilustres que vinham para começar a vida. Golpistas, jagunços, picareta 

e pessoas de passado obscuro também buscavam aquela terra onde, 

como se dizia, “se andava em dinheiro”. Havia inúmeras dificuldades 

naturais a uma cidade plantada na floresta, um lugar que menos de dez 

anos antes era uma coleção primitiva de casebres. O saneamento 

básico ainda era precário, e em dias quentes o cheiro do matadouro 

pairava no ar (...) (LOPES, 2014, p.46) 

A expansão da cidade através da publicidade da empresta britânica com o 

objetivo de trazer imigrantes para se alocarem e desenvolverem a cidade é muito bem 

trabalhada. Londrina nos anos 1936, ou seja, ainda um “Far West” tinha um cotidiano 

próprio que pode ser desvendado pelo “O trovador”. Nosso papel neste trabalho não é 

levar todos os aspectos do livro, mas apresentar alguns pontos a serem abordados 

através da paisagem simbólica contida na obra. Pois a paisagem, 

existe através de suas formas, criadas em momentos históricos 

diferentes, porém coexistindo no momento atual. No espaço, as 

formas de que se compõe a paisagem preenchem, no momento atual, 

uma função atual, como resposta às necessidades atuais da sociedade. 

Tais formas nasceram sob diferentes necessidades, emanaram de 

sociedades sucessivas, mas só as formas mais recentes correspondem 

a determinações da sociedade atual. (SANTOS, 2006, p. 67) 



 
 

Como proposta, trabalhar reciprocamente com cada aluno da sala de aula 

descobrindo a interpretação de cada um sobre como conseguiram mergulhar na 

Londrina de “ontem” e o que eles repararam na Londrina de hoje que ainda está 

presente. No estudo da paisagem, necessita-se de constante atualização, precisa sempre 

estar sendo discutido, pois ao ser debatida sob uma arte que retrata o lugar ao qual 

vivemos, a formação de ensino-aprendizagem se sobressai no âmbito da formação de 

cidadão, valorizando os aspectos do lugar. De acordo com Puntel; 

a construção do conceito de paisagem no ensino de Geografia é 

importante por ter uma relação muito próxima com o lugar. É um 

conceito chave no sentido de começar uma reflexão sobre as variáveis 

que determinam cada lugar. Sabe-se que é a partir do lugar que se 

começa a ter um entendimento maior do espaço geográfico. Para 

Beringuier e Beringuier (1991: 8), estudar a paisagem é fundamental, 

pois possibilita uma maneira de olhar, de compreender, de conhecer, 

de amar o lugar e de agir sobre ele mesmo. (PUNTEL, 2007, p.288) 

Propõe-se também que após a leitura da obra, seja realizado um trabalho de campo na 

cidade de Londrina, pois ele promove os seguintes pontos: 

 a revelação de novos conteúdos decorre da descoberta que a 

observação investigativa proporciona, paralelamente à 

interpretação, à análise reflexiva e crítica que possibilita a 

formulação de noções ou conceitos 

 a realização das ações, notadamente no trabalho docente, insere-se 

na dimensão pedagógica como ato de fazer, refutada a reprodução, 

e como ação compartilhada, refutado o protagonismo exclusivo do 

professor (ou do livro didático), que coloca o aluno no papel de 

protagonista de sua própria aprendizagem. (SILVA, 2002, p.69) 

Para a melhor sistematização, o trabalho de campo ajudará a responder algumas 

perguntas com intuito metodológico de contribuir com a elaboração do plano de aula 

como: se conheciam a história de sua cidade? Quais eram as diferenças do cotidiano da 

cidade retratada na obra e como é hoje? As ruas permanecem com as mesmas funções 

de antigamente? O que ainda se manteve na paisagem da cidade? Quais foram as 

transformações que vocês podem destacar no espaço urbano de londrina? Você é 

descendente de alguma das etnias retratadas na obra? E seus colegas? Quais atividades 

econômicas você conseguiu identificar na obra? E quais delas existem e não existem 

hoje? Porque quem nasce em Londrina é considerado “pé-vermelho”?  Porque Londrina 

também era chamada de “Eldorado”? Descreva como foi a urbanização da cidade? 

Quais eram os problemas infraestruturais que os moradores da cidade encontravam? E 

quais são encontrados até os dias de hoje? 



 
 

Estas perguntas são apenas mediadoras do debate. A intenção é deixar que cada 

um dos alunos explore sua imaginação tentando desvendar a cidade de londrina através 

da leitura, unindo o subjetivo com o objetivo dos processos históricos materiais que 

estiveram e estão presentes até hoje na cidade. Trabalhando em conjunto com a escala 

espaço-temporal, em uma dinâmica interdisciplinar, envolvendo geografia-história e 

literatura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O espaço e o tempo são categorias indissociáveis e reciprocas. As práticas 

humanas presentes nesta totalidade são permeadas pelo ser. Não há como considerar a 

literatura sem uma análise em conjunto destas categorias, por isso apontando a 

ferramenta da leitura de um romance com uma das vantagens de se inserir na 

interdisciplinaridade.  

A obra “O trovador”, a partir de sua contextualização em sala de aula, nos 

permite o devir-londrinense. Ou seja, nos tornar ser-londrinense-no-mundo, 

compreendendo a ontologia espaço-mundo-londrinense unindo o tripé: artes, espaço e 

tempo e implicando em uma pratica pedagógica que atinja associação da objetividade e 

subjetividade em sala da aula. Cada homem se insere em um espaço no mundo, 

ocupando-o de uma maneira a partir da pratica social, significando o lugar em nasceu e 

que vive. Assim, valorizando a sua cultura local, e se situando enquanto um cidadão. 

Unificando o movimento dialético entre a forma – e conteúdo da paisagem descrita com 

as nossas percepções de vida, transformando o ensino puramente racionalista em algo 

com existência e sabedoria artística e cientifica, potencializando as capacidades de 

ensino aprendizagem. 
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ENSINO E GEOGRAFIA: O POTENCIAL DOS CURTAS METRANGENS 

COMO RECURSO DIDÁTICO¹ 

Camila Storto²  

 Paola Rhaiany Belozo³ 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principaldemostrarque a insuficiência e o uso 

inadequado de recursos didáticosacabamprejudicando o aprendizado da Geografia no ambiente 

escolar e, diante de tal fato; propor a inserção e difusão de recursos audiovisuaisnos processos 

de ensino-aprendizagem. Perante as rápidas transformações que ocorrem numa sociedade fluida 

(BAUMAN, 2011) e os grandes avanços no âmbito técnico-cientifico-informacional, se torna 

cada vez mais inaceitável que essas transformações não sejam refletidas no ambiente escolar, 

que cada vez mais carece de novas práticas de ensino e aprendizagem. O recurso audiovisual 

como linguagem geográfica surge como ótima alternativa para trabalhar com conteúdos 

diversos, pertinentes e interdisciplinares, de forma atrativa e ate lúdica para os educandos. 

Constitui na realização do artigo a pesquisa bibliográfica de diversos autores, de clássicos à 

contemporâneos, como metodologia de trabalho foi realizada uma oficina com a apresentação 

de um curta metragem para os alunos, com o tema Movimentos Sociais. Após a realização da 

oficina foi observado pelo o comportamento, e constatado em conversa, sobre a melhora e 

valorização na construção do conhecimento adquirido pelos os educandos. 

Palavras-chave:Geografia; linguagens; audiovisual; curtas-metragens. 

 

INTRODUÇÂO 

A realidade do ambiente escolar se encontra cada vez mais estagnada e 

desinteressante, em contrapartida, a sociedade se moderniza e tecnifica cada vez mais, 

acompanhada então da necessidade de renovação dos recursos didáticos incluindo novas 

formas de utilização e abordagem. Esta renovação é imprescindível para que haja uma 

educação de qualidade, em que o aluno possa construir um conhecimento crÍtico, 

lúdico, humanitário, enfim, um conhecimento significativo. 

A utilização das linguagens geográficas apresentadas neste artigo é com o 

objetivo de dinamizar as aulas de geografia, estimular nos alunos posturas mais ativas, 

mostrar novas possibilidades a serem trabalhadas em sala de aula, podendo ser aplicada 

interdisciplinarmente e com os conteúdos transversais. 
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O presente trabalho sugere a utilização dos recursos audiovisuais, para ser 

apresentado em sala de aula, como alternativa didática em tempos líquidos. Seguindo 

ainda neste viés,são indicados os curtas-metragens como uma rica proposta de 

linguagem dentro da geografia.Para sua elaboração, fora utilizado autores 

contemporâneos e clássicos, assim comosites específicos do tema apresentado, em 

especial o site Porta-curtas, que é uma iniciativa da Petrobrás. 

 

A ESCOLA TRADICIONAL  

O surgimento das teorias que norteiam a escola tradicional se confunde com 

o surgimento da própria escola institucionalizada, tendo sua organização no cerne de 

uma sociedade burguesa emergente. Este processo ocorreu a partir do século XVI na 

Europa e serviu como modelo universal, sendo portanto, disseminado em várias partes 

do globo, atingindo maior força e abrangência a partir da segunda metade do século XX.  

O ensino tradicional é o principal a influenciar as práticas educacionais 

formais, em seus diversos níveis. Ao mesmo tempo em que sofre transformações e se 

adapta às mudanças sociais importantes (como as Revoluções Industriais, por exemplo), 

contraditoriamente continua resistindo ao tempo e se encontra relativamente 

consolidado até os dias atuais, existindo de modo semelhante ao que fora no início.  

Nesta concepção, o conhecimento é extremamente fragmentado, o aluno não 

se articula com o conteúdo, a relação professor/aluno é marcada pela hierarquização do 

professor. Descrever o mundo, seus fenômenos e processos, caracterizar os métodos e 

as técnicas de intervenção nesse mundo é o principal papel da escola tradicional. As 

aulas são descritivas e informativas considerando o mundo como “pronto”, onde cabe 

ao aluno se encaixar ao mesmo. O papel do professor é ensinar algo inquestionável, o 

papel do aluno é aprender e reproduzir o que “aprendeu”, não há incentivo para a prática 

de pensamento crítico, nem muita possibilidade de articular as disciplinas. O aluno não 

é ativo, não adquire autonomia, recebendo respostas prontas e informações que ele 

muitas vezes não conecta à sua realidade. 

Formulado dentro do movimento filosófico empirista, que baseou a ciência 

moderna, o método que distingue a escola tradicional é essencialmente expositivo, 

apesar dos avanços e das mudanças de paradigmas que a ciência obteve e obtêm nos 



 
 

últimos tempos, o ensino, sobretudo o público, não acompanha de forma concreta tais 

tendências.  

 

O PROBLEMA DA INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS DIDÁTICOS 

Os diferentes recursos didáticos, também conhecidos como linguagens, 

auxiliam como ferramentas de comunicação entre o professor e o aluno, são inúmeros, e 

podem ser aplicados de diversas formas. No ensino tradicional, o uso desses recursos 

ainda é extremamente limitado, não correspondendo a nova realidade de uma sociedade 

atual, mergulhada no período técnico-científico-informacional.  

Existem muitas práticas na sala de aula que caracterizam uma abordagem 

arcaica de conteúdos, prejudicando e muitas vezes impossibilitando um processo de 

aprendizagem significativa. A falta e o mau uso dos recursos didáticos é um exemplo 

dessas características; o professor, preso somente ao livro didático revela problemas 

como insegurança, má formação acadêmica, comodismo, falta de autocrítica, e acaba 

negligenciando elementos da vida emocional e afetiva do aluno. As aulas se tornam 

desinteressantes, desconexas, e a escola um local de tédio e desinteresse. Destacando a 

má formação do professor, por se caracterizar um dos importantes geradores desses 

problemas, PONTUSCHKA (2009) nos indica que o processo de expansão do ensino 

superior no Brasil, ocorrido a partir dos fins da década de 1960, acontece de maneira 

privatizada, tendo a licenciatura por muitos anos inferiorizada, desvinculada da pesquisa 

e oferecida de maneira polivalente. Acrescentando ainda: 

Durante muitos anos, a formação docente no País representou uma 

posição secundária na ordem das prioridades educacionais, 

caracterizando um processo de desvalorização da profissão, marcada 

pela consolidação da tutela político- estatal sobre o professorado. A 

prática profissional dos professores expressa-se, muitas vezes, de 

forma ordenada e racionalizada pelas instâncias técnicas e 

administrativas dos sistemas de ensino, situação em que o professor 

dispõe de pouca autonomia diante das decisões sobre o que ensinar, 

como ensinar e como avaliar o que ensina e o que se aprende. 

(PONTUSCHKA, 2009, p. 90) 

Tais problemas, atrelados a tantos outros, como os de ordem estrutural; de 

má gestão; incompetência e descaso do Estado potencializam as dificuldades que 

esbarram nas escolas de todo o país. 

Diante da experiência recentemente adquirida na prática de estágio de 

observação, e revisando bibliografias e autores que permeiam sobre o tema, torna-se 



 
 

cada vez mais evidente o fato de que o modelo educacional vigente não corresponde às 

necessidades da atual sociedade fluida, dinâmica, que se tecnifica e globaliza cada vez 

mais, trazendo à tona a urgência de novos paradigmas no âmbito da educação, já que a 

mesma se configura num alicerce de esperança para um novo modelo de sociedade tão 

necessário. 

Durante o estágio de observação, praticado nos ensinos fundamental e 

médio de duas escolas públicas na cidade de Londrina – Pr, constatamos praticamente 

todos os problemas mencionados até então.  O ambiente escolar vivenciado nesse 

período encontra-se bem longe de ser um local transformador e estimulante para o 

aluno. 

 

A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ENSINO E A CONTRIBUIÇÃO DAS 

LIGUAGENS ALTERNATIVAS NA GEOGRAFIA  

Em uma sociedade contemporânea e conectada, não se torna difícil a 

realização dos processos ensino e aprendizado por meio dos signos e aparatos 

tecnológicos, trazendo ao educador a possibilidade de se trabalhar em sala de aula com 

os diferentes tipos de linguagens, para que viabilize e ajude a construir e significar o 

conhecimento do educando, por meio da música, literatura, teatro, artes, filmes, mapas, 

curtas-metragens, reportagens e tantas outras; as chamadas linguagens alternativas. 

Ao relacionar a sociedade moderna com a educação, BAUMAN (2011) 

destaca que professores e alunos, em meio a tantas transformações têm seus papeis 

alterados, em paralelo aos interesses atuais que em sua maioria estão relacionados à 

economia, contrapondo a cidadania. O conhecimento fica extremamente comprometido 

em meio a esses interesses, e à fluidez da vida apressada, não permitindo assim sua 

acumulação. Consumir rapidamente e descartar para consumir novamente, se torna o 

mais importante. Promove-se também o descarte do conhecimento; e novas aquisições, 

só se realizam na lógica dos interesses de mercado (estudo realizado em blocos, 

simplesmente para atingir metas como concluir ensino médio, passar no vestibular...). 

Considerandoportanto as profundas e rápidas transformações, e a nítida 

necessidade de promover uma educação significativa, a geografia que se ocupa da 

análise e da compreensão do espaço geográfico, tem um importante papel nesse sentido, 

e, por ser uma ciência abrangente, permite variadas formas de abordagem e relações, no 

âmbito do ensino escolar. O espaço, que por sua vez, é (re)criado a partir das relações 



 
 

humanas acerca da natureza, não deve ser abordada de forma inerte, ou somente através 

de mapas, cartilhas e livros didáticos, devendo considerar o indivíduo (o aluno) como 

um ator social e abordar sobre suas ações e consequências dessas ações no meio.  

Neste domínio, qualquer objeto que esteja relacionado com um conteúdo de 

aprendizado pode vir a ser uma ótima ferramenta didática.  Pode-se citar, por exemplo 

recentes estudos indicando que as crianças que não tem contato com a natureza não se 

preocupam em preservá-la, mesmo sendo o que está escrito no livro didático. Os 

estudos ressaltam a importância das salas de aula externas, e da prática das aulas de 

campo, como rica alternativa para contribuir na significação do aprendizado. 

Para que isto ocorra, o professor deve ter uma organização prévia e 

conhecer a realidade de seus alunos, pois isto fará toda a diferença de como as 

linguagens serão aplicadas e trabalhadas em sala de aula e fora dela, pois não basta só 

aplicar, deve-se elaborar uma metodologia considerando como chegará e como ocorrerá 

a aplicação aos alunos. Para PONTUSCHKA (2007, p. 216) 

Cada uma das linguagens possui seus códigos e seus artifícios de 

representação, que precisam ser conhecidos por professores e alunos 

para maior compreensão daquelas a serem trabalhadas com conteúdos 

geográficos (2007, p. 216). 

Como mencionado, as diferentes linguagens alternativas muito têm a 

contribuir para o ensino da ciência geográfica, estas linguagens podem ser utilizadas de 

várias formas e em variados momentos dentro ou fora do ambiente escolar, fazendo com 

que o aluno veja e adquire o conhecimento de uma forma diferenciada e mais 

abrangente, de uma forma mais lúdica, já não mais sobre uma perspectiva tradicional e 

quantitativista.  

Ler e escrever para quê? Consideramos que essas são atividades que 

vão instrumentalizar o aluno a viver no mundo, ou melhor, a 

reconhecer esse mundo e situar-se nele como um cidadão. O conteúdo 

das ciências sociais pode ser considerado, nesta perspectiva, o pano de 

fundo que embasa todo este processo de iniciação escolar, que tem 

como fundamental a alfabetização (CALLAI. 2003, p. 77). 

As linguagens podem e devem ser inseridas desde os anos iniciais, pois os 

signos representam para as crianças um primeiro contado com um mundo social e a 

partir disto o indivíduo, no caso a criança, se desenvolve e evolui num contexto social 

repleto de linguagens e expressões, como destaca Vygotsky (1998, p. 38) 

[...] Signos e palavras constituem para as crianças, primeiro e acima 

de tudo, um meio de contato social com outras pessoas. As funções 

cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-se então a base de 



 
 

uma forma nova e superior de atividade nas crianças, distinguindo-as 

dos animais. 

Estas linguagens devem estar diretamente interligadas com o contexto e 

com a realidade na qual o aluno se insere, pois as ações que o professor irá tomar em 

sala de aula devem priorizar uma guia à compreensão do conhecimento. Uma vez que as 

linguagens já têm como objetivo uma melhor compreensão dos conteúdos e 

conhecimentos. 

Ao problematizar tais questões, se torna inevitável não considerar sobre 

aspectos inerentes à função social do ensino que envolve a função da escola, o papel do 

aluno e papel do professor, o papel da família, etc. De acordo com ZABALA (1995), o 

papel dos objetivos educacionais se consiste em promover a formação integral, 

respeitando e priorizando as capacidades cognitivas individuais, a fornecendo 

autonomia e equilíbrio pessoal. Educar quer dizer formar cidadãos e cidadãs que 

visualizem o papel a desempenhar na sociedade, como membros ativos e co-partícipes, 

situados ideologicamente. Como mencionado anteriormente, tendo a escola papel 

crucial na construção de um futuro melhor, é reforçada a necessidade de uma renovação 

no ensino, que busque promover uma aprendizagem significativa. 

 A aprendizagem significativa busca aproximar e relacionar o conteúdo 

com a realidade do aluno, partindo da escala local para o global, visando trabalhar com 

a interdisciplinaridade, com os temas transversais, com o aluno próximo ao meio 

ambiente, motivando-o a exercer um papel crítico, justificado em suas ações individuais 

e coletivas. 

Acredita-se que essa renovação implica uma mudança profunda nas práticas 

pedagógicas, e, nesse sentido, reforça a necessidade de adotar e ampliar o uso dos 

diversos tipos de recursos didáticos, planejar uma aula significativa pressupõe reservar 

lugar especial para a criatividade, estimular os alunos “desequilibrando” os conceitos 

estabelecidos e desafiá-los a construir novos a partir dos existentes. 

 

O AUDIOVISUAL E OS CURTAS METRAGENS DINAMIZANDO O 

PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

 A Geografia ainda é considerada uma disciplina “chata” de ser estudada, 

mesmo sendo importante para a formação de um pensamento crítico e para a análise de 



 
 

fatores ambientais, sociais, políticos e econômicos. Atualmente, a linguagem mais 

utilizada no ensino da geografia é a cartográfica (insuficientemente!).  

Torna-se imprescindível inserir outras linguagens no contexto escolar, 

buscando a inovação, adequação das novas exigências da sociedade da informação, 

dinamização das aulas, despertando maior interesse e maiores possibilidades na 

compreensão do aluno.  

Na era da globalização, em que as informações chegam de forma mais 

rápida por meio da televisão, do cinema, do rádio, do vídeo, do 

computador, o trabalho pedagógico do professor enriquecer-se-á se ele 

utilizar todos esses recursos para a produção de um conhecimento que 

ajude o aluno a compreender o mundo em que vive (PONTUSCHKA; 

PAGANELLI; CACETE, 2009, p.263). 

Os recursos audiovisuais surgem como ótimas ferramentas pedagógicas, 

uma vez que a imagem aliada ao áudio, podem representar e exprimir a subjetividade ao 

conteúdo, fazendo com que o aluno consiga construir o seu conhecimento de uma forma 

mais “leve”, completa e formando uma crítica sobre o conhecimento recebido. São 

diversos seus benefícios, ampliando a percepção em relação ao mundo, e se encontra 

extremamente inserido na vida cotidiana do aluno, por meio da televisão, celulares, 

tablets; “constituindo parcela significativa da realidade vivida pelo educando no seu 

meio [...]” (PENTEADO, 2000), se fazem também presentes os longas, medias 

metragens e também os curtas metragens. Para Moran (2005, p.97) 

A televisão, o cinema e o vídeo – os meios de comunicação 

audiovisuais – desempenham, indiretamente, um papel educacional 

relevante. Passam-nos continuamente informações, interpretadas; 

mostram-nos modelos de comportamento, ensinam-nos linguagens 

coloquiais e multimídia e privilegiam alguns valores em detrimento de 

outros. 

No mundo das novas mídias e novas tecnologias o cinema, mesmo sendo 

sua existência secular, ganha nova importância na educação, podendo ser na sala de 

aula, considerado poderosa ferramenta de potencialização educacional, ilustrando e 

motivando os alunos, e contribuindo para o desenvolvimento de noções espaço-

temporais, possibilitando o contato com outras culturas, ideologias, problemas sociais, 

econômicos, políticos e ambientais.  

Na realidade da sala de aula, ao tentar utilizar os filmes, o professor se 

defronta com um grande problema: o tempo de duração. Muitas vezes se torna difícil 

praticar uma edição, adequando-o às horas-aulas, sem prejudicar o material.  



 
 

Para viabilizar as aulas os curtas metragens aparecem como grande aliado 

dos professores, possuindo inúmeras vantagens para serem aplicados dentro da sala de 

aula, são didáticos, ocupam pouco tempo da aula, ao contrário com longas metragens 

que normalmente se não forem editados tomam o tempo de mais de uma hora/aula, há 

curtas metragens com temas específicos mas que que permite construir um plano de 

aula totalmente interdisciplinar.Existe um acervo riquíssimo de curtas metragens 

brasileiros ou de países de língua portuguesa no site Porta Curtas, mantido pelo 

governo. O site mantêm mais de sete mil curtas e documentários que podem ser 

assistidos a qualquer hora e gratuitamente. Dentro do Porta Curtas, existe um portal 

chamado Curta na Escola, a iniciativa de criar o portal ocorreu em 2006, e visava 

indicar curtas que poderiam ser utilizados em sala, aliados a planos de aulas. O espaço 

tem mais de 500 curtas e mais de 1000 planos de aula elaborados por professores e 

pedagogos, e é possível filtra-los por disciplina e trabalhador com muita 

interdisciplinaridade nos vários níveis de ensino. O site disponibiliza quatro novos 

curtas e sugestões de planos de aula a cada quinze dias.  

A escolha dos curtas leva em consideração a época do ano, os 

acontecimentos e as celebrações, aos professores, é possível se cadastrar e compartilhar 

as experiências no portal, mas conta com relativa pouca adesão. As autoras deste artigo 

consideraram relevante incluir a seguir informações que o próprio portal fornece sobre 

as propostas pedagógicas desse projeto:  

O trabalho com audiovisual na educação pode contribuir muito com a 

prática pedagógica. No caso de curtas-metragens brasileiros há 

diferenciais educacionais importantes que devem ser considerados:  

 

 

• Conteúdos produzidos no Brasil e por realizadores brasileiros, 

representa nossa sociedade e a nossa cultura; 

• Incentiva a criação de projetos de Educomunicação alinhando 

comunicação, objetos multimídia, aprendizagem colaborativa e 

interdisciplinar; 

• A qualidade da produção brasileira de filmes neste formato é 

reconhecida em todo o mundo por sua excelência; 

• Favorece a construção colaborativa de conhecimento entre os 

próprios professores por meio do Banco de Relatos; 

• Sua curta duração, geralmente próxima a 15 minutos, faz do curta-

metragem o formato ideal para utilização em sala de aula, permitindo 

que os filmes sejam aplicados como “porta de entrada” de um assunto, 

fonte adicional de informação, motivação para debater um tema ou 

para “coroar” o final de um projeto. 

• Desenvolvimento de novas formas de utilização dentro da sala de 

aula. 



 
 

 

"O Curta na Escola é uma iniciativa conhecida em todo Brasil por 

valorizar nossa cultura e colaborar com o professor por meio de 

recursos audiovisuais que podem complementar com muita qualidade 

o trabalho desenvolvido, respeitando a proposta pedagógica de cada 

escola. Incentiva de maneira crítica, colaborativa e responsável o uso 

de vídeos, além de conectar educadores por meio de relatos e 

sugestões de aulas. (ANDRIOLI, s/d) 

 

Ainda para PEREIRA, S/D 

Trabalhar com recursos audiovisuais nas diversas áreas do 

conhecimento tornou-se uma imposição dos tempos atuais. As 

possibilidades de uso do cinema na escola são inúmeras, já que 

ocorrem muitas conexões com Literatura, História, Artes e Temas 

Transversais. Não é novidade que podemos falar das possibilidades de 

uso de filmes em qualquer contexto educacional. (...) mas apresentar 

um filme como forma de ilustrar um conteúdo de forma tradicional 

pode se mostrar tão ineficaz quanto a adoção de alguns livros 

didáticos. (...) Essa é uma questão urgente que exige criatividade, 

ousadia, experimentação, o que, normalmente, nos deixa inseguros. 

Como todas as ações em Educação, um trabalho de troca e reflexão 

entre educadores promove a ampliação das possibilidades didáticas de 

uso das obras. 

 

CURTAS METRAGENS QUE PODEM SER USADOS NA GEOGRAFIA 

Segue abaixo, uma relação de exemplos de curtas que podem ser 

trabalhados nas aulas de Geografia e sobre o que abordam: 

 

 “Ilha das Flores”: - o mais assistido do canal, o filme possui um humor ácido e 

mostra a realidade do cotidiano triste das pessoas que sobrevivem comendo as 

sobras dos porcos, fazendo uma reflexão sobre a sociedade capitalista, a fé das 

pessoas, a função da escola, entre outros, de modo simples e sucinto. 

Trabalhando a questão de "o que define um ser humano", "o que é ser livre" 

entre outros. 

 “10 Centavos”: - Mostra a vida e as responsabilidades de um menino nas 

adversidades e companheirismo do que é o "viver na rua" mesmo tendo uma 

casa para morar. Trabalha aspectos sociais, culturais e naturais que ajudam os 

alunos, especialmente os que não pertencem às classes populares ,a olharem para 

uma outra realidade. 



 
 

 “História das Coisas”: - produzido nos Estados Unidos, faz uma gigantesca 

crítica ao seu próprio país, à economia capitalista, ao consumismo, e à lógica (ou 

falta de lógica) que há por trás de cada uma das etapas de nossa economia, em 

especial com relação à propaganda, papel do Estado, e papel do consumidor. 

 “Essência”: - curta de pouco mais de três minutos, conta a história de um ser 

sobrevivente que, na desesperadora busca por água num mundo seco, encontra 

sua essência. 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Na oportunidade de realizar uma oficina na disciplina de Ensino de 

Geografia e Estágio de Vivência Docente, foi realizado um diálogo com a turma do 3° 

ano do Ensino Médio previamente, recolhendo e relacionando informações sobre a 

concepção de cada aluno acerca dos temas: Movimentos Sociais, A importância de se 

Organizar, Questão Agrária no Brasil, e sobre a atuação do MST – Movimento dos 

Trabalhadoressem Terra, em seguida aplicado um curta metragem de quinze minutos 

sobre os referidos temas abordados.  

Após a exibição do curta, houve uma calorosa conversa com grande 

participação de alunos, desmistificando conceitos, acrescentando ideias, compartilhando 

opiniões. Ao serem questionados se os professores utilizam os recursos áudio visuais 

em sala de aula, a maioria respondeu que “não” e alguns responderam que “raramente”. 

Ao serem questionados sobre a experiência de ter um curta metragem incluído na aula, 

os alunos responderam que consideram uma ótima opção, por deixar a aula menos 

“chata”, por conseguirem assimilar melhor o conteúdo e por estimular a imaginação. 

Por parte da escola, enfrentamos grande dificuldade em relação ao acesso a 

instrumentos para exibição do material (data show, computador, caixa de som, entre 

outros). Problemas com recursos básicos que podem desestimular e impedir os 

professores a utilizar os recursos alternativos. 

No entanto, a experiência foi muito válida, nos estimulando a prosseguir 

com a utilização, bem como divulgar a experiência com outros interessados através do 

presente artigo. 
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RESUMO: O presente artigo a partir das práticas de ensino de Geografia observadas nos 

Colégio Estadual Barão do Rio Branco e Colégio Estadual Vicente Rijo, ambos localizados na 

cidade de Londrina/PR, tem como objetivo realizar reflexões acerca das influencias da 

Geografia tradicional e da Geografia crítica nos ambientes da Geografia escolar e relação desta 

com a Geografia acadêmica. Pois, nas discussões teóricas, a Geografia Tradicional parece estar 

perdendo constante utilidade nas práticas de ensino de Geografia, mas por meio do estágio 

obrigatório de observação da disciplina 6EST308 foi possível observar a possível realização do 

contrário. Logo, foram realizadas abordagens acerca de algumas marcas da sociedade 

globalizada e seus reflexos nas atividades práticas, didáticas e metodológicas do docente de 

Geografia. Assim como a pontuação de alguns desafios necessários para estes docentes em 

formação e formados que atuam na rede escolar, entre estes, a formação continuada. Para, a 

partir disso, alcançar a falada Geografia plural, também na Geografia escolar. 
 

Palavras-chave: Geografia tradicional; Geografia crítica; formação continuada. 

 

INTRODUÇÃO 

A importância do estágio obrigatório dentro da formação de docentes é 

incontestável, sendo este processo passível de diversas observações, experiências e 

contato com o ambiente de ensino, com suas particularidades e com o que, 

possivelmente, pode ser melhorado. 

O estágio se configura em uma oportunidade para os licenciados 

atuarem no ambiente escolar, refletindo sobre o mesmo. Desse modo, 

a pesquisa no estágio poderá constituir-se enquanto elemento 

fundamental na formação inicial docente, a qual deve permear 

concepções e práticas que levem à reflexão, a fim de promover os 

saberes da prática articulados com a teoria, e que possibilitem ao 

futuro professor docente uma analise integrada e sistemática de sua 

ação educativa (SANTOS,2013, p. 253). 

O presente artigo tem como objetivo realizar reflexões acerca das influências da 

Geografia tradicional e da Geografia crítica nos ambientes da Geografia escolar e sua 

realidade prática de ensino observada nos colégios estaduais Barão do Rio Branco e 

Vicente Rijo, durante o estágio da disciplina de Ensino de Geografia e Estágio de 

Vivência Docente no 3º ano da graduação do curso de Geografia pela Universidade 

Estadual de Londrina. 



 
 

Para alguns supervisores e licenciandos, a escola é o lócus da prática e a 

universidade o lócus da teoria. Mas, conforme Santos (2013 apud VEIGA, 2006, p. 471) 

“[...] a prática profissional da docência exige uma fundamentação teórica explicita. A 

teoria também é ação e a prática não é receptáculo da teoria. Esta é formulada e 

trabalhada a partir do conhecimento da realidade concreta” Ou seja, é fundamental a 

interação entre teoria e prática na ação docente junto aos alunos. 

Porém, por meio das realidades práticas de ensino de Geografia observadas nos 

colégios estaduais Barão do Rio Branco e Vicente Rijo – Londrina/PR verifica-se forte 

presença da Geografia Tradicional. Tal influência nos leva a refletir acerca do caminhar 

simultâneo entre a Geografia escolar e a Geografia acadêmica. 

 

BREVES PONTUAÇÕES DA TRAJETÓRIA DA GEOGRAFIA TRADICIONAL 

E CRÍTICA NO BRASIL E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Para um melhor entendimento da evolução histórica da ciência Geográfica, 

desde antes de sua sistematização, passando por suas diversas correntes que se 

sucederam de acordo com os períodos históricos e o intenso debate epistemológico que 

hoje ocorre acerca de qual abordagem melhor se insere no ensino público das escolas 

tradicionais, em comparação com a abordagem que realmente é feita, é necessária que 

se faça uma retomada desse processo histórico e que sejam pontuados alguns pontos 

principais. 

Para que se possa compreender as mudanças que são necessárias no sistema 

educacional, deve-se compreender a história do ensino tradicional em Geografia que 

imperou no Brasil praticamente desde a sua implantação, e compreender a própria 

história do ensino tradicional. Segundo Melo, Vlach e Sampaio (2007), a origem da 

escola tradicional remete ao fortalecimento do estado prussiano perante a formação do 

estado alemão e na guerra franco-prussiana de 1870, com o objetivo de criar uma 

identidade nacional e formar novos trabalhadores de certa forma já treinados e 

“domesticados” para cada função que fosse necessária, por meio de um ensino 

padronizado que controlasse as massas. 

Este modelo de ensino se espalhou rapidamente, sendo exportado para grandes 

países capitalistas que desejavam que as próximas gerações de operários já crescessem 

sendo preparados para o trabalho, perpetuando assim o modo de produção e dominação 



 
 

vigente. A adoração à imagem da pátria acompanhava esse meio, e como já mencionado 

anteriormente, a Geografia se inseria nesse contexto ao servir como justificativa e 

instrumento para os interesses de expansão territorial e ideológica dos grandes poderes 

nacionais e econômicos.  

Costa e Rocha (2010) afirmam que a organização sistematizada da Geografia 

possui raízes filosóficas desde o século XVII, em autores como Descartes (1596 - 

1650), Kant (1724 – 1804), Darwin (1809 – 1882), Comte (1789 – 1857), Hegel (1770 – 

1831) e Marx (1818 – 1883). Os paradigmas posteriores da ciência geográfica remetem 

ao racionalismo de Descartes, à análise de tempo e espaço de Kant, ao impacto nas 

ciências naturais de Darwin, ao positivismo de Comte, o idealismo de Hegel e ao 

materialismo histórico dialético de Marx. Dessa forma, a sistematização se inicia na 

Alemanha no século XIX com o naturalismo e comparação de paisagens de Alexander 

Von Humboldt, e a análise natural e histórica da sociedade e seus impactos sobre o 

meio de Karl Ritter. Neste processo a base positivista se solidificou. 

O desenvolvimento do conhecimento geográfico esteve fortemente 

ligado aos processos expansionistas territoriais. Isto é válido tanto 

para o período pré-científico como para o período da organização 

científica. Porém, não significa a inexistência de pensadores críticos 

preocupados com as questões sociais. O que ocorria é que os 

governantes interessados em ampliar seus domínios territoriais, 

incentivaram determinados pensamentos e procuravam abafar e 

sufocar as ideias contrárias. O que caracterizou a constituição de uma 

geografia a serviço do Estado (COSTA e ROCHA, 2010, p. 53). 

 

Na década de 70 tanto a Geografia Tradicional quanto a Nova passaram a ser 

questionadas pela chamada Geografia Crítica. Essa nova abordagem, baseada 

principalmente no materialismo histórico dialético de Marx, surgiu como uma 

alternativa ao focar a desigualdade social na criação do espaço geográfico pelo modo de 

produção capitalista. Os problemas sociais causados por meio das intervenções no 

espaço causadas pelas novas técnicas produtivas do capitalismo monopolista e 

financeiro se tornaram objeto de estudo mais profundo 

Para discorrer acerca das trajetórias da Geografia no Brasil e seu ensino será 

utilizada as significativas contribuições de Cavalcanti na obra A Geografia escolar e a 

cidade: ensaios sobre o ensino de Geografia para o para a vida urbana cotidiana. 

Conforme Cavalcanti (2012, p. 21),  

A geografia brasileira, seja acadêmica, seja escolar, institucionalizou-

se no inicio do século XX, via Sociedade Brasileira de Geografia 

(SBG), Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), 



 
 

Universidade de São Paulo (USP), e outras instituições, e, assim como 

em outros países, essa institucionalização esta vinculada ao seu 

ensino. 

Para contextualizar como a trajetória da Geografia escolar e acadêmica se 

cruzam, Cavalcanti (2012, p. 21-23) também aponta que, 

[...] a partir de 1980 o denominado „movimento de renovação da 

geografia‟ (da geografia acadêmica, do ensino de geografia) [...] ficou 

inicialmente marcado pela disputa de hegemonia de dois núcleos 

principais, um aglutinando uma dita geografia „tradicional‟, que se 

mantinha tal como se havia estruturado nas primeiras décadas do 

século XX, e outros que representava uma geografia nova, que busca 

superar a tradicional, que se proclamava „crítica‟ com o predomínio de 

uma orientação marxista. 

 Por outro lado, no âmbito da Geografia escolar,a mesma autora (2012, p. 21-

23)coloca que, 

[...] não havia, desde o inicio dessa renovação, uma unidade na 

geografia crítica, havia, pelo menos, denuncias comuns, que 

expressavam um descontentamento quanto aos rumos que tomavam as 

práticas de seu ensino. [...] a geografia como era ensinada não atraia 

os alunos; não havia uma consciência da importância dos conteúdos 

ensinados por essa matéria; o saber por ela veiculado era inútil e sem 

significado para os alunos, servindo, antes, aos projetos políticos de 

formar um sentimento de patriotismo acrítico, estático e naturalizante; 

a memorização tornou-se seu principal objetivo e também orientou 

sua metodologia. 

Frente a este fato foi iniciada a busca por novos caminhos, tanto na Geografia 

acadêmica, quanto na Geografia escolar. Caminhos que se orientavam pelo marxismo 

ou materialismo dialético. Um novo olhar geográfico na leitura na realidade. 

Na década de 90, segundo Cavalcanti (2012) surgem novas investigações acerca 

da Geografia escolar, do ensino de Geografia. Havendo aumento de palestras, debates 

em espaços da Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB), artigos em periódicos, 

todos visando alterar as práticas de ensino de Geografia, uma Geografia que dialogue 

com o cotidiano discente. 

Esta atenção no entorno da estruturação dos conhecimentos da/na Geografia 

escolar envolvem: os conhecimentos geográficos acadêmicos do professor; a 

constituição da Geografia escolar quanto às orientações de currículo e plano de ensino; 

conhecimentos da matéria, didáticos e pedagógicos; e transposição didática. 

Diante disso, Cavalcanti (2012, p. 24-27) é objetiva ao apontar que apesar dos 



 
 

[...] caminhos paralelos na produção teórica da geografia acadêmica e 

da teoria sobre o ensino [...] a geografia escolar tem um estatuto 

próprio e não necessariamente esta subordinada ao que se prescreve 

para ela na Academia [...] a geografia escolar não é uma simplificação 

da ciência, no sentido de se ter como parâmetro a referência direta do 

conhecimento científico para o cotidiano dos alunos. 

Considerando as colocações acima de que a Geografia escolar não está 

subordinada à Geografia acadêmica, como fazer diante da presença das práticas de 

ensino da Geografia Tradicional observadas durante o estágio de observação no Colégio 

Estadual Barão do Rio Branco e Colégio Estadual Vicente Rijo? Já que esta por si 

mesma não consegue desenvolver uma explicação geográfica para fenômenos presentes 

na realidade discente. O observado foi de um lado a tímida presença de práticas que se 

caracterizam como da corrente crítica, e, de outro lado, as práticas ainda marcantes 

daGeografia tradicional. 

 

ENSINO DE GEOGRAFIA: ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO NOS COLÉGIOS 

ESTADUAIS BARÃO DO RIO BRANCO E VICENTE RIJO – LONDRINA/PR  

 

A formação docente sempre foi alvo de interesses de poderes políticos e 

econômicos, dada a sua influência acerca da formação dos indivíduos de um 

determinado país ou território. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394 de 1996 foi escrita em um contexto de domínio neoliberal do país, segundo 

afirma Katuta (2007). A diminuição do poder do estado e de sua atuação social frente 

aos interesses da economia transnacional foram características desse domínio. 

Como afirma Katuta (2007), predominou um ensino de racionalidade técnica, 

repetitivo e memorizado, onde neste “modelo formativo a teoria e a prática, o 

pensamento e a ação constituem-se em atividades que se realizam em separado, não 

possuindo relações orgânicas entre si” (p. 224). 

Kaercher (2013) admite que alguns pontos ainda ocorrem no ensino de 

Geografia atual: conteúdos complexos trabalhados em poucas horas-aula, se tornando 

conteúdos “vencidos” e não ensinados; perda do raciocínio espacial no cotidiano do 

aluno e somente repetição de informações; sempre o mesmo recurso didático: livro. 

Medo de inovar; mau uso do quadro negro, professor fica estático e não dá atenção aos 

conhecimentos já adquiridos pelos alunos, que poderiam ser usados como pontos de 



 
 

reflexão em aula; dificuldade em rever metodologias que não deram certo, como várias 

apresentações em grupo no mesmo dia, que resulta em perda de atenção. 

O conteúdo é passado como verdade absoluta, sem que o aluno possa questionar 

ou mesmo seja incentivado a isso; pouco uso de mapas ou de suas 

funcionalidades/construção; diálogo pobre entre professor e alunos, onde estes últimos 

percebem e podem entender como falta de respeito, agindo da mesma forma; falta de 

atualização do professor, procura por novos autores, novas fontes e diferentes 

abordagens sobre determinado tema; objetivos obscuros, em que se procura ensinar o 

conteúdo com a finalidade nele, e não no desenvolvimento de alguma habilidade mais 

ampla; sequência de aulas sem nenhum nexo, conteúdos não dialogam; culpabilização 

dos alunos quando o conteúdo não é “absorvido”, frente a todas essas dificuldades já 

citadas. 

 Comparando os apontamentos de Kaercher com as experiências que os 

pesquisadores tiveram durante o período de estágio de observação em aulas de 

Geografia pela disciplina de Ensino de Geografia e Estágio de Vivência Docente pelo 3º 

ano de graduação do curso de Geografia na Universidade Estadual de Londrina, nos 

colégios estaduais Barão do Rio Branco e Vicente Rijo, da mesma cidade, pode-se 

afirmar que as afirmações feitas pelo autor acima estão próximas da realidade do ensino 

fundamental e médio das escolas públicas brasileiras. 

 Foram 11 dias frequentando o Colégio Estadual Barão do Rio Branco, em um 

total de 25 aulas divididas entre três turmas de 7º ano do ensino fundamental, e 10 dias 

no Colégio Estadual Vicente Rijo durante 27 aulas divididas entre uma turma de 6º ano 

do ensino fundamental e três turmas de 2º ano do ensino médio. 

 Os métodos utilizados em sala de aula para o ensino de conteúdos diversos como 

relevo, hidrografia e clima de regiões brasileiras, conceitos básicos de hidrografia, 

blocos econômicos, globalização e redes mundiais, foram praticamente os mesmos, para 

alunos que variavam de idade entre 12 e 16 anos. Alguns dos pontos que mais 

chamaram a atenção: professores utilizavam os livros didáticos na maior parte do 

tempo, pedindo memorizações, repetições e leitura em voz alta por parte dos alunos; 

não apresentavam opções de outros recursos didáticos ou segurança para passa-los sem 

o livro; os exercícios passados para a fixação do conteúdo se resumiam a trechos e 

parágrafos dos livros que os alunos deveriam copiar; provas orais com o objeto de 

memorização de estados e capitais brasileiras, sem qualquer explicação ou diálogo sobre 

o porquê de tal atividade; certo desprezo quando alguns alunos específicos tentavam 



 
 

tirar dúvidas e perguntar sobre a relevância do conteúdo; mero rebaixamento da 

individualidade de cada aluno a notas em uma caderneta, causando até uma competição 

exagerada e desnecessária. 

O único contato com mapas é para realizar pinturas sem qualquer ordem 

cartográfica por parte dos elementos presentes nos mapas ou cores; são dados resumos 

prontos da matéria em algumas turmas, que podem inclusive ser utilizados nas 

avaliações, transformando-as assim em cópias; diferentes informações/conteúdos 

passados em diferentes turmas de mesmo ano, chegando até erros consideráveis na 

veracidade destes, divagação sobre a temática que está sendo trabalhada; desavenças 

particulares com alguns alunos; exposição de opiniões particulares político-partidárias, e 

informações sem fontes verificáveis ou confiáveis; sequência de avaliações com o mero 

objetivo de se distribuir uma nota, sem qualquer preocupação com o nível de 

aprendizagem; apresentações de trabalhos com pouco ou nenhum valor educativo, não 

existe uma interação por parte do professor sobre o que foi apresentado, ou comentário 

relevante. 

 Portanto, após a exposição de tantos itens preocupantes, obteve-se a conclusão 

que somente duas atividades saíram da rotina maçante, repetitiva e distanciada das aulas 

de Geografia que foram presenciadas: a elaboração de um teatro para representação de 

tipos de relevo e como as massas de ar se comportam em uma interação com eles; e a 

confecção de um desenho sobre a mesma temática, mas de forma livre para que cada 

aluno representasse da forma e com os elementos que quisesse e achasse mais fácil. 

 Feitas as observações referentes à rotina das aulas, podemos considerar que o 

ensino público em Geografia segue uma linha ainda com muitos traços do Tradicional, 

em diferentes séries, para diferentes idades e em diferentes colégios. Percebe-se um 

ciclo vicioso, em que a aula é ministrada de maneira desinteressante, os alunos não se 

veem contemplados em suas realidades pelo conteúdo (e nem possuem qualquer 

abertura para participação em aula) e acabam por agir muitas vezes de maneira 

desrespeitosa, mas o sistema educacional os aprova mesmo assim, pois trabalha com 

metas em troca da liberação de recursos para que as escolas se mantenham ativas. Esta 

pressão do ensino tradicional faz com que as aulas, não só de Geografia, permaneçam 

em um estado deplorável, com a qualidade de ensino totalmente comprometida que 

forma alunos com sérios problemas de interpretação e raciocínio. 

 Apesar de todas as dificuldades e também do distanciamento entre as 

experiências que os futuros professores obtêm na graduação para o que encontrarão em 



 
 

sala de aula (dicotomia ensino superior-básico), o aprimoramento, a pesquisa e a busca 

por novos métodos de ensino e didáticas são necessárias para qualquer docente que se 

julgue realizando um ensino crítico em Geografia. Novas formas que melhorem a 

aprendizagem, que transformem o conhecimento em algo poderoso para a formação do 

indivíduo e para que os alunos sejam mais ativos neste processo, se sintam mais 

próximos do conteúdo em sua realidade cotidiana e possam realmente desenvolver o 

pensamento crítico e atuar sobre a realidade desigual que os cerca, melhorando-a. 

A Geografia tradicional, de um lado, não esta errada, mas por outro lado, não 

consegue mais desenvolver uma leitura geográfica acerca da realidade discente no 

contexto da globalização. Segundo as colocações de Fonseca e Torres (2013, p. 57), 

O ensino de Geografia tradicional não consegue espaço na escola do 

século XXI; ou ela se transforma radicalmente e prova que pode 

colaborar na formação de cidadãos ativos para levar o aluno a 

entender o mundo em que vivemos, capacitando-o na compreensão 

das relações complexas existentes entre a sociedade e a natureza. 

Após estas colocações, quais são as marcas do atual mundo em que vivemos? 

 

TRAÇOS COMUNS DE ALGUMAS SOCIEDADES NO CONTEXTO DA 

GLOBALIZAÇÃO NO SÉCULO XXI 

 

O mundo atual apresenta, entre tantas, as seguintes marcas: a globalização; as 

tecnologias da comunicação e da informação; a urbanização; o multiculturalismo. 

A globalização é marcada pela homogeneidade, e, pela heterogeneidade. Ou 

seja, pela padronização de espaços e sociedades, e, pelas desigualdades sociais, 

conflitos territoriais violência, entre outros aspectos. 

As tecnologias da comunicação e da informação contribuem para promoção de 

acompanhamento dos acontecimentos em tempo real, além de auxiliarem na 

homogeneização cultural por meio da padronização de gostos, consumo, alimentação e 

modelos de vida, por exemplo.  

A urbanização é outra marca das sociedades atuais que não pode ser deixada de 

lado, abrigando boa parte da população mundial. Na cidade ocorrea padronização de 

aspectos da vida cotidiana, manifestações culturais, conflitos, entre outros traços. 

O multiculturalismo conforme apontado por Cavalcanti (2012, p. 17) é 

decorrente da “[...] intensificação da convivência entre povos de diferentes lugares do 



 
 

mundo e com diferentes culturas, ocasionada pelo maior comunicação entre as pessoas 

do mundo inteiro [...]”. Ou seja, uma sociedade ainda marcada pela diversidade, apesar 

das tentativas de padronização. 

 Além destas marcas, Salecl (2005) ressalta para o momento em que o indivíduo 

se passa atualmente, inserido em uma sociedade que é regida por uma política 

econômica que se diz libertária, onde todos têm uma total liberdade de escolha sobre 

quem deveriam ser, e encorajadas inclusive a experimentar dessas escolhas que são 

diariamente bombardeadas sobre elas, podendo atuar de uma forma totalmente 

prejudicial ao desenvolvimento individual, em seu caráter físico, moral e psicológico. 

Nessa sociedade altamente individualizada, a ansiedade e a angústia imperam frente ao 

“excesso de escolhas”, e para proporcionar respostas a elas, o mercado se enche de 

opções, em variados segmentos, para que funcionem como um guia a um mundo cada 

vez com menos limites claros, de modo que tudo pode ser desejado e venerado, muito 

pelo enfraquecimento das tracionais formas simbólicas que moldam as nossas relações 

sociais. 

Para Bauman (2011), o verdadeiro segredo de todo sistema social que dure, é 

fazer com que os seus indivíduos desejem fazer aquilo de que o sistema precisa, para 

que ele se mantenha e possa se reproduzir. Para que continue a exercer uma função 

essencial, a educação precisa retomar seu papel contínuo e vitalício, assumir um caráter 

sólido frente a esse contexto cada vez mais líquido de rápida aquisição e rápido 

esquecimento. 

Neste processo, Bauman (2011) reconhece o consumidor como inimigo do 

cidadão, pois o consumidor só se atenta à atualização técnica, deixando de lado a 

política, seus acontecimentos e as suas especificidades. Não mais defende as suas 

liberdades e direitos conquistados, podendo ser facilmente manipulado e dominado, 

através de seu desinteresse político gerado pela ignorância e por uma educação cada vez 

mais distante, desinteressante e controlada pelos poderes heterogêneos globais. 

 No século XXI, o desenvolvimento abrupto do meio-técnico-científico-

informacional, das instituições e transações financeiras, da velocidade dos transportes, 

mobilidade e instabilidade das empresas e indústrias por meio de meios produtivos cada 

vez mais espalhados em rede pelo globo, além do advento das informações instantâneas 

da internet, Costa e Rocha (2010) destacam a necessidade da Geografia se inserir e 

saber analisar propriamente seu principal objeto de estudo, o espaço, de forma 

atualizada, após tão diversas transformações. É um desafio aos geógrafos e professores 



 
 

de Geografia, para que consigam associar essa realidade com o cotidiano do aluno, pois 

ele vive essas transformações diariamente em sua vida, mas muitas vezes pode passar 

despercebidas as relações entre diferentes escalas (local-global) e entre os interesses 

hegemônicos políticos e econômicos. 

As distâncias podem ter se encurtado de certa forma, pela velocidade das 

comunicações e transportes, assim como os centros de poder parecem ter se modificado 

e se espalhado pelo globo terrestre. Mas se pode perder de vista a análise crítica de 

quem pode desfrutar desses avanços: a maior parte da população, ou ainda somente 

alguns poucos privilegiados. 

No entanto, é demasiadamente importante não perder de vista que 

estas novas possibilidades tecnológicas devem ser usadas para 

promover o bem estar social e melhorar a qualidade de vida da 

população. Sem esta premissa corremos o risco da tecnologia servir 

apenas aos interesses financeiros de restritos e poderosos grupos 

internacionais. O pensamento crítico deve estar sempre presente para 

avaliar os custos e os ganhos sociais em questão (COSTA e ROCHA, 

2010, p. 41). 

 

 A Geografia deve primar pelo desenvolvimento social de forma a utilizar todos os 

recursos disponíveis em todas as suas escalas e recortes, assim como no trabalho com seus 

principais conceitos: região, território, lugar e paisagem, e no seu principal objeto de estudo que 

dá origem a esses conceitos, o espaço. Somente o conceito de espaço não é suficiente para o 

geógrafo, sendo necessário o raciocínio sobre a ordem espacial dos fenômenos, sua distribuição 

e as consequências dessa espacialidade. 

Retomando a presença da Geografia tradicional no estágio de observação e a 

relação desta com estágio docente de observação, ou seja, formação dos futuros 

docentes de Geografia, cabe mencionar (SANTOS, 2013, p.257) ao dizer que, 

O saber acadêmico descontextualizado da realidade e das necessidades 

da escola deixa lacunas que comprometem a formação docente, na 

qual os futuros docentes de Geografia apresentam-se somente como 

responsáveis por transmitir os conhecimentos geográficos e, muitas 

vezes chegam à escola como meros reprodutores de um saber alheio. 

Diante disso, como fazer para quebrar esse ciclo repetitivo?  

 

ALGUNS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

 



 
 

Ao tentar romper o ciclo de reprodução massiva das práticas de Geografia 

tradicional nas escolas, afim de possibilitar que o aluno realize uma leitura geográfica 

do mundo por meio de seu cotidiano, alguns pontos devem ser considerados, como por 

exemplo: instância burocrática e administrativa que impõe a prioridade de cumprir o 

calendário escolar e conteúdos instituídos; o período de formação acadêmica dos 

professores e formação continuada; e as práticas didáticas, teóricas e metodológicas.  

No momento atual, passamos por uma fase de transição: 

As novas abordagens centram-se na concepção da formação como um 

processo permanente, marcado pelo desenvolvimento da capacidade 

reflexiva, crítica e criativa, conferindo ao professor autonomia na 

profissão e elevando seu estatuto profissional (PONTUSCHKA, 

PAGANELLI e CACETE, 2009, p. 92). 

 

Ainda segundo estes três autores, deve-se levar em conta um projeto pedagógico 

para que essa mudança atinja cada vez uma maior profundidade. Nele, se leva em conta 

três princípios básicos: a competência para orientar o conhecimento teórico em ações 

práticas e pedagógicas, a coerência entre essa relação teoria e prática, e a pesquisa como 

elemento essencial na formação do docente. No caso específico da pesquisa, esta irá 

proporcionar o aprofundamento necessário para que o professor tenha uma gama de 

opções metodológicas e uma diversidade de concepções teóricas e filosóficas para que 

seus alunos tenham uma melhor formação do pensamento crítico, podendo compreender 

a realidade por diversas abordagens e consequentemente atuar sobre ela e modificá-la 

frente as várias necessidades sociais do mundo globalizado. 

Foquemos agora nos dois últimos pontos mencionados. 

a) O período de formação acadêmica dos professores e a formação continuada: 

Alguns daqueles que exercerem o ensino de Geografia pelo viés tradicional, não 

o fazem “mal intencionados”, mas o exercem enquanto forma de conhecimento 

apreendido no momento de sua formação acadêmica. Devemos lembrar-nos da 

variedade de faixas etárias da classe docente. Mas, uma sintonia, e não subordinação, 

com as mudanças da sociedade e saberes acadêmicos é indispensável. Entretanto, como 

realizar tal atualização? Seria a formação continuada por meio dos cursos de pós-

graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-

doutorado) uma alternativa para atualização destes docentes? Qual seria a porcentagem 

dos professores de Geografia que participam ou participaram de cursos de formação 

continuada em nível nacional (Brasil), estadual (Paraná), municipal (Londrina) e dos 



 
 

colégios estaduais Andréa Nuzzi e Vicente Rijo? Não podemos esquecer conforme 

apontado por Tomita (2012, p. 44) acerca da formação docente que,  

[...] é notória a participação cada vez mais intensa nos congressos, 

seminários, cursos de atualização, semana pedagógica e outros, que 

oferecem condição para o sustento e a segurança na sua nova maneira 

de proceder o ensino.  

 

Porém, qual seria a proporção desta ascendência participativa dentro de um 

quadro geral em diferentes escalas territoriais? A atividade do professor envolve 

alteração constante, inclusive, alterando seu próprio processo de formação. 

Somados a esses questionamentos, o que fazer quando a formação acadêmica 

apresenta falhas? Por exemplo, dois anos de licenciatura seria o suficiente para a 

formação docente? O segredo estaria em ampliar o tempo de formação teórica, estágio 

de observação ou estágio de regência? 

Apesar destes questionamentos que nos cercam, vele lembrar Cavalcanti (2012, 

p. 30) ao escrever, que 

[...] no âmbito da geografia acadêmica ligada ao ensino houve 

significativos avanços, que podem ser pontuados da seguinte maneira: 

em primeiro lugar, o número de trabalhos nessa área tem aumentado 

bastante nos últimos anos e eles tem-se constituído em ricos 

diagnósticos da geografia ensinada e produzida no país, fornecendo 

parâmetros para avaliação de propostas curriculares, de políticas 

educacionais, de livros didáticos, de metodologias e de procedimentos 

empregados no ensino [...]; em segundo lugar, pode-se já apostar num 

processo inicial de reconhecimento da legitimidade e da relevância da 

pesquisa no ensino de geografia realizada pela comunidade 

acadêmica. 

 

 A importância da formação continuada está principalmente em compreender as 

transformações ocorridas no espaço geográfico por meio do desenvolvimento das 

técnicas e atores sociais, e atualizar essas formas de representação de acordo com a 

linguagem geográfica. Cada vez mais se perde a noção da linguagem exposta pelos 

alunos em sala de aula, de seu conhecimento prévio, e o ensino se apresenta distanciado 

e frio, disposto a formar indivíduos descaracterizados de seu meio social, construído ao 

seu redor pelos que tem poder, e aos que interessam que a aprendizagem permaneça 

dessa forma. 

Dessa maneira, verifica-se a necessidade da interação dialética entre 

as representações e linguagens utilizadas cotidianamente pelos alunos 

com aquelas disseminadas pela escola. É por meio desta interação que 

ocorre a (re)construção de conhecimentos, representações e 

linguagens do sujeito cognoscente que deve ser compreendido em sua 

dimensão triádica (KATUTA, 2007, p. 227). 



 
 

 

 Muito pouco contato se tem com esse caráter relevante da linguagem durante os 

cursos de formação de professores, sendo necessário que o docente vá em busca desse 

conhecimento posteriormente, em sua formação continuada, mas para que esta seja 

proveitosa, é necessário que o profissional de ensino valorize a pesquisa investigativa 

em busca de novas abordagens e adote a reflexão crítica acerca de sua prática docente, 

pesando o que pode ser melhorado, modificado ou atualizado. Como afirma Chimentão 

(2009), pode ser resumida como uma atualização e aperfeiçoamento dos saberes 

docentes em comparação com a afirmação inicial, frente às novas necessidades do 

mundo globalizado e da sociedade nele presente. 

A nosso ver, a formação continuada passa a ser um dos pré-requisitos 

básicos para a transformação do professor, pois é através do estudo, da 

pesquisa, da reflexão, do constante contato com novas concepções, 

proporcionado pelos programas de formação continuada, que é 

possível a mudança. Fica mais difícil de o professor mudar seu modo 

de pensar o fazer pedagógico se ele não tiver a oportunidade de 

vivenciar novas experiências, novas pesquisas, novas formas de ver e 

pensar a escola (CHIMENTAO, 2009, p. 3). 

 

 Deve ser útil e significativa para o professor. Segundo Nascimento (2000), as 

propostas de capacitação dos docentes têm apresentado baixa eficácia, e algumas das 

razões apontadas são: a desvinculação entre teoria e prática; a ênfase excessiva em 

aspectos normativos; a falta de projetos coletivos e/ou institucionais; entre outros. É 

preciso ressaltar que a diversidade existente entre um grupo de professores, como os da 

rede estadual de ensino do Paraná, por exemplo, dificulte uma atuação de formação 

continuada que seja relevante para todos ao mesmo tempo. 

Candau (1997) apresenta três aspectos fundamentais para o processo de 

formação continuada de professores: a escola, como lócus privilegiado de formação; a 

valorização do saber docente; e o ciclo de vida dos professores. Parte da necessidade 

presente no dia-a-dia do ambiente de trabalho do professor (reflexo das necessidades da 

própria sociedade) e na importância do seu conhecimento já adquirido e de suas 

experiências. 

Embora a formação continuada deva atender às necessidades do 

professor no seu cotidiano, ela não pode ser entendida como um 

receituário, ou seja, um conjunto de modelos metodológicos e/ou lista 

de conteúdos que, se seguidos, serão a solução para os problemas. Os 

processos de formação continuada podem ser valiosíssimos, se 

conseguirem aproximar os pressupostos teóricos e a prática 

pedagógica. A formação continuada deve ser capaz de conscientizar o 

professor de que teoria e prática são “dois lados da mesma moeda”, 

que a teoria o ajuda a compreender melhor a sua prática e a lhe dar 



 
 

sentido e, conseqüentemente, que a prática proporciona melhor 

entendimento da teoria ou, ainda, revela a necessidade de nela 

fundamentar-se (CHIMENTAO, 2009, p. 5). 

 

 A importância do diálogo entre teoria e prática é fundamental, e não se pode 

cometer o erro de considerar que apenas a reflexão sobre a prática é o suficiente para se 

resolver os problemas do ensino tradicional atual. Segundo Chimentão (2009) deve-se 

objetivar a competência na profissão, a partir dos recursos existentes, uma formação 

teórica consistente e uma consciência acerca dos aspectos que melhor podem funcionar 

na prática cotidiana em sala de aula. 

b) As ações didáticas, teórico e metodológicas: 

Em relação à Geografia, ao refletir sobre o seu ensino, temos que nos 

preocupar com a base teórico-metodológica e baliza-la por meio da 

investigação do modo como se ensina, partindo da seleção e do 

tratamento dos conteúdos programáticos, da utilização dos recursos 

técnicos e materiais, da estratégia de ensino e da avaliação e, 

principalmente, do arcabouço de referencias teóricas que deverão 

permear todo o ensino de Geografia. (TOMITA, 2012, p.37). 

 

Porém, neste momento são as contribuições de Cavalcanti(2012, p. 36-37), que 

lembram algumas práticas verificadas durante o referido estágio de observação, tais 

como: 

Na prática, a geografia ensinada não consegue, muitas vezes, 

ultrapassar e superar as descrições e as enumerações de dados e 

fenômenos, como é tradição dessa disciplina. Nessas condições, o 

livro didático, muitas vezes trazendo um conteúdo padronizado, define 

o que vai ensinar, e os professores tratam os temas em si mesmos, sem 

permitir que sua abordagem sirva para transitar na escala global-local, 

tendo como foco o local. 

 

Como evitar estas ações? Algumas alternativas que poderiam ser consideradas 

são: colocar o aluno com centro e sujeito do processo de ensino, considerando sua 

experiência cotidiana no processo de aprendizagem; domínio de conteúdo; trabalhar 

com situação problema, para formação de um pensamento conceitual que considere as 

diferentes escalasse dimensões do conhecimento; considerar a Geografia enquanto 

ciência complexa, para a vida e que os conhecimentos geográficos são fundamentais 

para interpretar as leituras acerca de diferentes partes do globo. 

Ainda segundo Kaercher (2013), deve-se fomentar a dúvida entre os alunos, um 

raciocínio crítico, para que estes possam construir o conhecimento a partir do que já está 

formado historicamente e do conhecimento que já possuem, e haja uma evolução tanto 

científica quanto nos conhecimentos cotidianos, que acabam se encontrando. Não é 



 
 

necessário somente um bom domínio do conteúdo e das informações, mas é preciso que 

o professor saiba como passar a importância da ciência para a compreensão do mundo 

em que o aluno vive. 

Esse autor leva a discussão adiante e afirma que além de ensinar seu conteúdo 

específico, um professor de Geografia deve ajudar (assim como toda a escola) na 

formação cidadã do aluno, que engloba respeito, consciência crítica e capacidade de 

ação em seu contexto social.  

Ou seja, é preciso formar uma consciência espacial para a prática da 

cidadania. Consciência espacial como sinônimo de perceber o espaço 

como um elemento importante de nossa organização social, presente 

em nosso cotidiano (KAERCHER, 2013, p. 225).  

 

Trata-se de uma busca pela autonomia do indivíduo, sendo que se ele 

compreende a influência da formação espacial a sua volta, poderá agir sobre ela e 

consequentemente sobre o social que a forma. 

Quais são as possibilidades de atividades que permitam os alunos realizarem 

uma leitura geográfica do meio ao qual estão inseridos? 

O desrespeito à leitura de mundo do educando revela o gosto elitista, 

portanto antidemocrático, do educador que, desta forma, não 

escutando o educando, com ele não fala. Nele deposita seus 

comunicados. Há algo ainda de real importância a ser discutido na 

reflexão sobre a recusa ou respeito à leitura de mundo do educando 

por parte do educador. A leitura de mundo revela, evidentemente, a 

inteligência do mundo que vem cultural e socialmente se constituindo. 

Revela também o trabalho individual de cada sujeito no próprio 

processo de assimilação da inteligência do mundo (FREIRE, 1996, p. 

123). 

 

Faz-se preciso partir da escola, do que é construído em sala de aula pelos alunos 

e com eles, e a partir daí direcionar para o conteúdo sócio e historicamente construído, 

do particular para o geral, por meio de abstrações e sempre valorizando o papel da 

linguagem neste processo. A relevância da interação dialética entre as diferentes 

linguagens presentes em sala de aula se constitui na melhor forma de compreender a 

realidade do aluno e o que ele já conhece, construindo o conhecimento de maneira ativa 

a partir desse contato. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após os apontamentos levantados nos cinco tópicos norteadores nas páginas 

anteriores, pretendeu-se aqui, mostrar como a Geografia escolar e a Geografia 

acadêmica, apesar de ambas terem suas especificidades, estas não devem caminhar de 



 
 

forma desconexa. Caminhar conexo este que não pode ser verificado durante as práticas 

de ensino de Geografia no Colégio Estadual Barão do Rio Branco e Colégio Estadual 

Vicente Rijo – Londrina/PR. Logo, garantir um caminhar simultâneo requer pensar o 

processo de formação docente, envolvendo as práticas didáticas, teóricas e 

metodológicas entorno da ciência geográfica. Sendo assim, este artigo teve caráter 

provocativo por meio da realização de alguns questionamentos. A partir disso, pesquisas 

mais profundas precisam ser feitas a fim de mitigar as dúvidas proposta aqui. O mundo 

continua mudando em diferentes ritmos, e, consequentemente, o professor precisa estar 

em constante atualização de suas referencias teóricas, prática e metodológicas.  

Faz-se importante ressaltar que essa construção deve ser feita a partir da sala de 

aula, tendo a prática docente como palco principal de ações. Mas, se deve considerar 

também o embasamento teórico, tendo prática e teoria como duas facetas da mesma 

abordagem. O que procuramos deixar claro por meio deste artigo e da revisão 

bibliográfica do tema, é que somente a própria experiência em sala de aula no contato 

com os discentes é possível de se utilizar essa vivência para perceber o que pode ser 

modificado no ensino, por meio da formação continuada do professor e sua atualização 

constante. 

 Também não se pode considerar somente a prática pedagógica geográfica que 

leve em consideração as experiências e conhecimento dos alunos. É necessário que se 

faça a transição destes para outros tipos de conhecimento, que se faça um diálogo e uma 

troca, e que a sensibilidade do aluno seja o ponto de partida para essa relação dialética. 

 O conhecimento que é construído nesse movimento do particular para o geral, e 

de volta do geral ao particular, se torna mais completo e abrangente, sendo melhor 

apreendido pelo aluno por se tratar da sua realidade particular, e de melhor execução 

pelo professor, por conseguir atingir e sensibilizar o indivíduo por meio de experiências 

com intenso significado. Também são contribuições para sua própria formação, ao 

longo do tempo e de forma continuada, o que é de primordial importância para a nossa 

discussão. 
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O ensino de Geografia e as dificuldades impostas pelo currículo e os 

livros didáticos na abordagem da vivencia cotidiana dos alunos 

Gregori dos Reis Nunes 

Ludierre Moreira 

Resumo: O objetivo do presente artigo é contribuir com o ensino de Geografia realizando uma 

pesquisa a respeito de como abordar o cotidiano de nossos alunos em sala de aula. A pesquisa é 

de grande importância e busca compreender o currículo brasileiro, o livro didático, e como 

desenvolver novos métodos de ensino aprendizagem, que possam levar o aluno a se reconhecer 

como parte da historia, inserindo-o no mundo. A metodologia utilizada foi à pesquisa 

bibliográfica. O resultado é um maior conhecimento acerca do tema, chegando à conclusão de 

que a Geografia pode se impor e ser reconhecida como uma disciplina indispensável na 

formação de um homem inteiro. 

 

Palavras chave: Ensino; Geografia; Currículo; Livros didáticos; cotidiano. 

 

 

Introdução 

 

Como pôde-se observar durante o estágio realizado nos colégios, a realidade 

e perspectivas do ensino de Geografia no Brasil não são boas, continua-se seguindo a 

risca a receita dos livros didáticos, sem se importar com o exercício continuo da 

atividade de aprendizagem que não transmita apenas um conhecimento petrificado, não 

demonstra interesse em como o saber é produzido. Há a necessidade de mudanças na 

Geografia atual para contribuir com a formação de cidadãos ativos criticamente sem 

omitir tensões e contradições, esclarecendo a espacialidade das relações de poder e de 

dominação. Os problemas encontrados pelos professores que tentam inovar a prática 

educativa diante de seus alunos vão desde os próprios alunos, dos seus pais, diretores e 

ate mesmo alguns professores conservadores. 

 

A importância do ensino de Geografia e a inserção da vivencia cotidiana dos 

alunos 

 

A Geografia do século XXI precisa recuperar a sua importância no ensino e 

assim poder contribuir com a formação de cidadãos ativos, que compreenda o mundo 

em que vivemos, ajudando nossos alunos a entender as relações problemáticas entre 

sociedade e natureza entre todas as escalas geográficas, se tornando indispensável à 



 
 

educação, ou a Geografia se impõe ou  vai continuar a ser rotulada como uma disciplina 

de mera memorização de nomes de países, estados, capitais, cidades, montanhas, rios e 

etc. Não é de hoje que o ensino de Geografia no Brasil é pouco valorizado e vem 

perdendo espaço nas escolas de todo país, necessitando de uma reestruturação. Ao longo 

da historia da Geografia no Brasil os professores se mostraram que são capazes de 

realizar tal feito, de maneira a contribuir com a educação com inovações e criatividade, 

sendo reconhecido pelo seu trabalho como elemento principal do sistema escolar 

necessário ao país para acompanhar o que chamam de terceira revolução industrial na 

formação de mão de obra qualificada, mais crítica, que possa compreender o mundo em 

que vivemos de verdade. 

Para um maior entendimento referente ao estudo a cerca do ensino de 

Geografia deve-se levar em consideração que a ciência em si está em crise, e para sair 

dessa atual crise que vive o ensino de Geografia é preciso entender o momento de 

acelerações, um momento de mudanças paradigmáticas como dizia Milton Santos: 

 

Acelerações são momentos culminantes na história, como se 

abrigassem forças concentradas, explodindo para criar o novo. A 

marcha do tempo, de que falava Michelet no prefácio à sua historia do 

século XIX, é marcada por essas grandes perturbações aparentemente 

sem sentido. Daí, a cada época, malgrado a certeza de que se atingiu 

um patamar definitivo, as reações de admiração ou de medo diante do 

inusitado e a dificuldade para entender os novos esquemas e para 

encontrar um novo sistema de conceitos que expressem a nova ordem 

em gestão (SANTOS, 1994, p. 15). 

 

A Geografia deve buscar uma maior compreensão acerca da dinâmica 

dessas acelerações, indicando caminhos e abordagens que possam produzir melhores 

resultados na aprendizagem e formação cidadã em nossos alunos. A insatisfação com a 

atual escola é generalizada, e a busca por inovações implica em mudanças no conteúdo 

programático da disciplina e sobre tudo,  uma renovação curricular que possibilite a 

escola básica a construção da cidadania. Hoje o que se vê e uma escola fragmentada que 

se exige cada vez menos do aluno, não alcançando o objetivo principal que é fazer com 

que o aluno desenvolva o seu pensamento crítico, por isso é importante o uso de 

métodos pedagógicos capazes de mostrar o local-global real, realizando as ligações para 

um maior entendimento do espaço geográfico. Callai (2003) defende que o lugar de 

vivencia do aluno é crucial no aprendizado, possibilitando a compreensão de como se 

forma o seu espaço no cotidiano. 



 
 

 

[...] o lugar está presente de diversas formas. Estudá-lo é fundamental, 

pois ao mesmo tempo em que o mundo é global, as coisas da vida, as 

relações sociais [as paisagens] se concretizam nos lugares específicos. 

[...] compreender o lugar em que vive permite ao sujeito conhecer a 

sua historia e conseguir entender as coisas que acontecem [...] 

(CALLAI, 2003, p. 84). 

 

Segundo Callai (2006) é necessário compreender os fenômenos como 

conteúdo geográfico, a partir do aluno, de sua realidade, tornando as aulas mais 

atraentes e significativas levando-os a compreender o relevo do seu espaço cotidiano, o 

tipo de solo onde seus pais semeiam ou as paisagens que vê de sua janela, o que 

permitiria maior identificação dos alunos com os conteúdos, permitindo relações entre a 

teoria e prática. O grande problema e que na maioria das vezes o tema e citado apenas 

em alguns poucos momentos ou minutos, e logo em seguida é deixado de lado quando 

essa referência do lugar de vivencia deveria ser constante, buscando sempre sentido aos 

conteúdos ensinados em sala de aula. 

A questão é como realizar tal feito nas escolas que de modo geral sofrem 

dificuldades em promover tantas mudanças nas praticas pedagógicas enraizadas na 

educação brasileira que insiste em seu currículo extremamente atrasado, que clama por 

mudanças. Como Vesentini (2010) fala, ou a Geografia muda radicalmente e mostra que 

pode contribuir para formar cidadãos ativos, para levar o educando a compreender o 

mundo em que se vive, para ajuda-lo a entender as relações problemáticas entre 

sociedade e natureza e entre todas as escalas geográficas, ou ela vai acabar virando peça 

de museu. Para essa mudança tão radical é necessário uma reformulação do atual 

currículo de ensino de Geografia para que o sistema escolar supere esses momentos de 

acelerações de forma positiva e mantenha o seu lugar na escola como uma disciplina 

que contribua com a formação de cidadãos inteiros. 

 

O currículo 

 

A defasagem nos currículos de ensino da educação básica no Brasil é 

enorme, é fácil ver como estamos atrasados quando se olha para competições 

internacionais de ciências e amargamos segundo o World Development Indicators, 2002 

o 79º lugar, e continua sendo um dos países que mais possui adultos analfabetos, com 

altos números de desistência em todos os níveis do ensino fundamental e médio. A 



 
 

realidade vigente nas escolas brasileiras é extremamente precária, professores 

desvalorizados, alunos pouco interessados pelo conteúdo que traz o atual currículo. 

Mais afinal o que à de errado com esse currículo? Segundo Sacristan, currículo deve ser 

visto:  

Como conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superadas pelo 

aluno dentro de um ciclo - nível educativo ou modalidade de ensino é 

acepção mais clássica e desenvolvida; o currículo como programa de 

atividades planejadas, devidamente na sequência, ordenadas 

metodologicamente tal como se mostram num manual ou guia do 

professor; o currículo também foi entendido, as vezes, como 

resultados pretendidos de aprendizagem; o currículo como 

concretização do plano reprodutor para escola de determinada 

sociedade, contendo conhecimentos, valores e atitudes; o currículo 

como experiência recriada nos alunos por meio qual podem 

desenvolver-se; o currículo como tarefa e habilidade a serem 

dominadas como é o caso da formação profissional; o currículo como 

programa que proporciona conteúdos e valores para que os alunos 

melhorem a sociedade em relação à reconstrução social da mesma. 

(SACRISTAN, 2000, p. 14). 

 

Nos como futuros professores não se pode esquecer que o currículo é um 

instrumento da cidadania democrática, que deve contemplar conteúdos e estratégias de 

aprendizagem que capacitem o aluno para a realização de atividades nos três domínios 

da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, 

visando à integração de homens e mulheres no tríplice universo das relações políticas, 

do trabalho e da simbolização subjetiva. A UNESCO propõe algumas diretrizes gerais 

como proposta estrutural do currículo da educação na sociedade contemporânea:  

 

Aprender a conhecer 

 

 O aprofundamento em determinada área do conhecimento, a importância de 

uma educação geral suficientemente ampla, domínios de conhecimentos, compreender a 

complexidade do mundo, condições necessárias para viver dignamente, desenvolvendo 

possibilidades pessoais e profissionais, para se comunicar. O aumento dos saberes 

permite compreender o mundo favorecendo o desenvolvimento da curiosidade 

intelectual, estimulando o senso critico e permitindo compreender o real, mediante a 

aquisição da autonomia na capacidade de discernir permitindo o passaporte para a 

educação permanente, na medida em que as bases para continuar aprendendo ao longo 

da vida. 



 
 

 

Aprender a fazer, Aprender a viver, Aprender a ser 

 

Desenvolver habilidades e o estimulo ao surgimento de novas aptidões para 

enfrentamento de novas situações que se colocam. Privilegiar a aplicação da teoria na 

prática e enriquecer a vivencia da ciência na tecnologia e destas no social passa a ter 

uma significação especial no desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

Trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro 

e a percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de projetos  

comuns ou a gestão inteligentes dos conflitos inevitáveis. 

A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da 

pessoa. Aprender a ser supõe a preparação do individuo para elaborar pensamentos 

autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder 

decidir por si mesmo, frente às diferentes circunstancias da vida. Ter liberdade de 

pensamento, discernimento, sentimento, imaginação, para desenvolver talentos e 

permanecer, tanto quanto possível, dono do seu próprio destino, constituindo ações 

permanentes que visem á formação do educando como pessoa e como cidadão. 

Conforme essas orientações de como articular um currículo deve-se dar 

importância a conteúdos significativos, visando as competências  e habilidades que se 

pretende desenvolver no ensino com conhecimentos históricos -culturais que 

dimensiona o valor histórico e social dos conhecimentos, tendo em vista o contexto da 

sociedade em constante mudança e submetendo o currículo a uma verdadeira prova de 

validade e de relevância social. 

No Brasil a lei nº 9.394/96 determina a construção dos currículos, no Ensino 

Fundamental e Médio, "Com uma base Nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela" (Art.26). Ao final do ensino médio o aluno deve demonstrar domínio dos 

princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, conhecimento 

das formas contemporâneas de linguagem, e domínio dos conhecimentos de filosofia e 

de sociologia necessários ao exercício da cidadania.  

. Arroyo (2011) fala que existe uma grande luta no território dos currículos, e que 

estamos em disputa nesse território com esforços e resistência dos coletivos docentes 

pela busca de sua autoria profissional, em disputa pela ética e liberdade em ensinar aos 



 
 

nossos alunos o que é real e não seguir apenas os rituais curriculares que prezam apenas 

em transmitir e reproduzir conhecimentos vencidos para a obtenção de resultados nas 

avaliações propostas, segregando os coletivos que frequentam a escola publica. Por isso 

segundo o autor é necessário que os docentes sejam formados para não aderirem ao coro 

orquestrado dos rituais, reagindo ao que não é ético nos currículos e de forma 

profissional exercer sua autoria éticamente nas escolas publicas.  

 Para Arroyo (2011) O professor dever reagir, garantindo seu direito a 

formação, socialização, aprendizado dos saberes, dos valores, da cultura, das 

identidades, construindo assim em coletivo outra identidade profissional mais aberta, 

mais enriquecedora, mais plural. Um dever profissional e existencial da condição 

docente educadora. Mesmo com diversas lutas, as tensões identitarias aumentaram, 

ainda em condições aulistas, treinadores de alunos para bons resultados em avaliações 

nacionais. Trazer a função educativa para nossa identidade profissional é uma exigência 

do olhar sobre os educandos, nossa história docente é inseparável da história humana e 

social dos educandos que carregam vidas precarizadas com quem trabalhamos. Quanto a 

verdade cientifica das disciplinas, do currículo não coincidem com as verdades do real 

social, vivido por nós ou pelos alunos, nossas identidades profissionais entram em crise. 

os alunos nos fazem aflorar funções desterradas, tornando a sala de aula o espaço 

privilegiado dessa libertação sendo necessário uma revisão radical das políticas de 

trabalho e de formação. 

Arroyo (2011) Fala que nos currículos os professores - educadores não 

encontrará apoio a sua criatividade e as suas práticas e projetos de educar, nem material 

didático cada vez mais conteúdista e praticista sem apoio para trabalhar as vivencias dos 

educandos com que convivemos em sala de aula. A forma encontrada à resistência e a 

socialização a conformação de nossas identidades, sendo essa extremamente  rica na 

diversidade, com praticas compartilhadas onde o foco é o aluno, nas formas de viver de 

ser, de aprender, seus valores, culturas, saberes, identidades, suas vivencias do espaço 

tão precarizados. 

O livro didático 

 

Castrogiovanni e Goulart (1998) fala que ao realizarmos uma pesquisa sobre 

os livros didáticos e fácil encontrar diversas críticas, por vezes construtivas, o que 



 
 

mostra que nem tudo está perdido. Algumas coisas absurdas outras não, nos deparamos 

mais recentemente com a publicação de obras que merecem considerações elogiosas, 

podendo contribuir de maneira significativa para o trabalho do professor. O livro 

didático hoje é o principal instrumento para as atividades pedagógicas, mais não deve 

ser o único recurso a ser utilizado, como se fosse um manual. É preciso discutir e refletir 

profundamente a partir das questões metodológicas da Geografia e de seu atual 

momento, para que seja possível levar a uma escolha consciente e satisfatória perante o 

atual contexto histórico-social.   

Castrogiovanni e Goulart (1998) fala que um bom livro didático deveria 

ajudar o aluno a entender o espaço geográfico, desenvolvendo a capacidade de 

observação, interpretação, reflexão e analise. No caso deveria conter informações mais 

fieis a realidade permitindo uma visão clara do aluno, sem manipulações de ideias e 

conceitos. Que forneça vocabulário geográfico de qualidade, clareza, tenha uma visão 

do espaço sem ideias tendenciosas permitindo o estudo no contexto social em que se 

apresentam, buscando a universalidade das relações. É necessário que o livro didático 

possibilite o professor e os alunos a desenvolver a criatividade, sem textos ou exercícios 

com ideias prontas, fechadas e limitadas. Deve fornecer elementos que estimulem os 

alunos a uma reflexão sobre o conteúdo com uma visão crítica da realidade, fazendo-o 

se sentir como um agente transformador do espaço geográfico. 

Assim como a cartografia apresentada no livro, segundo Arroyo (2011) deve 

ser simples e clara com dados fieis para o estudo da representatividade do espaço com 

qualidade e adequação ao nível dos alunos. Elementos considerados indispensáveis e de 

fundamental importância são a localização dos textos que facilitam o entendimento e 

compreensão do assunto como um todo. A escala, que possa levar o aluno a perceber 

corretamente as relações de proporcionalidade cartográfica, e a simbologia que deve 

apresentar com precisão, segundo as convenções internacionais facilitando a leitura dos 

mapas e fenômenos demonstrados. Nos atuais livros didáticos a realidade da maioria 

dos alunos passa muito longe e cabe ao professor utilizar com criatividade metodologias 

que tragam a vivencia cotidiana, na busca de experiências que façam sentido a eles, 

contribuindo para um maior entendimento da Geografia como ciência transformadora 

do seu espaço, valorizando este campo do conhecimento.   

Desta forma, o aluno espera no professor, algo que seja inovador, atrativo, 

utilizando a mesma linguagem que a juventude espera para um diálogo de forma exímia, 

se perpetuando uma aula criativa, que juntamente com o livro didático, se esclareça e 



 
 

surjam novas dúvidas, que elas permaneçam nesse processo de surgimento e 

esclarecimento no decorrer de cada capítulo. Dando ênfase ao que o aluno espera do 

ensino de geografia, que ele aprenda com vigor e leve para casa o que está sendo 

abordado como se fosse o primeiro dia de aula da sua vida. Porém, o professor tem que 

estar antenado ao cotidiano de forma eficaz, trazendo o tesão em aprender que está cada 

dia mais sendo perdido diante de cada aula, sabendo trabalhar com as novas tecnologias 

que estão surgindo, para que isso facilite de certa forma, e antecipe o processo de 

construção do conhecimento. Sabendo tornar essas tecnologias motivadoras no 

ambiente de aprendizagem, pois o aluno espera ter a habilidade de ser capaz de criar, de 

consumir, de integrar, de compartilhar informações com todos, de forma clara e 

objetiva, não alienada e tendenciosa, conforme a mídia transmite muitas vezes. 

 

Para não concluir... 

 

A Geografia num contexto curricular deve assumir um papel ativo na 

sociedade e nas instituições de ensino ajudando na formação de cidadãos críticos, que 

sejam capazes de analisar o espaço geográfico local-global compreendendo e 

apreendendo a viver com a sua realidade. Assim deve-se conhecer os assuntos a cerca 

dos problemas da sociedade colaborando por melhorias na educação e no aprendizado 

de nossos alunos. A educação sempre foi voltada aos interesses do Estado, e não na 

formação de um cidadão. A maneira prussiana de ensinar vigora-se até os dias de hoje, 

as mudanças ou adaptações ocorreram em nome do Capitalismo, pois hoje os alunos são 

educados, ou preparados para serem inseridos no mercado de trabalho.  

A função da escola deveria ser acrescentar algo a mais aos nossos alunos, 

tornando seu conhecimento mais rico cientificamente. Muitos alunos não gostam da 

escola pois o atual sistema de decoreba faz com que eles decorem conteúdos 

apresentados nos livros didáticos sem sentido para eles, não estando eles inseridos no 

mundo. A Geografia deve ser mais participativa nas escolas trazendo sempre novas 

metodologias de ensino mediando o desenvolvimento do conhecimento cientifico, este 

que deve sempre partir de uma visão prévia do aluno. 

E necessário que o professor se recicle continuamente, que seja criativo no 

desenvolvimento de suas atividades compartilhando suas ideias com os alunos de 

maneira que seja receptiva por eles, socializando o pensamento geográfico. Deve-se 

apresentar ao aluno uma visão do todo, não que para isso desconsidere-se as partes, mas 



 
 

que ambos se interliguem. A partir dessa inter-relação o aluno por si só passa a 

sistematizar seu conhecimento, passando a entender o porquê de se estudar tal 

disciplina. 

O professor além de mediador do conhecimento tem um papel importante na 

formação social do aluno, aquilo que por ele é dito talvez seja a única verdade que o 

aluno carregue e defenda a vida toda. O professor se faz espelho ao aluno, portanto, 

cabe a ele um papel de educar para a cidadania. Observando o rendimento do aluno em 

relação ao processo de análise no contexto geográfico, de adaptação em relação as 

observações de mapas, gráficos e tabelas, itens muito utilizados na geografia que ficam 

descartáveis por vezes, pelo fato da mediação do professor ser limitada, e também do 

poder observatório do aluno não ser bem trabalhado e explorado. Tendo maior noção 

quando as legendas são analisadas de forma detalhada, minuciosa, dando abordagem as 

formas que as escalas estão sendo utilizadas, e de que forma seriam melhor observadas. 

A melhor forma de se aprender, é vivenciar, não apenas conhecer, mas 

utilizar, saber construir algo a partir do novo conhecimento, criando, analisando, 

compartilhando em grupos, na sala de aula, no colégio as novas formas adquiridas de 

obter o conhecimento. Dando fundamento ao que a Geografia melhor pode oferecer em 

relação ao entendimento do ser em relação a sociedade, o olhar espacial supõe 

desencadear o estudo de determinada realidade social verificando as marcas inscritas 

nesse espaço. O modo como se distribuem os fenômenos e a disposição espacial que 

assumem representam muitas questões, que por não serem visíveis têm que ser 

descortinadas, analisadas através daquilo que a organização espacial está mostrando. 

Numa sociedade que passa por transformações constantes, em 

transformação também estão os nossos conceitos, nisso o professor deve se atentar para 

transmitir da melhor maneira possível ao aluno o que está em mudança no espaço 

geográfico, e o que virá a mudar de acordo com os fatos e acontecimentos. O 

pragmatismo, o imediatismo e o extremismo tão condicionante na sociedade 

contemporânea, tem dificultado a ação reflexiva da condição humana. Assim, a 

intencionalidade de querer tudo fácil, reflete nos mais variados tipos de 

comportamentos.  

Comportamentos esses que mudaram e veem mudando de certa forma, a 

Geografia enquanto ciência, teve uma grande quebra de paradigma, com a revolução 

técnico-científica, com os meios informacionais mudando totalmente a prática dessa 

ciência, a partir da década de 70 aproximadamente, onde diversos recursos e suportes 



 
 

tecnológicos foram criados e adquiridos pela sociedade para melhoramento e benefício 

do espaço. Com todas essas modificações e transformações do espaço, o professor 

enquanto mediador, é um determinante no despertar da capacidade do aluno em obter o 

conhecimento, a partir do espaço de vivencia do seu cotidiano, e dos estudos a partir no 

computador e do livro didático do global e do regional, sendo uma ferramenta de 

percepção dos diversos recortes que a Geografia possui, como o território, o lugar, a 

sociedade, a natureza, a paisagem e o espaço. 

Todos esses dados fazem na cabeça do aluno um emaranhado de abordagens 

que cabe ao professor ir relacionando umas com as outras, sendo essa ciência 

multidisciplinar, a Geografia abrange em seus estudos, também a física, a biologia, a 

matemática, a história, a sociologia, e seu entendimento pode ser adquirido de diversas 

formas, o professor dialogando com outros colegas de trabalho, de forma 

interdisciplinar, pode aplicar atividades que complementam mais de uma matéria, 

fazendo relações intrínsecas de forma muito positiva para o aluno aperfeiçoar suas 

habilidades de abordagens do conhecimento. Os próprios livros didáticos, em alguns 

deles, trazem atividades com comentários e sugestões que trazem diversas opções e 

formas diferentes de interação dos alunos entre mais matérias, facilitando e tornando as 

aulas mais criativas e animadas, fugindo da mesmice de trabalhar dos modos mais 

tradicionais. 

O professor deve produzir um vínculo com os alunos, isso é essencial, já 

que a escola é um organismo vivo, com um espírito empreendedor, que deve possuir 

metas, planos, inovação, até mesmo a brincadeira, é encarada como uma interface dos 

mundos interiores e exteriores a criança ao jovem e ao adulto, sendo que a escola não 

tem a obrigação de ensinar, ela tem a missão de criar ambiente imersivos de 

aprendizagem. E na atualidade, criou-se diante dos mecanismos sociais, vários pilares 

que sustentarão provavelmente a educação no século XXI, que são, aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver coletivamente, e aprender a ser. Formando 

assim, uma cadeia inter-relacionada que une várias diretrizes fundamentais para se 

fomentar e se recriar um novo ambiente escolar que tenha funcionalidade. 

Nos moldes que as aulas de Geografia ainda vem sendo ensinada no ensino 

fundamental e médio fica difícil para os alunos gostarem de Geografia, uma ciência tão 

rica mais que é ensinada de maneira tão pobre. Mesmo encontrando livros didáticos 

bem conceituados no mercado, os alunos acabam recebendo o mais ou menos, recheado 

de decorebas sem sentido para eles, que quase nunca abre caminho para discutir o 



 
 

cotidiano dos alunos, a sua cidade, seu bairro ou sua rua não inserindo os alunos na 

historia. Os conteúdos curriculares sempre estarão presentes no dia a dia das escolas, 

cabe então ao professor saber auxiliar os alunos a organizar as informações de maneira 

que o conhecimento cientifico seja prazeroso para eles, e somente abordando o 

cotidiano de vivencia dos alunos isso será possível.  

Na atualidade os cursos de formação em licenciatura de Geografia vem 

abordando em massa essa questão tão importante, embora o ensino de Geografia nas 

escolas continua ensinando o velho decoreba, à esperança que se formem cada vez mais 

professores que vão além, que sejam pesquisadores, educadores, criativos, que possam 

se impor perante a injustiça, trabalhando com ética e perseverança por uma 

aprendizagem que contribua com a formação de um cidadão inteiro. 
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Resumo: A relação entre educação básica e profissional no Brasil está marcada historicamente 

pela dualidade, os primeiros indícios da educação profissional surgem a partir de 1809, com a 

criação do Colégio das Fábricas, pelo Príncipe Regente, futuro D. João VI (BRASIL, 1999 - 

Parecer n° 16/99-CEB/CNE). Surge para atender àqueles que não tinham condições sociais 

satisfatórias, a industrialização e a modernização exigiram uma reformulação no ensino, o que 

levou a criação de diversos decretos e leis. Entre 2003 e julho de 2004 retoma-se a discussão 

sobre a educação politécnica, compreendendo-a como uma educação unitária e universal 

destinada à superação da dualidade entre cultura geral e cultura técnica e voltada para o domínio 

dos conhecimentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 

produtivo moderno. Diante dos fatos busca-se compreender de que maneira a educação 

profissionalizante integrada ao ensino médio é trabalhada com os alunos, e de que forma o 

ensino de geografia esta sendo aplicado em sala de aula. 

Palavras-chave: ensino; ensino profissionalizante; ensino integrado. 

Introdução 

No Ensino Médio a disciplina de Geografia deve preparar o estudante para compreender e atuar 

no mundo, reconhecendo as dinâmicas existentes no espaço geográfico, pensando e atuando 

criticamente em sua realidade tendo em vista a sua transformação. Como evidencia Callai 

(2001), a Geografia escolar deve instrumentalizar o aluno para o exercício da cidadania.  

O ensino de Geografia, na concepção de Kaercher (2002), deve contribuir para uma leitura 

completa e dinâmica do mundo, sendo assim, a ciência geográfica, praticada em sala de aula, 

deve propiciar aos educandos uma melhor compreensão do mundo e a sociedade em que vivem. 

A prática pedagógica docente deve tornar nossos alunos parceiros da reflexão.  

A Geografia corresponde a um ramo do conhecimento que existe desde sempre, e as pessoas 

fazem e a utilizam diariamente. A vida se realiza na superfície do planeta, por onde os seres 

humanos deslocam-se para realizar suas atividades cotidianas, aonde estabelecem relações com 

as outras pessoas e de onde retiram tudo o que é necessário para sobreviverem.  

No campo do Ensino Médio Integrado o professor tem que ir além dessa perspectiva, uma vez 

que essa modalidade de ensino muitas vezes é influenciada diretamente pelos interesses do 

sistema financeiro, transformando o aluno em uma “ferramenta qualificada” a serviço do grande 

capital. 

O presente artigo trata da modalidade integrada, tendo em vista que esta pode ser observada 

durante o estágio de observação da disciplina 6EST308 Ensino da Geografia e Estágio de 

Vivência Docente, mais especificamente o curso magistério e o de administração do Instituto de 

Educação Estadual de Londrina (IEEL). 
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Breve histórico do ensino profissionalizante no Brasil 

A relação entre educação básica e profissional no Brasil está marcada historicamente pela 

dualidade. Segundo o Ministério da Educação (MEC) até o século XIX não se tem registros de 

iniciativas sistemáticas, existia somente a educação propedêutica para as elites, voltada para a 

formação de futuros dirigentes. Os primeiros indícios da educação profissional surgem a partir 

de 1809, com a criação do Colégio das Fábricas, pelo Príncipe Regente, futuro D. João VI 

(BRASIL, 1999 - Parecer n° 16/99-CEB/CNE).  Nessa direção, ao longo do século XIX foram 

criadas várias instituições, predominantemente no âmbito da sociedade civil, voltadas para o 

ensino das primeiras letras e a iniciação em ofícios, destinadas as crianças pobres, os órfãos e os 

abandonados, dentre essas, os Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos. Segundo Manfredi, 

Crianças e jovens em estado de mendicância eram encaminhados para 

essas casas, onde recebiam instrução primária [...] e aprendiam alguns 

dos seguintes ofícios: tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, 

carpintaria, sapataria etc. Concluída a aprendizagem, o artífice 

permanecia mais três anos no asilo, trabalhando nas oficinas, com a 

dupla finalidade de pagar sua aprendizagem e formar um pecúlio que 

lhe era entregue no final do triênio. (MANFREDI, 2002, p. 76-77). 

Neste sentido, a educação profissionalizante surge para atender àqueles que não tinham 

condições sociais satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações que iam contra os 

bons costumes da sociedade elitista. Já no século XX, o ensino profissionalizante perde o 

caráter assistencialista para entrar na fase de preparação de operários para o exercício 

profissional. Assim, em 1909, o Presidente Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes 

Artífices, destinadas “aos pobres e humildes”, e instalou dezenove delas, em 1910, nas várias 

unidades da Federação.  (BRASIL-MEC, 2007, p.11) 

O processo de industrialização e modernização exigiu uma reformulação da educação nacional e 

com isso surgem novos Decretos – leis para normatizar a educação nacional, as chamadas Leis 

Orgânicas da Educação Nacional – a Reforma Capanema, em função do nome do então ministro 

da educação, Gustavo Capanema. Os principais decretos foram os seguintes: Decreto nº. 

4.244/42 – Lei Orgânica do Ensino Secundário; Decreto nº. 4.073/42 – Lei Orgânica do Ensino 

Industrial; Decreto nº. 6.141/43 – Lei Orgânica do Ensino Comercial; Decreto nº. 8.529/46 – 

Lei Orgânica do Ensino Primário; Decreto nº. 8.530/46 – Lei Orgânica do Ensino Normal e; 

Decreto nº. 9.613/46 – Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Além disso, o Decreto-Lei nº. 

4.048/1942 – cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que deu origem ao 

que hoje se conhece como Sistema “S”. (BRASIL-MEC, 2007, p.12) 

Esse esforço governamental evidencia a importância que passou a ter 

a educação dentro do país e, em especial, a educação profissional, pois 

foram definidas leis específicas para a formação profissional em cada 

ramo da economia e para a formação de professores em nível médio.  

Entretanto, reafirmava-se a dualidade, pois o acesso ao ensino 

superior via processo seletivo, continuava ocorrendo em função do 

domínio dos conteúdos gerais, das letras, das ciências e das 

humanidades, assumidos como únicos conhecimentos válidos. 

(BRASIL- MEC, 2007, p.12) 

Após a Reforma Capanema, a educação brasileira denominada regular, fica estruturada em dois 

níveis, a educação básica e a superior. A educação básica divida em duas etapas: o curso 

primário e o secundário, subdividido em ginasial e colegial. O ensino profissionalizante seria 



 
 

parte final do ensino secundário, constituída pelos cursos normal, industrial técnico, comercial 

técnico e agrotécnico. Todos com o mesmo nível e duração do colegial, entretanto não 

habilitavam para o ingresso no ensino superior. Surge pela primeira vez uma possibilidade de 

aproximação entre o ramo secundário propedêutico e os cursos profissionalizantes de nível 

médio. (BRASIL- MEC, 2007, p.12) 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1961 põe fim à 

dualidade do ensino, porem essa dualidade só acabava formalmente com essa dualidade, já que 

os currículos se encarregavam de mantê-la, uma vez que a vertente do ensino voltada para a 

continuidade de estudos em nível superior e, portanto, destinada às elites, continuava 

privilegiando os conteúdos que eram exigidos nos processos seletivos de acesso à educação 

superior, ou seja, as ciências, as letras e as artes. Já nos cursos profissionalizantes, esses 

conteúdos eram reduzidos em favor das necessidades imediatas do mundo do trabalho. 

(BRASIL- MEC, 2007, p.13-14) 

Em 1971, sob o governo militar, ocorre uma reforma da educação básica promovida pela Lei no 

5.692/71 – Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2° grau -, a qual se constituiu em uma tentativa de 

estruturar a educação de nível médio brasileiro como sendo profissionalizante para todos. É 

nesse momento que os cursos primário e ginasial se transformam em 1° grau e o colegial em 2° 

grau. 

O governo tinha seu projeto de desenvolvimento para Brasil centrado 

em uma nova fase de industrialização subalterna, o que ficou 

conhecido como o milagre brasileiro. Esse milagre demandava por 

mão de obra qualificada (técnicos de nível médio) para atender a tal 

crescimento.  Assim, a opção política do governo, sustentada no 

modelo de desenvolvimento econômico por ele potencializado, foi dar 

uma resposta diferente às demandas educacionais das classes 

populares, mas que pudesse “atendê-las”. Utilizou-se, então, da via da 

formação técnica profissionalizante em nível de 2° grau, o que 

“garantiria” a inserção no “mercado de trabalho” - em plena expansão 

em função dos elevados índices de desenvolvimento. (BRASIL-MEC, 

2007, p. 14) 

Porém, esse sistema de ensino serviria apenas para o ensino estadual (publico). Enquanto isso, 

as escolas privadas continuaram, em sua absoluta maioria, com os currículos propedêuticos 

voltados para as ciências, letras e artes visando o atendimento às elites. 

Segundo Romanelli (1989, P.235), a profissionalização do nível médio, portanto, era visto como 

uma exigência que teria como resultado selecionar apenas os mais capazes para a Universidade, 

dar ocupação aos capazes, e ao mesmo tempo, conter a demanda de educação superior em 

limites mais estreitos. 

O período de 1964/1974 foi caracterizado por um severo controle social das escolas, 

submetendo professores e alunos. Criou-se a falsa sensação de que a formação profissional era a 

solução para o problema do emprego, possibilitando a criação de novos cursos que não 

atendiam as reais demandas da sociedade, mas sim a motivação politico-eleitoral. Para 

Germano, trata-se de abreviar a escolarização dos mais pobres, empurrando-os mais cedo para o 

mercado de trabalho, apesar do gigantismo do exercito industrial de reserva do país. 

(GERMANO, 1994, p.177) 



 
 

Com o passar doas anosà profissionalização obrigatória vai desvanecendo-se, de modo que ao 

final dos anos 1980 e primeira metade dos anos 1990, quando, após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, ocorre no Congresso Nacional o processo que culmina com a 

entrada em vigor de uma nova LDBEN, a Lei n° 9.394/1996, já quase não há mais 2° grau 

profissionalizante no país, exceto nas Escolas Técnicas Federais – ETF, Escolas Agrotécnicas 

Federais – EAF e em poucos sistemas estaduais de ensino. (BRASIL-MEC, 2007, p.15) 

Prevalecendo a lógica de mercado, a iniciativa privada pode atuar livremente na educação em 

todos os níveis, conforme garantido pela Constituição Federal de 1988 e ratificado pela LDBEN 

de N°9.394/96.  Especificamente no que diz respeito à relação entre a última etapa da educação 

básica (atual ensino médio, à época 2º grau) e a educação profissional, no processo de 

elaboração da nova LDBEN, ressurge o conflito da dualidade (FRIGOTO, CIAVATTA e 

RAMOS, 2005). De um lado a defesa da formação profissional lato sensu integrada ao 2º grau 

nos seus múltiplos aspectos humanísticos e científico-tecnológicos constante no primeiro 

projeto da LDBEN, apresentado pelo Deputado Federal Otávio Elísio, que tratava o 2º grau da 

seguinte forma: 

A educação escolar de 2° grau será ministrada apenas na língua 

nacional e tem por objetivo propiciar aos adolescentes a formação 

politécnica necessária à compreensão teórica e prática dos 

fundamentos científicos das múltiplas técnicas utilizadas no processo 

produtivo (BRASIL. 1991, art. 38 apud FRIGOTTO, CIAVATTA e 

RAMOS, 2005). 

Nessa proposta, o papel do 2º grau estaria orientado à recuperação da relação entre 

conhecimento e a prática do trabalho, o que denotaria explicitar como a ciência se converte em 

potência material no processo produtivo. Dessa forma, seu horizonte deveria ser o de propiciar 

aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na produção, e não 

o mero adestramento em técnicas produtivas. Não se deveria, então, propor que o ensino médio 

formasse técnicos especializados, portanto politécnicos. (FRIGOTO, CIAVATTA e RAMOS, 

2005, p.35). 

Essa perspectiva de formação integral foi perdendo-se gradativamente em função, ao se tratar do 

embate entre educação pública e educação privada. Desse modo, o texto aprovado pelo 

Congresso Nacional em 1996 – o substitutivo Darcy Ribeiro – consolida, mais uma vez, a 

dualidade entre a última etapa da educação básica, que passa a denominar-se ensino médio, e a 

educação profissional. Segundo o MEC, o texto é minimalista e ambíguo em geral e, em 

particular, no que se refere a essa relação entre ensino médio e educação profissional.  Assim a 

educação brasileira fica estruturada na nova LDB em dois níveis - educação básica e educação 

superior - e a educação profissional não está em nenhum dos dois, consolida-se a dualidade de 

forma bastante explícita. Ou seja, a educação profissional não faz parte da estrutura da educação 

regular brasileira. É considerada como algo que vem em paralelo ou como um apêndice. 

(BRASIL-MEC, 2007, p. 17) 

Porém, § 2º do artigo 36 – Seção IV do Capítulo II – que se refere ao ensino médio estabelece-

se que “O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas.” E o artigo 40 – Capítulo III –, está estabelecido que “a 

educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes 

estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.” 

Dessa forma fica evidente que há possibilidades de realizar a articulação entre o ensino médio e 



 
 

a educação profissional, assim como a completa desarticulação entre eles. (BRASIL-MEC, 

2007, p.18) 

O final dos anos 1990 produziu efeitos graves sobre a educação brasileira em todos os níveis. 

No que se refere à educação básica, resumindo a explicitação legal da dualidade entre ensino 

médio e educação profissional, com todas as consequências que isso representa. (BRASIL-

MEC, 2007, p.22) 

Entre 2003 e julho de 2004 retoma-se a discussão sobre a educação politécnica, 

compreendendo-a como uma educação unitária e universal destinada à superação da dualidade 

entre cultura geral e cultura técnica e voltada para “o domínio dos conhecimentos científicos das 

diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno” (SAVIANI, 

2003, p.140) sem, no entanto, voltar-se para uma formação profissional stricto sensu, ou seja, 

sem formar profissionais em cursos técnicos específicos. 

Sendo assim, a escolha por uma formação profissional específica em nível universitário ou não 

só viria após a conclusão da educação básica de caráter politécnico, ou seja, a partir dos 18 anos 

ou mais de idade. O que dificultava para os alunos de uma classe economicamente mais baixa 

da população, tendo em vista que esses não poderiam esperar até os 20 anos ou mais para 

ingressarem no mercado de trabalho. (BRASIL-MEC, 2007, p.24) 

Essa solução é transitória (de média ou longa duração) porque é 

fundamental que se avance numa direção em que deixe de ser um luxo 

o fato dos jovens das classes populares poderem optar por uma 

profissão após os 18 anos de idade. Ao mesmo tempo, é viável porque 

o ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de 

formação geral, é uma condição necessária para se fazer a “travessia” 

para uma nova realidade. (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 

2005, p. 43) 

Foi a partir dessa convergência mínima dentre os principais sujeitos envolvidos nessa discussão 

que se edificaram as bases que deram origem ao Decreto n°. 5.154/04. Esse instrumento legal, 

além de manter as ofertas dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes trazidas pelo 

Decreto n°. 2.208/97 teve o grande mérito de revogá-lo e de trazer de volta a possibilidade de 

integrar o ensino médio à educação profissional técnica de nível médio, agora, numa perspectiva 

que não se confunde totalmente com a educação tecnológica ou politécnica, mas que aponta em 

sua direção porque contém os princípios de sua construção. (BRASIL-MEC, 2007, p. 240) 

No ano de 2008 entra em vigor a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que transforma os 

Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica em Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, inaugurando assim uma nova fase no ensino técnico integrado, cujas 

consequências ainda estão sendo construídas. 

 

A geografia trabalhada no ensino profissionalizante  

Como visto anteriormente, o ensino médio integrado oferecido nos Institutos Federais é de 

caráter tecnológico, ou seja, seu objetivo é formar profissionais capazes atender as demandas de 

mercado, nesse contexto histórico as disciplinas ditas da área humanas, tal como a Geografia, 

ficam em segundo plano nesse objetivo, mas afinal, qual é o objetivo da Geografia no Ensino 

Médio Integrado? Para responde a essa questão foi feito uma analise do Projeto Politico 



 
 

Pedagógico (PPP) do Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL), que atua com cursos 

profissionalizantes integrados e subsequentes. 

Para o presente artigo tratou-se apenas da modalidade integrada, tendo em vista que esta pode 

ser observada durante o estagio de observação da disciplina 6EST308 Ensino da Geografia e 

Estágio de Vivência Docente, mas especificamente o curso magistério e o de administração. 

A história da formação de professores no Brasil demonstra que os cursos profissionalizantes - 

Habilitação Magistério - tiveram um papel fundamental na formação de recursos humanos 

habilitados para atuação nas séries iniciais do primeiro grau, atual Ensino Fundamental. Foram 

os cursos denominados “Normal” até os anos 1960, e de “Magistério”, a partir dos anos 1970 e, 

de “Normal”, novamente, após 1996, que possibilitaram a passagem do ensino realizado por 

leigos para o ensino assumido por profissionais qualificados para o exercício desta importante 

função (PIMENTA, 1997). 

No Paraná, a história não foi diferente, ou seja, até que fossem disseminados os cursos de 

Pedagogia, em nível superior, os cursos de Magistério eram o principal espaço de formação de 

professores qualificados para a educação inicial de crianças, apesar dos fatores limitantes de 

uma formação em nível médio.  

O ideal sempre foi à preparação desses profissionais em nível superior, questão já apontada nas 

Diretrizes Curriculares Estaduais elaboradas no início dos anos 90, os cursos de Magistério 

contribuíram para melhoria dos procedimentos pedagógicos nas escolas e imprimiram um 

caráter científico e profissional a uma ocupação considerada simples e desqualificada, conforme 

a característica assumida de ser realizada por mulheres e em caráter complementar às suas 

atividades familiares.  

Pouco a pouco, a atividade de ensinar crianças foi sendo percebida como uma atividade 

complexa, que necessitava de profissionais capazes de dominar as teorias pedagógicas e 

metodológicas, além dos conhecimentos científicos de cada disciplina curricular da pré-escola 

até a 4ª. Série. (VIEIRA, 1997) 

Os cursos de Pedagogia em nível superior, disseminados no Brasil na década de 1970, 

formaram profissionais que também atuavam nos cursos de Magistério. Tais professores 

levaram para esses cursos as discussões e as pesquisas empreendidas nas faculdades e 

universidades, enriquecendo ainda mais a formação das professoras primárias. (PIMENTA, 

1997) 

Segundo o PPP (2013) do IEEL, o trabalho deve ser visto como principio educativo: 

Portanto, o trabalho deve ser o centro da formação humana em todo o 

ensino médio e não apenas naqueles que tem o adjetivo de 

profissionalizante. Ter o trabalho como princípio educativo, implica 

em compreender a natureza da relação que os homens estabelecem 

com o meio natural e social, bem como as relações sociais em suas 

tessituras institucionais, as quais desenham o que chamamos de 

sociedade. Assim, a educação é também uma manifestação histórica 

do estar e do fazer humanos que fundamentam o processo de 

socialização. (IEEL-PPP, 2013, p. 161)  

Ainda segundo o PPP (2013, p.162), 



 
 

O Ensino Médio tem um papel fundamental de lapidar a formação 

inicial (do Ensino Fundamental), apontando as possibilidades de 

aprofundamento que os jovens poderão escolher ao longo de sua 

escolarização. Se pensarmos nos três eixos que tradicionalmente 

constituem as trajetórias de formação: o científico, o de profissões e o 

cultural, poderemos organizar este nível de ensino apontando 

possibilidades que os unifiquem por não serem excludentes no 

espaço/tempo da escolarização, mas que poderão ser escolhidos como 

forma de dedicação mais especializada, que os jovens poderão seguir 

futuramente.  Ou seja, poderão já no Ensino Médio vislumbrar uma 

dedicação maior à compreensão das ciências de base, a uma profissão 

como uma forma de conceber a ciência não desvinculada da técnica e 

da tecnologia, e a algumas formas de arte. 

No que diz respeito à geografia o IEEL-PPP (2013, p.185) justifica que: 

Ensinar metodologia do ensino de Geografia no contexto da pós-

modernidade, na qual as tecnologias invadem nosso cotidiano e o 

espaço se reorganiza num processo de continuas mudanças, não é uma 

tarefa fácil. A tecnologia, principalmente através dos meios de 

comunicação, vem invadindo a vida dos alunos cada vez mais, e a 

escola precisa assumir o importante papel de instrumentalizá-los no 

processo de leitura do mundo, propiciando a construção do 

conhecimento através de conteúdos que expressem valor no contexto 

atual. Com o objetivo de estudar as interações homem/natureza, numa 

abordagem relacional, as práticas pedagógicas devem proporcionar 

diferentes situações de vivencias, permitindo ao aluno construir, 

compreender e aplicar conceitos geográficos e, portanto frente a uma 

nova forma de viver e pensar, são imprescindíveis a compreensão da 

dinâmica social que nos permite reconhecer o papel da geografia na 

formação dos alunos e buscar paradigmas que correspondam às 

necessidades atuais. Ao propormos a construção e problematização de 

materiais didáticos para as aulas práticas, estamos proporcionando 

meios para uma eficiente interação professor/aluno, para que haja 

participação ativa do educando e o professor oriente e organize esse 

processo; levando o educando a refletir e analisar seu papel enquanto 

estudante, exercendo uma educação voltada à construção da cidadania. 

Conforme o encaminhamento metodológico, o trabalho é desenvolvido de maneira que o 

educando possa trabalhar de forma critica analisando textos, livros didáticos, atividades em 

grupos, debates, exposição de trabalho, confecções de maquetes e materiais didáticos, exposição 

de trabalhos. Pesquisa em grupo e individual. (IEEL-PPP, 2013, p.185) 

No magistério a disciplina de geografia é estudada apenas no primeiro ano do ensino médio 

tendo por conteúdo estruturante: 

 Histórico da Geografia como ciência  

 Objeto de estudo e de ensino da Geografia: o espaço geográfico.  

 Conceitos básicos da Geografia: paisagem, região, lugar, território, 

natureza e sociedade.  

 A interpretação do objeto de estudo e dos conceitos básicos nas 

diferentes linhas de pensamento geográfico. 

 Análise espacial: histórica, social, econômica e cultural nas 

diferentes escalas geográficas, tais como local, regional, nacional e 

global.   



 
 

 Categorias de análise d espaço geográfico: relações espaço-

temporais e relações sociedadenatureza. (IEEL-PPP, 2013, p. 186) 

O curso de técnico em administração tem como justificativa segundo o IEEL-PPP (2013, p. 

331): 

A reestruturação Curricular do Curso Técnico em Administração visa 

o aperfeiçoamento na concepção de uma formação técnica que articule 

trabalho, cultura, ciência e tecnologia como princípios que sintetizem 

todo o processo formativo. O plano ora apresentado teve como eixo 

orientador a perspectiva de uma formação profissional como 

constituinte da integralidade do processo educativo.  Assim, os três 

componentes curriculares: base nacional comum, parte diversificada e 

parte específica integram-se e articulam-se garantindo que os saberes 

científicos e tecnológicos sejam a base da formação técnica. Por outro 

lado, as ciências humanas e sociais permitirão que o técnico em 

formação se compreenda como sujeito histórico que produz sua 

existência pela interação consciente com a realidade construindo 

valores, conhecimentos e cultura. O Curso Técnico em Administração 

vem ao encontro da necessidade da formação do Técnico numa 

perspectiva de totalidade e constitui-se numa atividade com crescente 

exigência de qualificação. A organização dos conhecimentos, no 

Curso Técnico em Administração, enfatiza o resgate da formação 

humana onde o aluno, como sujeito histórico, produz sua existência 

pelo enfrentamento consciente da realidade, produzindo valores de 

uso, conhecimentos e cultura por sua ação criativa. 

E como objetivo: 

 Organizar experiências pedagógicas que levem à formação de 

sujeitos críticos e conscientes, capazes de intervir de maneira 

responsável na sociedade em que vivem;  

 Oferecer um processo formativo que assegure a integração entre a 

formação geral e a de caráter profissional de forma a permitir tanto 

a continuidade nos estudos como a inserção no mundo do trabalho;  

 Articular conhecimentos científicos e tecnológicos das áreas 

naturais e sociais estabelecendo uma abordagem integrada das 

experiências educativas;  

 Oferecer um conjunto de experiências teóricas e práticas na área 

com a finalidade de consolidar o “saber fazer”;  

 Destacar em todo o processo educativo a importância da 

preservação dos recursos e do equilíbrio ambiental; 

 Propiciar conhecimentos teóricos e práticos amplos para o 

desenvolvimento de capacidade de análise crítica, de orientação e 

execução de trabalho na área de administração;  

 Formar profissionais críticos, reflexivos, éticos, capazes de 

participar e promover transformação no seu campo de trabalho, na 

sua comunidade e na sociedade na qual está inserido.  (IEEL-PPP, 

2013, p.331-332) 

No curso técnico de administração os alunos estudam a disciplina de geografia até o segundo 

ano do ensino médio, com uma carga horaria total de 160 horas/ aula, levando em conta a 

seguinte ementa: 



 
 

As relações de produção sócio-histórica do espaço geográfico em seus 

aspectos econômicos, sócias, políticos e culturais; Relações de poder 

que determinam fronteiras constroem e destroem parcelas do espaço 

geográfico nos diferentes tempos históricos; Análises de questões 

socioambientais a partir das transformações advindas no contexto 

social, econômico, político e cultural; Formação demográfica das 

diferentes sociedades; Migrações, novas territorialidades e as relações 

político-econômicas dessa dinâmica. Geografia urbana: território 

ocupado e o direito à cidade. (IEEL-PPP,2013, p. 348) 

Durante o período do ensino médio os alunos aprendem os seguintes conteúdos, de acordo com 

o IEEL-PPP (2013, P. 348): 

 Modos de Produção e formações socioespaciais;  

 A Revolução técnico-científico-informacional e o novo arranjo do 

espaço da produção;  

 A revolução tecnológica e seu impacto na produção, conhecimento 

e controle do espaço geográfico: tecnologia da informação e a 

perspectiva macro e micro dos territórios; 

 Distribuição espacial da indústria nas diversas escalas geográficas;  

 Oposição Norte-Sul e aspectos econômicos da produção;  

 Formação dos blocos econômicos regionais;  

 Urbanização e a hierarquia das cidades: habitação, infraestrutura, 

territórios marginais e seus problemas (narcotráfico, prostituição, 

sem-teto, etc.);  

 Mobilidade urbana e transporte;  

 Apropriação do espaço urbano e distribuição desigual de serviços e 

infraestrutura urbana;  

 Novas Tecnologias e alterações no espaço; 

 Obras infraestruturas e seus impactos sobre o território e a vida das 

populações. Industrialização dos países pobres: diferenças 

tecnológicas, econômicas e ambientais;  

 A Nova Ordem Mundial no início do século XXI: oposição Norte-

Sul;  

 Fim do Estado de Bem-estar social e o Neoliberalismo;  

 Os atuais conceitos de Estado-Nação, país, fronteira e território; - 

Regionalização do espaço mundial;  

 Redefinição de fronteiras: conflitos de base territorial, tais como: 

étnicos, culturais, políticos, econômicos, entre outros;  

 Movimentos sociais e reordenação do espaço urbano; Conflitos 

rurais e estrutura fundiária;  

 Questão do clima, da segurança alimentar e da produção de 

energia.  

Os alunos que optam por fazer o curso de administração integrado ao ensino médio, têm aulas 

de geografia apenas até o segundo ano, sendo assim não consegue ter a disciplina na integra 

como os alunos de ensino regular, o mesmo acontece com os alunos de magistério. 

 

Considerações finais 

Após fazer levantamento histórico do ensino profissionalizante no Brasil, nota-se que foi 

implantado com o intuito de formar jovens para o mercado de trabalho, mercado esse que os 



 
 

filhos da elite não iriam ocupar, um exemplo seria os trabalhos das fabricas. Para chegar ao que 

é hoje o ensino profissionalizante precisou passar por muitas mudanças, exigindo assim que 

fossem criados vários decretos e leis a fim de acabar com a dualidade. 

A partir da observação realizada no estágio, notou-se que ainda é necessário que sejam feitas 

muitas mudanças relacionadas ao ensino profissionalizante integrado, principalmente no que 

tange a disciplina de geografia que é pouco trabalhada, tendo em vista que no magistério os 

alunos só estudam até o primeiro ano e na administração até o segundo. Mesmo no ensino 

regular em que os alunos passam três anos estudando essa disciplina não é possível ver na 

integra todo o conteúdo, quem dirá em um ano ou dois.  

Em conversa com professor e alunos, percebe-se uma deficiência que precisa ser suprida em 

especial nas turmas de magistério, pois como podemos formar futuros docentes que vão ensinar 

o que não aprenderam? Esta é uma questão que necessita ser levada em conta com certa 

urgência, pois não podemos deixar que esse discente saia do ensino médio sem saber o que vai 

ensinar para seus alunos. 
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RESUMO: Busca-se discutir a formação de professores e a escola pública no Brasil. Foram 

utilizados autores como Cavalcanti (2010), Costa (2012), Ferreira(2009), Gonçalves (2013), 

Oliveira (2004, 2009), Kovalchuk e Lima (2010), Ribeiro(2011), Rocha(2000), Santos Neta e 

Andrade (2011),Silva (2010) e Young(2007).Até o século XIX, a geografia não era uma 

disciplina independente. Seus conceitos serviam de apoio a outras matérias. Não havia cursos 

superiores de Geografia. Surgindo apenas em 1929, com o curso Superior Livre de Geografia e 

em 1934, na Universidade de São Paulo. Com o Regime Militar, o ensino de geografia sofreu 

um grande retrocessodevido àcriaçãodos Estudos Sociais, formado pelos conteúdos de 

Geografia, História e Política. A escola pública foi criada para formar mão de obra para a 

indústria e dominação ideológica. Foi pensada também, como forma de mobilidade e igualdade 

social. Atualmente, por influência do neoliberalismo, tornou-se uma mercadoria. Hoje sofre 

com inúmeros problemas, como corte de gastos, violência e pouca estrutura. Refletindo o 

espaço em que está inserida. O estágio é uma oportunidade de apresentar esses aspectos, 

preparando o futuro professor para essa vivência. Assim, resistindo e conquistando 

mudançaspara alterar essa realidade. Encerra-se relatando a experiência do estágio de 

observação e monitoria. 

 

Palavras-chave: formação doprofessor; geografia; escola pública; estágio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo procura-sediscutir a cerca da formação dos professores de 

geografia, mostrando as transformações que aconteceram e os desafios para esse 

profissional no Brasil. A formação acadêmica do professor é uma das bases para a 

qualidade da educação no ensino básico. Há muitas críticas a esta formação, levando em 

consideração que formar significa enquadrar, colocar no formato. Como matéria 

escolar,a geografia se adapta dentro do sistema econômico que a sociedade vive no 

momento, tentando muitas vezes justificar sua presença na escola e justificar seus 

objetivos. 

Após, é apresentado um histórico de como foi formada a escola pública 

brasileira, chagando até os dias de hoje. Em que passa por uma influência degovernos 

com uma ideologia neoliberal, caracterizadas por cortes de gastos para a educação. Em 

um momento que se discute a Crise na Escola, a Crise na Geografia Escolar, e buscam-

se novos paradigmas. 
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Por fim, será exposta a experiência do estágio de observação e monitoria em 

três colégios públicos de Londrina/PR. Além da aplicação de oficina pedagógica 

chamada “Lambe-Lambe: uma expressão crítica”. 

 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NO BRASIL  

 

Até o século XIX, a geografia não estava constituída enquanto disciplina, 

estando fora das escolas de ensino básico. Era um conteúdosecundário, servindo de 

apoio para as outras matérias como: a literatura, a matemática e a física. Deste modo, 

não existia uma formação de professores para o ensino da geografia. As pessoas que 

faziam o papel de professor eram oriundas de outras profissões como sacerdotes, 

advogados e autodidatas (ROCHA, 2000; SILVA, 2010). 

Em 1929 foi criado o curso Superior Livre de Geografia, com o objetivo de 

que a disciplina desenvolvesse na escola a característica de fomentar o nacionalismo 

entre os estudantes (RIBEIRO, 2011). 

Já em 1934, surge a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo, abrigando o curso de Geografia. No ano de 1936 formaram-

se os primeiros professores, que tiveram grande influência francesa. Devido à vinda de 

professores desse país, seguindo omesmo modelo curricular (ROCHA, 2000; SILVA, 

2010). 

 
[...] estes (as) novos(as) licenciados(as) tornaram-se fator de mudança 

cultural em todos os lugares onde apareceram. Pela primeira vez, 

surgiram professores (as) que haviam tido uma formação que os (as) 

qualificava. Para o exercício do ensino de geografia, formação esta 

assentada numa concepção científica dessa ciência, bem como numa 

pedagogia renovada. (ROCHA, 2000, p. 130-131).  

 

 Já em 1964, com o golpe militar, a geografia sofreu grandes mudanças no 

ensino, sendo utilizada como um instrumento de propagação ideológica.Essa ação 

provocou um retrocesso na formação dos professores de geografia.  

Nesta época as universidades separaram os cursos de bacharelado, dos 

cursos de formação de professores e criavam vários tipos de licenciaturas. Como a 

licenciatura curtaque visavam formarprofessores polivalentes para o antigo ensino 

ginasial. Sendo também criados os Estudos Sociais, formado pelos conteúdos de 

Geografia, História e Organização Social e Política do Brasil (ROCHA, 2000). Esse 



 
 

sistema foi fortemente criticado, pois tirava a autonomia dessas ciências. Que por fim 

não contemplaria os fundamentos da geografia, nem da história. Acreditava-se na 

possibilidade doscursos de licenciaturas em áreas específicas seriam extintos. 

A partir da década de 1980, surgem movimentos de renovação, 

 

Devido à pressão promovida por estudantes, professores e, sobretudo 

pelas entidades representativas das categorias atingidas, como a AGB 

e a ANPUH, estes cursos foram sendo aos poucos eliminados. 

Entretanto, suas sequelas ainda hoje são sentidas no interior das 

escolas brasileiras. (ROCHA, 2000, p. 137). 

 

Assim, acontece a restituição da Geografia enquanto área específica e 

autônoma no currículo da escola oficial. Mas, esta disciplina ainda ocupava um lugar 

secundário e desprestigiado naescola de educação básica.Também ocorre um 

movimento para melhorar os estudos nas escolas, que foi chamado de Movimento de 

Renovação Escolar, levando em consideração à sociedade e a natureza na ciência 

geográfica.Sendo influenciado pela corrente marxista. Mas aconteceram poucas 

mudanças de fato no ensino. 

Para Ribeiro (2011), no contexto dos anos 1990, surge uma nova visão 

dentro da geografia, a humanista, que aparecendo com força nas universidades e nas 

escolas brasileiras. Atualmente ela continua sendohegemônica, mas já se apresentam 

outras perspectivas alternativas, comoa geografia socioambiental. 

Em 1996, com a Lei de Diretrizese Bases da Educação Nacional 

(LDBENn.9394/96),os cursos de formação foram obrigados a rever seus projetos 

pedagógicos e a revisão dos seus currículos. Para Rocha (2000), a postura adotada pelo 

governo buscou adequar os cursos deformação à lógica perversa do mercado, o 

neoliberalismo.  

Silva (2010) fala quea formação de professores foi sendo 

gradativamentedeslocada para os institutos superiores. Desvinculando-se, assim, a 

formação pedagógica deuma sólida formação específica, necessária à constituição do 

professor na perspectiva da ciência, dapesquisa e do ensino. 

Como forma de reverter essas críticas aos cursos de licenciatura, em 2015, o 

Ministério da Educação validou um parecer do Conselho Nacional da Educação. 

Aumentando a carga horária dos cursos de licenciatura no Brasil. A resolução está 

sendo implementada por todas as instituições de ensino, nos próximos dois anos. 

Determinando um aumento na carga horária dos cursos de licenciatura no país, de três 



 
 

para quatro anos de formação. Dedicadas a priorizar atividades práticas e voltadas para 

a sala de aula. 

 

 

A REALIDADE ESCOLAR BRASILEIRA NO ENSINO PÚBLICO: 

HISTÓRICO, DIFICULDADES E DESAFIOS 

 

A escola pública e gratuita atual surgiu na Prússia no fim do século XVIII e 

começo do século XIX. Tendo como objetivo manter a população controlada a fim de 

evitar qualquer tipo de revolução, como ocorreu na França. Sua composição, herdada do 

modelo espartano, se baseava na disciplina, obediência e autoritarismo. Formada a partir 

de uma estrutura verticalizada. 

A essência da escola prussiana está totalmente introduzida na atual. Por 

meio de exames padronizados, divisão de idades, aulas obrigatórias, currículos 

desviados da realidade, pressões sobre os professores e estudantes. A escola foi criada a 

imagem e semelhança de prisões e fábricas. Como um centro de instrução. Priorizando 

o cumprimento das regras. Assim, havendo um controle social, considerando os alunos 

como homogêneos. Sem respeitar as suas especificidades. A pesar disso, mantemos a 

mesma estrutura secular (A EDUCAÇÃO PROIBIDA, 2012). 

No Brasil, o acesso da população mais pobre à educação foi um processo 

relativamente recente. A partir da década de 1930, que essas pessoas tiveram o direito 

de frequentar a escola pública, durante o governo de Getúlio Vargas. Mas, o objetivo 

nesse primeiro momento era formar mão de obra para a indústria que estava começando 

a surgir.  

Nos anos de 1960, o Brasil passou por uma tentativa de adequação da 

educação ao padrão de acumulação fordista e às ambições doideário nacional-

desenvolvimentista. Foi ampliado o acessoà escolaridade, argumentava-se que a 

educação era a forma mais segura para a mobilidade social individual ou de grupos. 

Essas reformascompreendiam a educação como mecanismo de redução das 

desigualdades sociais (OLIVEIRA, 2004). 

Durante os anos 1970 e 1980, a escola começou a receber críticas de grupos 

de esquerda. Diziam que o papel primordial das escolas nas sociedades capitalistas era o 

de ensinar à classe trabalhadora qual era o seu lugar. Sendo amplamente aceita no 

campo da sociologia de educação (YOUNG, 2007). 



 
 

 

Já durante o fim dos anos 1980, sugiram ideias pós-modernistas
49

 e pós-

estruturalistas
50

, baseadas no trabalho do filósofo francês Michel Foucault, fazendo 

críticas à escolaridade. Em que se agruparam escolas com hospitais, prisões e asilos. 

Considerando-os como instituições de vigilância e controle, que disciplinavam alunos e 

normatizavam o conhecimento em forma de disciplinas escolares (YOUNG, 2007). 

A partir da Constituição Federal de 1988, ocorrerem algumas mudanças nas 

políticas educacionais brasileiras. A educação torna-se um direito de todos e dever do 

Estado. Sendo declarado que todosos cidadãos brasileiros teriam direito ao acesso e 

permanência ao ensino com um padrão de qualidade (KOVALCHUK e LIMA, 2010). 

O Brasil assumiu compromissos internacionais com a assinatura da 

“Declaração Mundialda Educação para Todos”, elaborada na Conferência sobre a 

Educação para Todos, realizadaem Jomtien na Tailândia, no ano de 1990, a qual teve 

como um dos principais promotores o Banco Mundial. (OLIVEIRA, 2009; 

KOVALCHUK e LIMA, 2010) 

O Governo Federal centrou seus esforços para superar os dados estatísticos 

do atendimento educacionaldo Brasil. Apressa de alterar positivamente os resultados 

nacionais levou o governo a criar políticas, para além da relação qualidade/quantidade 

educacional. “O que importava mesmo, em curto prazo, era o aumento do número de 

alunos matriculados em escolas, quaisquer quefossem suas condições de 

funcionamento.” (KOVALCHUK e LIMA, 2010, p. 04) 

Coma propagação da Gestão Democrática para as instituições escolares, 

definida pela Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases n.9394/96 (LDBEN) entre outras 

determina a autonomia pedagógica e administrativa das instituições escolares. A qual se 

consolida naelaboração do Projeto Político Pedagógico.Torna-se obrigatório e gratuito o 

Ensino fundamental.Cria-se uma cargahorária mínima de oitocentas horas distribuídas 

em duzentos dias na educação básica. 

O governo federal passa delegar aos municípios, a responsabilidade de 

gerenciar a educação básica,especificamente, as modalidades da Educação Infantil e o 
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Propõem um pensamento de recusa aos fundamentos tradicionais da filosofia, como as ideias de 

verdade, objetividade e razão (VIEIRA e CALDAS, 2007). 



 
 

Ensino Fundamental (séries iniciais); e aos estados, a responsabilidade pelos: Ensino 

Fundamental (séries finais) e Ensino Médio. 

Oliveira (2004) fala que o argumento central dessas reformas feitas durante 

a década de 1990 poderia ser sintetizada na expressão utilizada nos estudosproduzidos 

pelos organismos internacionais pertencentes à ONU para orientaçãodos governos 

latino-americanos com relação à educação: “transformaçãoprodutiva com equidade”. 

Segundo Oliveira (2009), as duas gestões do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1998; 1999-2002), foram marcadas pela estabilidade econômica 

alcançadapor meio do Plano Real. Promoveu-se uma importante reforma do Estado 

brasileiro nosentido de sua racionalização e modernizaçãopodem 

sercaracterizadasprincipalmente pela privatização do público e pela descentralização do 

ensino. 

Para Kovalchuk e Lima (2010), com a instauração do movimento neoliberal 

no Brasil, as políticas educacionais brasileiras vêm sendo influenciadas por esta 

ideologia, passando a ser esquematizadas com a finalidade de atender a demanda do 

mercado. Essas ideias defendidas nos governos Fernando Henrique Cardoso, foram 

mantidas em partes nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2006; 2007 - 

2010) e Dilma Rousseff (2011 - 2014; 2015 - atualmente). 

Nessa concepção, reforça-se a proposta de Estado mínimo. A ideologia 

neoliberal visa um Estado sem intervenção na saúde, na educação e na previdência 

social. Sendo sua açãorestrita à segurança, justiça e a defesa nacional. 

 

O neoliberalismo consegue impor suas políticas antidemocráticas, a 

partir do momento em que desintegra culturalmente a possibilidade de 

existência do direito à educação como direito social, além de um 

aparato institucional que tenda a garantir a concretização de tal direito, 

firmado pela escola pública. (COSTA, 2012, p.418) 
 

A educação em si se torna um mercado. Os produtoscomercializados são o 

certificado e o diploma. O objetivo a ser alcançado tornou-se o lucro. Concentram-se 

nos resultados e prestam pouca atenção ao processo ou ao conteúdo do que é entregue. 

As escolas são obrigadas a competir por alunos e fundos. Sendo controladas por metas, 

tarefas e tabelas comparativas de desempenho (COSTA, 2012; YOUNG, 2007). 

Segundo Young (2007), historicamente os propósitos da escolaridade, foram 

de emancipação e da dominação. Atualmente, as políticas governamentais buscam a 

“educação como resultado”. Assim, o ensino e o aprendizado são voltados à preparação 



 
 

dos alunos para provas e exames, com o objetivo alcançar metas. Por meio de listas de 

conteúdos das disciplinas, a transmissão de conhecimento é realizada em áreas 

específicas. O modelo mecânico, passivo e unidirecional com uma visão conservadora 

da educação ainda encontra bastante expressão. 

Para Oliveira (2009), em relação à educação básica, o primeiro mandato do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silvapode ser caracterizado, pela ausência de políticas 

regulares e de açãono sentido de ruptura ao movimento de reformas iniciado no 

governoanterior. Foi possível observar programas especiais, em sua maioria, dirigidos 

aos grupos sociais marginalizados. 

No último ano do primeiro mandato, criticado pela falta de posicionamento 

e eficiência no plano educacional brasileiro, o governo “Lula” criou o Fundo de 

Manutenção eDesenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação(FUNDEB), substituindo o substitui o FUNDEF. Este é o principal 

mecanismo de financiamento da educação básica, compreendendo além do Ensino 

Fundamental, a Educação Infantil, e Ensino Médio.  Foi criado também o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), constituindo-se na reuniãode dezenas de 

programas que abarcam da educação básica à educação superior (OLIVEIRA, 2009). 

Em 2007, foi criado em O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Consiste em uma referência desenvolvida nesse governo para servir de 

indicador de qualidade na educação. O IDEB mede o desempenho do sistema, 

estabelecendo uma escala que vai de zero a dez. O índice, elaborado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), mostra as 

condições de ensinono Brasil. A fixação da média seis a ser alcançada considerou o 

resultado obtido pelos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), quando aplicada a metodologia do IDEB em seus resultados 

educacionais (OLIVEIRA, 2009). 

Assim, Ferreira (2009, p. 263) faz um apanhado das últimas políticas 

educacionais. 

 

[...] a gestão das políticas educacionais empreendidas no governo FHC 

foi fomentada por ações descentralizadas em todos os níveis e tanto no 

campo privado quanto no público, transferindo para as unidades 

federativas (para as escolas e para os trabalhadores da educação) as 

responsabilidades com a oferta do serviço social. Essa tendência 

continuou no governo Lula de forma mais sistemática porque foram 

construídos instrumentos gerenciais e adotadas práticas políticas de 



 
 

convencimento dos governos estaduais e municipais para a adesão ao 

“Compromisso Todos pela Educação”, de forma mais competente que 

seu antecessor.  

 

Todas essas mudanças acabaram repercutindo no ambiente escolar. Diante 

da falta de recursos, precarização da estrutura e desigualdades sociais. Tanto a escola 

pública, como o professor, adquiriram novas funções sociais. Com essa ampliação ou o 

alargamento das funções percebe-se aexistência de certafragilização de suas funções 

primordiais. O que Ferreira (2009) denomina de “Crise da Escola”. 

 

O professor, diante das variadas funções que a escola pública 

assume,tem de responder a exigências que estão além de sua 

formação. Muitas vezes esses profissionais são obrigados a 

desempenhar funções de agente público, assistente social, enfermeiro, 

psicólogo, entre outras. Tais exigências contribuem para um 

sentimento de desprofissionalização, de perda de identidade 

profissional, da constatação de que ensinar às vezes não é o mais 

importante (OLIVEIRA, 2004, p. 1132).  

 

Nesse processo de expansão escolar, ocorreu uma massificação. A escola 

passou a ter “a responsabilidade de gerenciar a pobreza e garantir às famílias pobres 

acesso aos programas de assistência, [...] via matrícula e outros condicionantes” 

(GONÇALVES, 2013, p. 04). 

A mídia e principalmente programas jornalísticos homogeneízam a escola 

pública, 

 

[...] associam-na a um lugar com inúmeros problemas, entre eles os 

relacionados aos livros didáticos, à formação dos professores, às 

condições de salário e trabalho, à violência entre alunos e entre 

professores e alunos. (CAVALCANTI, 2010, p.02). 

 

A escola é uma continuação de aspectos do espaço urbano. Assim, ela 

reproduz as características contidas na sociedade que a constitui. Segundo Young 

(2007), as escolas poderiam promover o papel de igualdade social. Pois, alunos de 

classes sociais mais favorecidas, de cultura de elite, têm menores restrições aos bens 

materiais, que facilitam o a aquisição de conhecimento, diferenciando das culturas 

desfavorecidas e subordinadas. 

Para alunos economicamente desfavorecidos, sua inserção na escola pode 

ser a única oportunidade de obterem o “conhecimento poderoso” e serem capazes de 



 
 

buscar um futuro melhor, por meio da educação e assim transformar a sua própria 

realidade. 

Cavalcanti (2010, p.02, grifo da autora) afirma: “Como se vê, as exigências 

são muitas, e as condições para cumpri-las não sãodadas, precisam ser conquistadas...”. 

Portanto, o quadro estrutural atual impõe limites, mas não impossibilita a resistência. O 

professor assume a responsabilidade de superar todos esses percalços, diariamente lutar 

pela educação de qualidade e uma sociedade mais justa e igualitária.O estagiário, como 

futuro professor precisa conhecer essas dificuldades. O estágio é uma das primeiras 

formas de participar e interagir com a escola pública. 

 

ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO/MONITORIA: EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS 

NO EM COLÉGIOS PÚBLICOS DE LONDRINA/PR E APLICAÇÃO DE 

OFICINA PEDAGÓGICA 

 

O estágio de observação tem como objetivo apresentar o cotidiano do 

ambiente escolar ao estagiário. Em que este auxilia o professor em suas atividades e 

assim observa a prática docente, adquirindo conhecimentos. 

 
O estágio supervisionado é um momento de fundamental importância 

no processo da formação profissional, momentos de experiências e 

práticas, configurando-se em uma atividade que possibilita ao discente 

a oportunidade de colocar em prática todas as teorias aprendidas 

durante a sua formação. Deverá servir como visão da realidade 

profissional, aproximando os conhecimentos acadêmicos das práticas 

a serem desenvolvidas no processo ensino-aprendizagem. (SANTOS 

NETO e ANDRADE, 2011, p. 02) 

 

A experiência possibilitou aos estagiários uma integração com os 

professores responsáveis pela disciplina de Geografia e o corpo discente. Os estágios 

foram realizados nos Colégio Estadual Barão do Rio Branco eColégio Estadual Vicente 

Rijo, localizados na região central de Londrina/PR e no Colégio Estadual TsuruOguido, 

situado na periferia, Zona Oeste do mesmo município.Num primeiro momento, foram 

realizadas visitas em que foram conhecidos os docentes que seriam auxiliados, 

propondo atividades relacionadas ao conteúdo programado. 

No Colégio Estadual Barão do Rio Branco, foram feitas monitorias nas 

turmas de 9º anos do Ensino Fundamental. Já no Colégio Estadual Vicente Rijo, os 

estágios foram realizados para turmas de 1º ano do Ensino Médio.  

Dentre as principais dificuldades ressaltadas pelos professores e observadas, 

encontra-se a indisciplina, falta de interesse pelas aulas, além do fraco desempenho dos 



 
 

alunos nas avaliações. Notou-se o esforço e interesse de ambos os professores em 

promover aulas diferenciadas, utilizando as televisões como recurso didático, partindo 

da realidade dos alunos,presando pela participação destes, a fim de reverter essas 

dificuldades. 

Para encerrar os estágios, foi realizadaa oficina pedagógica“Lambe-Lambe: 

uma expressão crítica”.Sendo aplicada para o 7º ano “B”, período vespertino, do 

Colégio Estadual TsuruOguido.  

O site da organização não governamentalGreenpeace (2013) define-o 

como:“Um lambe-lambe é um cartaz com conteúdo artístico e/ou crítico colado em 

espaços públicos. [...] O que diferencia o lambe-lambe de uma propaganda qualquer 

colada por aí é seu conteúdo. Os lambe-lambes não tem conteúdo comercial”. 

Esse cartaz faz parte das novas linguagens da arte urbana contemporânea.A 

atividade tem o intuito de discutir insatisfações cotidianas. Assim, os alunos poderiam 

transmitir determinada mensagem, relacionada à sua realidade. Por fim, os lambe-

lambes poderiam compor um painel para ser exposto no colégio e/ou fossem colados 

nas paredes. Representando o que pensam os estudantes, de forma que se estabelecesse 

um diálogo por meio da subjetividade dos indivíduos.  

O propósito da atividade, também foi de incentivar o questionamento da 

escolha de determinadas imagens representativas de paisagens. Mostrando que a 

seletividade por imagens implica em demonstrar o sentimento que elas causam nos 

indivíduos partindo do inconsciente subjetivo para a realização objetiva.  

A opção do lambe-lambe foi uma alternativa de estimular a criatividade dos 

alunos e facilitar o diálogo entre os envolvidos na construção do conhecimento, de 

forma que o processo educacional não seja aplicado pela simples reprodução sistêmica. 

Por meio do lambe-lambe, foi viabilizada a oportunidade dos educandos expressarem da 

perspectiva particular de cada um, o modo como se projetam as paisagens no subjetivo 

de cada sujeito. 

Para iniciar a oficina pedagógica, foi feita uma breve explicação do que 

consiste a atividade. Após, foram perguntadas notícias que os alunos teriam escutado 

durante a semana, sendo transcritas para o quadro. Com o auxílio da TV Multimídia, 

foram exibidas manchetes de notícias. A cada informação, era discutida entre os 

presentes. O objetivo era de facilitar a escolha de ideias para a atividade. 

Reforçou-se aos alunos que poderiam fazer críticas ou falar acerca de 

questões relacionadas ao bairro, cidade, estado, país, cotidiano, natureza, política, 



 
 

sociedade, entre outros. Estando livres para escolher qualquer tema.Após, a sala foi 

dividas em duplas. Assim foram entregues os materiais como: imagens, tesouras, colas, 

revistas, tintas, pincéis, papéis sulfite tamanho A3.  

Encerrando a atividade, todas as duplas realizaram o que foi proposto. 

Sendo entregues excelentes cartazes, de temáticas variadas. Cada dupla apresentou seu 

lambe-lambe para toda a turma, descrevendo-os aos colegas.  

Para Santos Neta e Andrade (2011, p. 06),“o estágio em Geografia significa 

antes de tudo construir saberes, tornar possível acompreensão da relação homem, 

natureza e espaço, geografizando as questões docotidiano”.Portanto, pode-sevivenciar 

que o estágio complementa o processo de ensino e aprendizagem. Contribuindo para 

formar um professor consciente de sua função, desafios e dificuldades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até o início do século XX, a escola no Brasil era destinada a uma população 

elitizada. A Geografia não era uma disciplina independente, neste primeiro momento, 

seu conteúdo foi voltado a complementar a matemática e a física. Assim, não havia 

escolas de ensino superior para essa ciência. O início daformação de professores de 

Geografia no Brasil coincidiu com a criação de escolas públicas em massa, devido 

também ao início da demanda desses profissionais. Estes primeiros formados tiveram 

uma grande influência da Geografia Francesa.  

A escola pública brasileira foi concebida como forma de criação de mão de 

obra na década de 1930. Sendo que a partir da década de 1960, passou-se a pensar na 

escola como forma de mobilidade social e redução de desigualdades. Durante esta 

década, o regime militar fez reformas drásticas, criando os Estudos Sociais. 

Todo esse histórico de governos e ideias ajudam a compreender a atual 

realidade, caracterizada por autores como um período de Crise na Educação e Crise na 

Geografia Escolar. Assim, podem-se vivenciar na prática, por meio do estágio de 

observação e monitoria as dificuldades apresentadas nas discussões teóricas da 

academia. Além de como os professores se dedicam a superar esses desafios 

cotidianamente no “chão da escola”. 
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Resumo: O presente artigo objetiva compartilhar experiências acerca do estágio de docência 

supervisionado que é um capítulo muito importante e necessário a ser trilhado pelos estudantes 

de licenciatura em geografia, visto que através dele é possível ter os primeiros contatos com os 

prazeres e frustrações do ofício de ser um educador; este trabalho também visa contribuir para o 

ensino de geografia em especial na no que tange os conteúdo da Geomorfologia por meio do 

relato de experiência de uma das atividades avaliativas aplicadas durante a regência, neste caso, 

a confecção de cartões postais. Tanto o artigo quanto o estágio, é parte da disciplina Didática da 

geografia e estágio supervisionado. O estágio em questão ocorreu no Colégio Estadual 

Polivalente, um colégio da área periférica de Londrina localizado no Jardim Santa Rita, zona 

oeste; com turmas de dois 6º anos (turmas A e F). 

 

Palavras-Chave: Estágio, Geomorfologia, cartões postais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo faz parte da disciplina Didática da geografia e estágio 

supervisionado, e trata de uma atividade realizada durante a regência ondea temática 

abordada foi a geomorfologia, que é uma área fundamental para compreender o espaço 

geográfico. O artigo também apresenta experiências formadas durante o estágio de 

regência, fase fundamental na formação docente que segundo Asari (1986): 

 

A formação do professor de geografia deve implicar na criação de 

uma mentalidade diferenciada entre os professores, necessitando para 

tanto de se investir na sua melhor qualificação e na sua formação. 

Desta forma teremos as condições necessárias para a melhoria do 

ensino e consequentemente, haverá uma crescente valorização do 

professor. (p. 26) 

 

O estágio é a porta de entrada na carreira docente, onde o futuro professor 

terá contato com as responsabilidades da carreira docente. Nesse sentido convém 

lembras Asari (1986) onde a educação é um processo que envolve toda a comunidade 

escolar que unidos procurarão a superação da mera transmissão de conhecimentos para 
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um processo mais dinâmico e complexo que envolva pesquisas, experiências vividas, 

discutidas, analisadas e acompanhadas por um senso crítico, nesse sentido é preciso que 

não se aceite a ideia de que o homem tem um lugar predestinado na sociedade, pois 

assim a não perpetuara na educação conceitos, perspectivas e valores sobre os quais se 

mantem o poder das classes dominantes. 

Com relação ao estágio de regência, ele ocorreu no Colégio Estadual 

Polivalente – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, nos meses de outubro, 

novembro e dezembro, cumprindo a carga horária estipulada em 15 horas aula por 

estagiário, somando 30 horas aula no total. 

O Colégio, se encontra na região oeste do município de Londrina, por 

conseguinte, atende alunos de outras regiões e cidades vizinhas da cidade, 

principalmente alunos dos cursos profissionalizantes. Sua localização pode ser 

contemplada na imagem 1. 

 

Imagem 1: Colégio Estadual Polivalente – Ensino Fundamental, Médio e Profissional 

 

Fonte: Google Maps, 2016. Org: pelos autores 

 

No que se refere as características do colégio Polivalente; elepossui 1. 401 

alunos matriculados, como pode ser visto na tabela 1, distribuídos em 49 turmas; dessas 

29 são do ensino médio, 16 do fundamental e 4 de atividades complementares. É 



 
 

possível ver que o maior número de matrículas é ocupado por alunos do ensino médio, 

preenchendo na verdade mais da metade das vagas; seguido pelo ensino fundamental e 

atividade complementares. Não há matrículas na categoria educação infantil; EJA e 

educação especial. 

 

Tabela 1: Números do Colégio Polivalente 

Tot

al 
% 

Edu. 

Infant

il 

% 

Ens. 

Fundamen

tal 

% 

Ens. 

Médi

o 

% 
EJ

A 
% 

Edu.  

Especi

al 

% 

 

AtividadesComplemen

tares 
% 

49 
10

0 

0 

0 

16 
3

3 

29 
6

1 

0 

0 

0 

0 

4 

6 140

1 
0 462 856 0 0 83 

Fonte: CONSULTAESCOLAS, 2015 

 

Com relação à metodologia para construção dos apontamentos presentes 

nesse artigo, houve levantamentos e leituras de publicações relevantes e condizentes à 

temática, com a finalidade de entender as facetas da Geomorfologia e ensino de 

geografia. Estas atividades respaldaram a elaboração do referencial teórico; Além da 

regência e aplicação das mais diversas atividades afim de contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem, dessas atividades, uma foi eleita para ser relatada; ainda, entro na 

metodologia do artigo está conversa com orientador para redação preliminar e final do 

atual texto. 

A primeira parte do artigo compreende o referencial teórico construído antes 

e durante o estágio de regência, esse referencial foi a base teórica que balizou as aulas e 

demais atividades dentro da sala de aula bem como o presente artigo. Já a segunda parte 

refere-se ao relato de experiência. 

 

O RELEVO COMO TEMA NORTEADOR DAS AULAS 

 

O estudo da gênese e evolução das mais diversas formas do relevo pelas 

ciências geográficas, encontram-se dentro da Geomorfologia, uma ciência que é 

definida por Tooth e Viles como sendo: 

Geomorphology is the science that studies the origin and development 

of landforms (such as hills, valleys, sand dunes, caves), and how those 

landforms combine to form landscapes. As such, it makes a critical 

contribution to answering the sorts of aforementioned questions. 

Geomorphological studies include the quantitative analysis of 

landform shapes, the monitoring of surface and near-surface processes 

(e.g. running water, ice, wind)that shape land forms, and the 



 
 

characterisation of landform changes that occur in response to factors 

such as tectonic and volcanic activity, climate and sea level change, 

and human activities. Investigations may be directed principally 

towards reconstructing past processes and landform changes, towards 

understanding present-day processes and landform changes, or 

towards anticipating future processes and landform changes.(TOOTH; 

VILES, p. 1) 

 

Torres e Santana (2009), afirmam que a Geomorfologia para a geografia se 

configura enquanto um importante campo de estudos visto que seus conteúdos se fazem 

presentes em todas as sociedades, a geomorfologia é uma ciência que surge no berço da 

geologia mas se liga as mais diversas disciplinas da geografia tais como a Climatologia, 

hidrografia e etc. Ainda com relação a geomorfologia, segundo Torres e Santana (2009): 

 

A relação da geomorfologia com a geografia vai mais longe do que se 

pode imaginar, o ser humano com o passar do tempo conseguiu 

perceber estas relações de maneira discreta em produtos resultantes da 

ação das forças que modificam nosso relevo, dando grande 

importância a estas observações e conseguindo estabelecer uma 

relação entre as causas geradoras de certos tipos de relevo e os 

produtos finais que encontramos hoje em nossa superfície. Esta 

relação, entretanto, é quase impossível de ser estabelecida se estudada 

somente a partir de perspectivas geomorfológicas, pois quase sempre 

estão envolvidos nestes processos fatores relacionados ao clima do 

local, a hidrologia, a geologia, a paleontologia, etc. e, ainda, à ação 

antrópica como fatores sociais e culturais, todos ligados a áreas 

pertencentes ao campo da geografia e, as quais, só se realizam e 

mostram resultados mais completos, estabelecendo um intercâmbio de 

informações entre todos os campos que se direcionam ao estudo de 

fatos geográficos. (p. 236 – 237) 
 

Ainda no que tange ao objeto da Geomorfologia Fontes (2010) afirma que: 

 

A Geomorfologia ou Morfologia é uma ciência que estuda as formas 

de relevo terrestre, sua gênese, sua evolução no tempo buscando 

compreender suas relações processuais pretéritas e atuais no espaço. 

As formas de relevo, que constituem o seu objeto de estudo, devem, 

portanto, ser estudadas não só espacialmente, mas também no tempo 

(duração, permanência), desde as estruturas mais extensas e antigas 

até as mais elementares. Disso resulta considerar também, como 

integrantes de seu objeto de estudo, que é a superfície terrestre, os 

processos responsáveis pelas ações capazes de criar e destruir as 

formas de relevo. (p. 9) 

 

A geomorfologia e geografia são áreas do conhecimento que possui fortes 

vínculos, assim como ressalta Marques (2007), para ele as abordagens da produção 

geomorfológica possui vínculo com a geografia e geologia, no brasil nos últimos 50 



 
 

anos a maior parte dos pesquisadores que se dedicam a estudos geomorfológicos tem 

formação no curso de geografia. 

Segundo Bertolini e Valadão (2009), o relevo é um traço do espaço físico, a 

magnitude de seu estudo fica clara, pois não é possível ignorar suas formas na 

superfície, já que a sociedade está assentada sobre elas. Assim, a Geomorfologia é uma 

área de estudo interdisciplinar, e com influência direta na configuração espacial.  

Marques (2007) afirma que o relevo sempre foi notado pelo homem seja 

pela sua imponência, beleza ou forma. A evolução do conhecimento acerca da 

geomorfologia não se restringiu a meramente conhecer os relevos mas também buscou 

respostas de como os mesmos evoluíram, com interferir e conviver com eles; para 

alcançar o conhecimento pleno sobre relevo é preciso entender como surgem e evoluem. 

Portanto, para entender o relevo é preciso estar atento a existência e o 

funcionamento tem origens no interior do planeta (forças endógenas) e externas, vindas 

da atmosfera (forças exógenas); e aos matérias que influenciam as formas do relevo, 

assim o estudo do material não pode ser negligenciado, pois a composição e a estrutura 

do conteúdo estarão participando do processo de maneira ativa ou passiva. 

(MARQUES, 2007) 

Dessa forma, a explicação dos processos são relevantes, como Castro e 

Silva (2014) nos lembram ao tecer críticas ao ensino de geomorfologia no que tange a 

priorização da descrição das formas de relevo em detrimento aos processos. 

Os relevos de grandes dimensões podem até parecer estáticos mas estão em 

constante transformação influenciados por processos erosivos ou deposicionais. Esses 

processos erosivos, ao longo de um grande período de tempo pode conduzir a um 

nivelamento da superfície, no entanto esse processo pode ser interrompido por forças 

endógenas com soerguimento ou rebaixamento da superfície. (MARQUES, 2007) 

Para Bertolini e Valadão (2009) essas formas atuam na organização sócio 

espacial, e influenciam atividades humanas. Na escola o estudo do relevo é 

responsabilidade da geografia, como nos lembra os autores, as ciências geográficas tem 

tradição na análise da inter-relação homem e natureza, o ensino deste tema, tem 

respaldo pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais(PCN), as aulas de geografia 

para ensino fundamental devem abordar os fenômenos naturais, sua regularidade e 

possibilidade de previsão pelo homem, assim, entre os itens que o documento sugere 

como parâmetros para trabalhar este tema pode-se destacar:  as formas de relevo, os 



 
 

solos e sua ocupação: urbana e rural; cerrados e interações com o solos e o relevo; como 

o relevo se forma: os diferentes tipos de relevo. Ainda segundo o documento é 

fundamental que ao trabalhar o relevo se faça uma interpelação com o solo, vegetação e 

clima (BRASIL, 1998). E ainda: 

 

Sempre que tratar dos mecanismos do clima, da vegetação, dos solos e 

do relevo, deverá estar comprometido com uma visão metodológica 

do significado de todos esses processos naturais, com suas leis 

específicas, com suas diferentes formas de apropriação pela sociedade. 

(p. 57) 

 

Nesse sentido, para Castro e Silva (2014) a dinâmica das paisagens devem 

ser enfocadas, porém sem deixar de lado o homem nos processos geomorfológicos; para 

eles a geomorfologia é fundamental para entender a reprodução da sociedade. Para os 

autores, o ensino da geomorfologia deve estar atrelada a realidade do aluno. 

Cavalcanti (2011) contribui para esse debate, com base em seu texto, fica 

claro que há a necessidade de se superar a separação entre homem e natureza. A autora 

afirma que os meios de vida da sociedade são produzidos por intermédio com a 

natureza, a sociedade transforma a natureza por meio do trabalho; assim a natureza é 

transformada com base nas necessidades da sociedade. A autora também afirma que 

mesmo as relações sociais entre os homens definem suas relações com a natureza. “Na 

visão geográfica, a análise da sociedade atual deve basear-se na compreensão do 

movimento social complexo conjugada a uma análise de sua relação de 

interdependência com a natureza.” (CAVALCANTI, 2011, p. 120) 

Nesse sentido fica claro a relevância da geografia escolar se preocupar com 

processos geomorfológicos visto que com base em Cavalcanti (2011) entende-se que a 

função da presença da geografia na escola se deve a necessidade dos alunos 

compreenderem o papel do espaço na pratica cotidiana; por meio dessa disciplina o 

aluno forma raciocínio geográfico e consciência espacial que consiste em estar 

capacitado em localizar, analisar, sentir, compreender e por fim intervir sobre a 

espacialidade das práticas sociais. 

 

O REFERENCIAL TEÓRICO BALIZADOR DAS AULAS NO ESTÁGIO DE 

REGÊNCIA 

 

Com relação ao relevo como temática abordada pelas aulas de geografia, 

segundo Oliveira, Amorin e Santos (2006): 



 
 

 

Como na Educação Básica, define-se relevo como o estudo das formas 

da superfície da Terra, é imprescindível que o aluno saiba que o 

relevo é construído por agentes endógenos e esculpidos por 

agentes externos. Assim é fundamental relacionar a litologia da área 

de estudo ao modelado, pois sua resistência à atuação dos agentes do 

intemperismo, pode tornar o modelado mais suave ou movimentado. 

(OLIVEIRA; AMORIN; SANTOS, 2006, p. 3 – Grifos nossos) 

 

Assim, entre os conceitos importantes para entender o relevo destaca-se os 

processos endógenos e exógenos, para Penha (2007), forças externas e internas 

trabalham em conjunto no produção das mais distintas configurações de relevo; com 

relação as internas, todas as atividades que ocorrem no interior da terra e envolvem 

movimentos e/ou variações químicas e físicas das rochas tem o calor interno da terra 

como a energia que os induz. Esses processos são denominados endogenéticos ou 

geodinâmicos internos. 

Para o mesmo autor, os processos geodinâmicos internos são examinados 

sob 3 aspectos. 
[...] o magmático, que trata do magma, sua formação e movimentação 

no interior e exterior da crosta; o metamórfico, das transformações 

mineralógicas e estruturais de rochas preexistentes, no interior da 

crosta; e o tectônico, dos diversos tipos de esforços internos, que as 

rochas são submetidas, isso é, da deformação da crosta terrestre e 

resultados estruturais característicos, como por exemplo, as 

montanhas. (PENHA, 2007, p.53) 

 

Ross (2001) contribui com a discussão quando ressalta a teoria tectônica das 

placas, onde a litosfera se divide em vários blocos de placas que deslizam de forma 

horizontal sobre o manto, elas não são da mesma dimensão nem fixas. As grandes 

montanhas no continente encontram-se localizadas preferencialmente nas bordas dos 

continentes, enquanto as cadeias submarinas na parte central dos oceanos. 

Para Ross (2001) essas placas se chocam e resultam em montanhas 

orogênicas, nesse processo parte do material sofre soerguimentos e levantamentos. 

Com relação a forças endógenas, para Ross (2001) ela se manifesta por 

meio da tectônica de placas, que provoca soerguimentos dos continentes (epirogênia) e 

dobramentos nas bordas (orogenia). Assim: 

 

A orogênese a epirogênese não podem ser entendidas como 

movimentos desarticulados. As duas são produtos da deriva 

continental e do choque entre as placas tectônicas. A epirogênese 

corresponde a movimentos lentos e generalizados da crosta 

continental, que sofre soerguimentos ou abaixamentos amplos 

(epirogênese positiva ou negativa). A orogênese corresponde a 



 
 

movimentos da superfície terrestre através do enrugamento ou 

dobramento de camadas de rochas sedimentares depositadas nas 

bacias geossinclinais que margeiam as bordas dos continentes em 

áreas de encontros de placas. É o que ocorre, por exemplo, com o 

litoral do Pacifico, no continente americano. (ROSS, 2001, p. 36) 

 

Orogenia é um processo tectônico onde vastas regiões da crosta são 

elevadas, como por exemplo os andes, hoje os terrenos montanhosos compreendem as 

orogenias mais jovens já que as mais antigas já estão muito erodidas. Já a epirogenese 

são movimentos verticais de vastas áreas continentais, um exemplo do processo de 

epirogenese negativo são as bacias. (PENHA, 2007) 

 

A conjugação desses fenômenos endógenos, presentes durante toda a 

história evolutiva do planeta, promove a dinâmica á litosfera e, 

consequentemente, o aparecimento de cadeias montanhosas, fossas 

oceânicas, deslocamento de porções continentais e atividades 

magmáticas por largas extensões da crosta. (PENHA, 2007, p.57) 

 

Já com relação aos processos exógenos, para Ross (2001) eles são os 

responsáveis pela esculturação do relevo, eles se revelam por meio do ataque as rochas 

pela ação do ar, temperatura, e da agua em seu estado solido, liquido e gasoso. Os 

processos exógenos se dividem em físico e químico. 

Com relação ao relevo brasileiro trabalhado nas aulas, segundo Ross (2001) 

A litosfera é a camada mais rígida da terra sustentada por rochas de diferentes idades e 

formações, tomando em conta o valor de 6.371 km referente ao raio médio da terra, a 

litosfera tem em média 40 km, chegando à 70 km nas áreas mais espessas e 5 km nas 

menos espessas. 

É importante fazer uma breve discussão a respeito das rochas, pois elas vão 

influenciar na configuração do relevo, as rochas estão em constante movimento, 

segundo Allaby (2010), as rochas são destruídas e reconstituídas em um ciclo, com a 

erosão as rocas vão para as zonas de subducção, derretem, formas lava, e começa o ciclo 

novamente, para o autor: 

As rochas à nossa volta estão em constante e lento movimento. Forças 

geológicas as fazem subir, criando montanhas, as jogam no ar em 

forma de lava derretida, as quebram em pedações e as enterram bem 

fundo. Nesse passeio turbulento, três tipos de rochas surgem [...]. 

(ALLABY, 2010, p.56) 

 

Para Ross (2001) as rochas são classificadas em 3 grandes grupos: Ígneas, 

sedimentares e metamórficas. As ígneas são resultado da solidificação do magma, são 

rochas primarias, as ígneas intrusivas, correspondem a intrusões de massas magmáticas, 



 
 

que penetram porem não atingem a superfície externa da litosfera, consolida-se no 

interior dela; essas rochas geralmente sustentam relevos mais elevados. Já as ígneas 

efusivas consolidam-se na parte externa, elas passam por um processo de esfriamento 

rápido, os exemplo mais comuns desse tipo, são os basaltos.  

As rochas metamórficas são produtos de rochas que sofreram elevadas 

pressões e temperaturas no interior da terra. As sedimentares são originarias de outras 

rochas, e ocupam extensas áreas da superfície (ROSS, 2001). “Quando as rochas 

presentes na superfície da terra são destruídas por ondas, quebradas por gelo ou 

degastadas por outras rochas, os fragmentos se depositam em camadas e se tornam 

rochas sedimentares.” (ALLABY, 2010, p. 56) 

A litosfera apresenta 2 grandes famílias de estruturas de rochas, essa 

diferença culminou na divisão da litosfera em uma Crosta Continental ou Siálica 

(SIAL), e Crosta Oceânica (SIMA). Com relação as particularidades das duas: 

De acordo com Ross (2013), para entender o relevo no Brasil é necessário 

saber sobre o relevo da américa do sul, para o autor o relevo só continente sul 

americano tem em sua borda oeste a cadeia orogênica dos Andes, a cordilheira dos 

andes é relativamente estreita, e alongada na direção norte-sul, com altitude que pode 

ultrapassar os 4.000m; já o leste e o centro do continente, são áreas mais degastadas por 

várias fases erosivas, prevalecem altitudes inferiores a 1000m, as grandes bacias 

sedimentares são muito características dessa área. 

É importante ressalta com base em Penha (2007) que o relevo não é criado 

instantaneamente, milhares de anos são necessários para que uma montanha se erga. 

No caso do território brasileiro, ele é marcado por estruturas geológicas 

antigas, com exceção de alguns pontos de sedimentação recente como a bacia do 

Pantanal mato-grossense. No Brasil as estruturas e as formações litológicas são antigas, 

porem as formas do relevo são recentes produzidas por desgastes erosivos. (ROSS, 

2013) 

Três grandes estruturas definem os macro compartimentos de relevo no 

país: As plataformas; os cinturões orogênicos e as grandes bacias sedimentares. (ROSS, 

2013) 

Para Ross (2013) as plataformas ou Crátons são terrenos mais antigos que 

sofreram erosão, neles prevalecem rochas metamórficas muito antigas (entre 2 e 4,5 

bilhões de anos), também encontram-se rochas intrusivas antigas (entre 1 e 2 bilhões de 

anos), e resíduos de rochas do pré-cambriano superior. As plataformas e crátons podem 



 
 

ser encontradas em 3 áreas: plataforma amazônica; são Francisco e Uruguaio-Sul-rio-

grandense. 

Para o autor, os cinturões orogênicos por sua vez forma formadas em 

diversas idades do Pré-cambriano, esses cinturões são os do Atlântico; Brasília e 

Paraguai – Araguaia. Essas cadeias estão degastadas devido as várias fases de erosão 

sofridas. Essas áreas de dobramentos no passado foram bacias sedimentares. 

Por fim as grandes bacias sedimentares (Amazônica, Parnaíba ou maranhão, 

Paraná e Perecis), formaram-se no período Fanerozóico, ou seja nos últimos 550 

milhões de anos. Nessas bacias é possível encontrar arenitos de diferentes idades e 

granulações; muitas vezes intercalados com Siltitos; Argilitos e calcário. (ROSS, 2013). 

Além dessas três grandes estruturas que compõe os macro compartimentos 

de relevo no país, segundo Ross (2001) o Brasil apresenta três tipos de unidades 

geomorfológicas: os Planaltos, as Depressões, e as planícies. “[...] Apesar que, de modo 

simplista o território nacional é tido como de relevos e altitudes modestas constituído 

por antigas estruturas e “velhos planaltos” associados a algumas planícies de gênese 

recente, na realidade o grau de complexidade é elevado” (ROSS, 1985, p. 25). O mesmo 

autor ressalta que isso porque as estruturas do relevo brasileiro, algumas datam do pré-

cambriano e outras do Fanerozoico. 

A abordagem dessas unidades de relevo são relevantes e possíveis de se 

relacionar com o cotidiano dos alunos das mais diversas formas dentre elas: 

 

Um ponto a ser explorado está na preferência das diversas sociedades 

acentarem-se sobre as planícies costeiras e fluviais e/ou planaltos com 

modelado pouco movimentado. Esta relação é facilmente percebível 

quando se faz um comparativo entre densidade demográfica e relevo. 

Verifica-se no Brasil e na Bahia, por exemplo, que as maiores 

densidades demográficas concentram-se nas planícies costeiras e 

fluviais e nos planaltos costeiros, com modelado de tabuleiros 

costeiros e/ou mares de morro. Esta intensa ocupação das regiões 

litorânea vem causando vários impactos ambientais como a ocupação 

das regiões estuarinas (aterro dos mangues), inundações e a ocorrência 

de processos erosivos e movimentos de massa. (OLIVEIRA; 

AMORIN; SANTOS, 2006, p. 4) 

 

Com relação as características desses relevos,as planícies como uma área 

plana formadas por rochas sedimentares. As depressões como mais baixas do que as 

áreas em sua volta, podendo ser definida como absoluta quando situa-se numa altitude 

abaixo do nível do mar, e relativa quando são apenas mais baixas do que as áreas ao 

redor. Já os planaltos brasileiros tem altitudes que variam entre 300 e 900 metros. 



 
 

 

Imagem 2: Compartimentos de relevo brasileiro 

 

Fonte: IBGE, Manual técnico de geomorfologia, 2009 

 

Segundo o Manual técnico de geomorfologia do IBGE (2009), as planícies 

são planas ou suavemente onduladas, em geral nas baixas altitudes (processos de 

sedimentação superam os de erosão). Já as depressões são situados abaixo do nível das 

regiões ao redor. E por fim, os planaltos tem altitudes elevadas, limitados em pelo 

menos um lado por áreas mais baixas, (processos de erosão superam os de 

sedimentação), essas estruturas podem ser contempladas na imagem 2; que ainda traz 

tabuleiros, chapadas, patamares, e serras, onde os tabuleiros e chapadas tem topo plano, 

constituídos por rochas sedimentares; os tabuleiros apresentam altitudes relativamente 

baixas, ao contrário das chapadas. Os patamares podem se apresentar de forma plana ou 

ondulada, constitui superfícies intermediárias entre áreas mais elevadas e baixas. Por 

fim as são relevos acidentados, formando cristas ou as bordas escarpadas de planaltos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Com relação a experiência construída no estágio de regência, Moura (2011) 

afirma que: 



 
 

No formato de regência de classe, o estágio é compreendido como um 

campo de conhecimento próprio e um método investigativo que 

envolve a reflexão e a intervenção na escola, e tem como principal 

desdobramento a produção de um novo saber, em que o planejamento 

ocupa posição de destaque, por apresentar-se como estratégia didática 

e subsídio formativo para uma proposta desafiante, ousada e 

entrelaçada com as necessidades concretas da escola. (p. 3) 

  

Assim a regência não compreendeu somente as aulas, os estagiários 

passaram por uma completa imersão na carreira docente, desenvolvendo todas as 

atividades descritas na tabela 2. 

 

Tabela 2: Atividades a serem desenvolvidas no estágio, bem como sus descrições 
Atividade Descrição 

Reconhecimento 

Por meio da observação os estagiários entram em contato com a 

realidade escolar, seu entorno e com o professor; realiza a leitura do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), entre outras formas para se integrar 

com o cotidiano escolar. 

Elaboração da 

proposta pedagógica 

Após a definição da série e da temática da regência, se dá início a 

confecção do Projeto de Ensino e os Planos de aula. 

Regência 

Desenvolvimento das atividades descritas nos planos de aula 

devidamente acompanhadas pelo professor-supervisor da universidade e 

pelo professor orientador estágio. 

Sistematização dos 

dados 

Os resultados obtidos serão apresentados por meio do Portfólio 

contendo a síntese reflexiva de todas as atividades, e o artigo científico, 

com a apresentação e discussão dos em eventos; 

Participação em 

evento 

Os resultados serão apresentados e disseminados no evento, organizado 

pela equipe que compõe a área de Ensino do Departamento de 

Geociências. 

Fonte: MOURA, 2011, p. 4-5 

 

O processo de reconhecimento do colégio e da sala foi importante não só 

para a ambientação dos estagiários com o colégio, mas foi fundamental para dar mais 

tranquilidade nas primeiras aulas, pois já havia um vínculo entre estagiários e alunos. A 

imagem 3 retrata a primeira aula assistida. 

 

Imagem 3: Aula de geografia – reconhecimento para o estágio. 



 
 

 

Fonte: Imagem capturada pelos autores 

 

O projeto de estágio citado na tabela 2, por exemplo, teve como objetivo 

mostrar o caminho a ser seguido durante o estágio, e nortear os estagiários nos rumos a 

serem seguidos durante a regência. O projeto foi estruturado nas seguintes partes: 

Identificação da escola com sua caracterização e analise englobando seu histórico, 

localização, estrutura física, e estrutura do bairro; seguido pela análise do Projeto 

Político Pedagógico (PPP), do relato de experiência do estágio de observação; pelo 

referencial teórico com a importância e relevância do ensino de geografia para formação 

do sujeito crítico e por fim, será apresentado o conteúdo que será trabalhado, por meio 

dos planos de aulas. 

Durante o estágio de regência houve preocupação em organizar as aulas, e 

programar atividades diferenciadas principalmente pelo fato das aulas serem com o 

6°ano e os conteúdos geomorfológicos exigirem uma abstração que eles não tem. Nesse 

sentido convém lembrar Campos (2012) que afirma ressalta que é importante para a 

melhoria da formação do professor de Geografia didatizar os conteúdos, pois as 

disciplinas dessa ciência problematizam conceitos e categorias direcionados ao 

pesquisador/técnico/planejador de geografia e não como o professor deve ensinar para 

os alunos. E essa didatização de conteúdo foi um desafio para nós. Todo isso é 

reforçado por Castellar (1999): 



 
 

 

A tarefa docente consiste em organizar, programar e dar seqüência aos 

conteúdos, de forma que o aluno possa realizar uma aprendizagem 

significativa, encaixando novos conhecimentos em sua estrutura 

cognitiva prévia e evitando, portanto, uma aprendizagem baseada 

apenas na memorização (MADRUGA, 1996, p.70 Apud. 

CASTELLAR, 1999, p. 53). 

 

Foram aplicadas diferentes atividades avaliativas no encerramento de cada 

aula afim de contribuir no processo ensino-aprendizagem. Uma tática usada durante as 

aulas foi levar as atividade impressas, pois os alunos demoram muito para copiar do 

quadro, entre as atividades pedidas haviam: perguntas, onde as respostas estariam nas 

aula, no livro didático e no material de apoio levado; também foi levado atividades de 

relacione as colunas; também foram feitas atividades onde o material de apoio principal 

foi o atlas, este recurso é importante houve a tentativa valoriza-lo durante as aulas. 

Foi apresentado também a relevância do estudo dos conceitos 

geomorfológicos bem como a aproximação dos mesmos a realidade dos alunos, com 

base na experiência adquirida em sala percebe-se que os alunos do ensino fundamental 

necessitam de exemplos mais concretos, e próximos de sua realidade. 

Considera-se relevante destacar que durante as aulas houve a todo momento 

a preocupação em não tratar os temas das aulas de forma isolada e sim inter-relacioná-

los e mostrar que um tem influência sobre o outro, e que não só as dinâmicas naturas 

como a ação do homem tem influência sobre o relevo, e que o relevo também influência 

no modo como e espaço será apropriado pelo homem. “A inter-relação mais importante, 

no entanto é pouco realizada, ou seja, é a associação entre modelado e distribuição 

populacional e apropriação do território” (OLIVEIRA; AMORIN; SANTOS, 2006, p. 

4) As mesmas autoras reforçam: 

 

Uma proposta é tratar a Geomorfologia como um tema transversal 

dentro da Geografia, ou seja, buscar através da Geomorfologia 

abordar o máximo de temas possíveis dentro do conteúdo de 

Geografia. Para isso sugere-se a utilização da abordagem sistêmica, 

pois esta faz uma inter-relação entre os diversos elementos que 

compõem a paisagem. (OLIVEIRA; AMORIN; SANTOS, 2006, p. 3) 

 

No que tange o conceito de paisagem; Considera-se importante trazer para 

dentro das aulas os conceitos fundamentais da geografia, como foi visto trabalhou-se o 

conceito de natureza atrelado ao de sociedade, outro conceito fundamental foi o de 

paisagem, pois é relevante se tratando do ensino de geomorfologia. Para Cavalcanti 



 
 

(2011) afirma que o conceito de paisagem é apropriado por outras áreas do 

conhecimento, no entanto, para o geografo o conceito é fundamental, para ela “Na 

geografia, esse conceito tem sido tradicionalmente destacado pelo fato de essa ciência 

procura definir seu campo de estudo nos aspectos e fenômenos que concorrem para 

modelar, organizar e modificar materialmente o espaço.” (Cavalcanti, 2011, p. 96 – 97) 

Para Cavalcanti (2011) o conceito paisagem passou por uma mudança de 

paradigma com o passar do tempo dentro da geografia, antes na geografia tradicional a 

paisagem era meramente descrita, depois com a revolução teórico-quantitativa houve a 

busca dos processos de um sistema espacial. 

Uma das atividades que consideramos mais interessante e portanto será 

relatada neste artigo foi a confecção de cartões-postais. Depois que o tema relevo e as 

unidades geomorfológicas (planalto, planície, depressão e montanha) forma trabalhadas 

propusemos a seguinte proposta de atividade: os alunos tinham que se imaginar fazendo 

uma viagem, onde para uma outra cidade, estado ou até país, ao chegar no seu destino 

ele teria que enviar para algum familiar ou amigo um cartão postar, com um relevo e no 

verso fazer uma breve explicação. 

Foi apresentado um modelo de cartão-postal, depois, foi passado as 

instruções, onde alunos teriam que elaborar um cartão-postal em papel cartolina nas 

seguintes medidas 15 cm X 17 cm. Na parte da frente do cartão os alunos deveriam 

desenhar um dos tipos de relevos aprendidos durante as aulas (planície; planalto; 

depressão; montanha) e no verso um breve texto explicando a imagem escolhida, para a 

pessoa que receberia o cartão postal. O esquema da atividade pode ser vista na imagem 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagem 4: Esquema de cartão postal proposto na atividade
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. 
A imagem representa o modelo de cartão apresentado aos alunos onde o número 1 –frente- 

representa o espaço onde deveria ser feito o desenho de um dos relevos aprendidos nas aulas; no 

espaço de número 2 os alunos deveriam se identificar; no 3 uma descrição/explicação do relevo 

desenhado. A ordem poderia ser mudada pelos alunos mas o conteúdo mantido. 

 
Fonte: Imagem elaborada pelos autores 

 

Com relação ao cartão postal, segundo Paranhos e Toso (2012), os cartões 

postais falam de um lugar e dá a possibilidade do emissor passar impressões acerca 

deste lugar, da forma como ele concebe determinado espaço e dar notícias sobre sua 

vigem para sua família, amigos e demais indivíduos. 

A título de avaliação, a proposta de cartão postal submete os alunos a 

buscar, pesquisar imagens/fotografias do que lhes foi ensinado em sala, tal imagem 

concretiza suas formulações mentais do conteúdo geomorfológico que lhes foi ensinado, 

vindo a título de reafirmar o segundo. 

A característica de atividade lúdica, diferencial encanta os alunos para 

realizar a atividade proposta. Em duas salas de aula com aproximadamente 65 alunos de 

sexto ano, a heterogenia de propostas foi surpreendente. Todos queriam mostrar seus 

desenhos e falar sobre as suas experiências no ato da pesquisa sobre um dado local. Ao 

que se refere à entrega dos cartões postais para seus colegas (troca dos cartões postais) 

somente entregar aos colegas, sem ter uma conversa exaltando os pontos de descoberta 

sobre o mesmo no ato da pesquisa foi impossível. Para os alunos somente o breve texto 

no verso do cartão não continham as informações de forma integral que os remetentes 

queriam demonstrar aos seus colegas. Uma integração de toda a turma no ato desta fase 

da atividade caberia uma melhor proposta, uma vez que a curiosidade dos educandos 

viria a contribuir para uma melhor participação e aceitação da atividade por todos. 
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 Assim se constitui o cartão postal: na frente, a linguagem não verbal, com imagem de espaços 

- monumento, paisagem - que identifique determinado lugar, potencializando suas qualidades. 

No verso, a indicação do lugar, do fotógrafo e gráfica em letras pequenas; o espaço para o texto 

e indicação para endereço do destinatário. (PARANHOS; TOSO, 2012, p. 8) 



 
 

Sobre esta proposta de atividade, também tem a possibilidade de trabalhá-la 

de forma interdisciplinar, podendo casar com disciplinas de Português e Artes. As 

distintas possibilidades de aplicação desta são inúmeras. O diferente encanta, logo a 

aceitação dos alunos será sempre cativante. 

 

Imagem 5: cartão postal desenvolvido por um dos alunos 6°F. 

 

Fonte: Atividade de aluno. Estágio supervisionado – Nov, 2015. 

 

Na imagem 5, a aluna direciona seu postal para a amiga e exalta a 

exuberância da paisagem entorno da montanha, e o interessante foi que a aluna ressaltou 

as ações antrópicas realizadas – A estátua do cristo redentor-. Seu postal atendeu a todos 

os requisitos auferidos a atividade.  

Imagem 6: Cartão postal desenvolvido por um dos alunos. 

 

Fonte: Atividade de aluno.Estágio supervisionado – Nov, 2015. 

 

Na imagem 6 pode-se ver um dos cartões postais confeccionados, a aluna 

Bruna escolheu o relevo de planícies para fazer seu trabalho. Na frente ela fez uma área 

alagada e no verso escreveu que estava a conhecer o pantanal, e depois fez uma breve 

descrição sobre ele, percebe-se no texto que a aluna copiou essas informações de algum 



 
 

lugar, Essa foi uma das deficiências da atividade; assim indicamos para quem possa no 

futuro se inspirar nela, que ao fazer a proposta de trabalho ceda aos aluno uma lista de 

referências onde os aluno possam buscar as informações, ou peça para que ele 

desenvolva a atividade com base nas informações do caderno. Uma boa dica é 

desenvolver a atividade em sala de aula e o professor levar o material, assim há a 

certeza que todos os alunos presentes farão a atividade e que eles não procurarão 

informações em site duvidosos na internet. 

Consideramos os resultados da atividade satisfatórios, principalmente por 

todo o conhecimento com que tivemos contato foi construído juto dos alunos; nesse 

sentido retomamos Freire (1996), para ele, quem forma se forma e reforma ao formar, e 

quem é formado forma-se e forma ao ser formado; assim não há docência sem 

deiscência, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, o ato 

ensinar não é transferir. No real processo de aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber. E todo 

conhecimento com que os alunos tiveram acesso foi construído pois nos, os estagiários 

tivemos que estudar muito já que os conceitos da geomorfologia forma prendidos no 

segundo e ano, e depois disso os estagiários se dedicaram a outras áreas da geografia e 

para ensinar aos alunos, foi preciso dedicação e estudo dos conceitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, o estágio se configura como uma atividade primordial para a 

compreensão e o conhecimento da problemática real do ensino e da 

aprendizagem escolar com vistas à melhoria da formação inicial, 

centrada na pesquisa da prática como exercício de pensar e de propor 

novos caminhos no campo do conhecimento humano. Como um dos 

componentes do currículo do curso de licenciatura em Geografia, se 

constitui em um momento privilegiado para o enfrentamento da 

unidade entre teoria e prática, como condição para a preparação do 

exercício profissional como práxis transformadora. (p. 6) 

 

Assim, com base nos pressupostos apresentados até este ponto, percebeu-se 

durante este período que toda a forma de trabalho que venha a fazer frente com a 

curiosidade e o intuito de instigar os alunos é bem recebido por eles, e suas opiniões e 

considerações são sempre algo a ser levado em consideração, uma vez que cada um 

aprende/abstrai e formula ideias e concepções de forma distinta, saber integra-las e 

motivar o educando a continuar perguntando e participando é a função do professor. 



 
 

Um dos pontos de maior dificuldade foi como já foi dito o de simplificar 

conteúdo, não no sentido de deixa-lo superficial mas sim no sentido de facilitar o 

entendimento por parte dos alunos, nesse sentido um episódio que marcou foi quando 

ocorreu as aulas de processos endógenos e exógenos, nesse dia o professor Marcelo que 

nos orientava, assistiu essa aula, e no fim ele disse: “porque vocês falaram exógenos e 

endógenos? Não poderia mudar por processos internos e externos” e ai percebemos que 

o fato de mudar a palavra não colocaria a qualidade do conteúdo em xeque, e partir 

dessa aula houve maior preocupação até mesmo com o vocabulário usado. 

Uma pratica recorrente entre os alunos que foi dia a dia presenciado, e que 

nos chamou muito a atenção é o alto grau de insultos, e os mais diversos tipos de 

agressão verbal entre os alunos, essa situação era muito intensa e corriqueiro. Não é de 

nosso conhecimento os fatores que influenciam e resultam nessas praticas, não se sabe 

se é algo referente à relação com seus familiares, situação social, ou se refere a idade 

dos mesmos, porém, a perícia por parte dos estagiários de saber tudo o que se passa em 

sala a todo o momento, foi um grande desafio. Apaziguar, conter os ânimos dos alunos 

e reverter a situação sem chegar a níveis extremos de coordenação é uma malemolência 

que o professor tem que ter domínio. 

Também há de se citar a importância de levar maquetes; imagens; mapas; 

vídeos e demais recursos gráficos que ajudem os alunos (principalmente do 6º ano) 

visualizar o processos tratados em aulas, já que os conteúdos da geografia física 

principalmente relacionados a geomorfologia e geologia envolve escalas de tempo e 

espaço muito difíceis de serem compreendidos pelos alunos já que necessita de um grau 

de abstração que eles ainda não tem. 

Por fim ressaltamos novamente que o estágio é um dos processos mais ricos 

e importantes ofertados pela universidade, marca o primeiro capítulo da história dos 

futuros educadores, por meio desse instrumentos já foi possível sentir a alegria e 

algumas frustrações dessa carreira. Esperamos que nossa didática seja cada mais 

refinada, nosso interesse sempre renovado e que no futuro de fato sejamos agentes 

transformadores na sociedade. 
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RESUMO: A realização de novas práticas educacionais em centros de educação formal pode 

estimular ainda mais o interesse dos alunos. O ensino da Geografia escolar como componente 

curricular permite que o saber geográfico contribua de modo significativo na formação dos 

alunos. O presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância da utilização de maquetes 

como recurso didático, apresentando uma proposta dinâmica em sala de aula para entendimento 

da Teoria da Tectônica de Placas, um dos conteúdos que se destaca entre os acadêmicos por 

despertar interesse quanto às consequências dos severos desastres naturais provocados na crosta 

terrestre como vulcões, tsunamis e terremotos, impactados nos continentes pelo dinamismo das 

placas tectônicas, apoiado teoricamente principalmente pelos autores Teixeira (2009) e 

Grotzinger e Jordan (2013). Os assuntos relacionados com a temática são destaques na mídia, 

razão pela qual as informações apresentadas possibilitam aos alunos construírem conhecimento 

ao nível de senso comum, criando assim uma oportunidade para aplicação do conhecimento 

científico em sala de aula sobre a dinâmica do planeta Terra. Pela maneira da associação da 

teoria com prática com o uso de maquete, permite-se aprimorar a compreensão dos conteúdos, 

estimulando ainda mais a o interesse e a participação dos alunos pelas aulas. 

 

Palavras-chave: Educação formal; Geografia;ensino;  placas tectônicas;  maquete. 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo apresentado objetiva demonstrar aos professores que as maquetes 

podem ser utilizadas como recurso didático no que se refere ao conteúdo de placas 

tectônicas, tendo um resultado favorável aos professores.  

Apresenta-se a evolução do planeta desde os primórdios até os dias atuais, 

mostrando assim, a teoria da Pangeia e do grande descobrimento humano das placas 

tectônicas, sendo elas comprovadas posteriormente por diversos cientistas. Observa-se 

também os diferentes movimentos das placas tectônicas e o que elas podem ocasionar. 

Teve-se como auxilio, para a construção do artigo, as leituras dos autores Teixeira 

(2009) e também de Grotzinger e Jordan (2013). 

Em seguida, foi realizado um relato de desenvolvimento da atividade 

proposta aos alunos, sendo ela uma maquete do mapa de placas tectônicas, que teve 

como finalidade observar o conhecimento prévio dos mesmos acerca do conteúdo, que 
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já havia sido abordado no sexto ano do ensino fundamental. Observou-se que os 

estudantes não recordavam o conteúdo e que não houve aprendizagem, pois, houve 

diversas perguntas, sendo elas na maioria das vezes simples, que foram respondidas 

pelos estagiários. 

A maquete teve fundamental importância no momento da explicação para os 

alunos, demonstrando assim que as aulas em que são usados recursos didáticos 

diferenciados ficam marcadas na memória dos estudantes.  

 

DESENVOLVIMENTO 

No decorrer dos anos, vários cientistas buscaram entender como houve a 

formação do planeta Terra e os fenômenos que nela ocorrem. A Terra formou-se como 

planeta há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, quando ainda era uma gigantesca 

esfera de rocha líquida e temperaturas elevadas. Ao longo de milhões de anos essa 

superfície líquida foi perdendo calor, resfriando e solidificando-se, formando deste 

modo uma crosta rochosa na superfície. Essa superfície endurecida chamada de crosta 

terrestre é dividida em enormes pedaços. Essas placas suportam os continentes e 

oceanos e flutuam sobre uma camada de rocha fluída em seu interior, extremamente 

quente em seu núcleo, podendo atingir temperaturas superiores a 4.000 Cº. (TEIXEIRA, 

2009). A figura 1 a seguir é um demonstrativo da estrutura da Terra: 

 

Figura 1: A estrutura da Terra. 

 
Fonte: Ciência Online, 2014. 

 

 

Decorridos todo esse tempo, a Terra continua sendo dinâmica. Essas placas, 

de modo lento, estão em constantes movimentos. Ao longo de todo período geológico 

do planeta, esses movimentos produziram grandes mudanças na superfície do planeta. 

Se fosse possível registrar em fotografias toda essa ação, veria os continentes ora 

colidindo entre si, ora se afastando. Alguns dos mais severos eventos que atingem áreas 



 
 

específicas do planeta, como exemplos os terremotos e vulcões, são resultados de 

interações que ocorrem no interior da Terra. E toda essa interação causa movimentação 

dos enormes pedaços rochosos, chamadas Placas Tectônicas (TEIXEIRA, 2009). 

Figura 2: Identificação das Placas Tectônicas no planeta. 

 

 
Fonte: BRASIL ESCOLA, 2014. 

 

Ao simulara retirada de toda água superficial do Planeta Terra, tem-se maior 

facilidade em visualizar e compreender a crosta terrestre como sustento dos continentes 

e assoalhos oceânicos, chamada Litosfera como na da ilustração abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 3: Planeta Terra sem água. Figura 3 – Planeta Terra sem água. 

 
Fonte: CanStockPhoto, 2010. 

A teoria de constatação da existência das placas tectônicas foi elaborada ao 

longo do século XX a partir de evidências existentes na dorsal meso-oceânica, no 

Oceano Atlântico, onde se pôde verificar o afastamento das áreas continentais 

(TEIXEIRA, 2009). 

Figura 4: Abertura dos continentes há 130 Ma. 

 
Fonte: UIPI, 2012. 

 



 
 

Em concordância com Teixeira (2009), Grotzinger e Jordan (2013), ressalta 

o conceito de deriva continental – movimento de grandes proporções sobre o planeta – 

existe há muito tempo, citando nos séculos XVI e XVII, cientistas europeus observavam 

o encaixe das linhas costeiras em ambos os lados do oceano Atlântico, com destaque 

para o cientista Alfred Wegenerque pressupôs um super continente, o qual se 

fragmentou e tomou as formas como hoje os conhecemos. 

Tais estudos jogaram luz sobre as premissas da Teoria da Deriva 

Continental que indicou o movimento dos continentes, explicando de modo oportuno, 

várias feições geológicas do nosso planeta, como exemplos a Cordilheira dos Andes. 

Permitiu-se também compreender questões a respeito de concentrações de sismos e 

vulcões que no passado estavam em assoalho oceânico e que atualmente se localizam no 

topo de grandes cadeias montanhosas, como exemplo no Himalaia (TEIXEIRA, 2009). 

 

 

Figura 5: As Placas Tectônicas. 

 

 
Fonte: Batanga.com, 2011. 

 

Sabe-se que esse movimento está acontecendo agora, em um ritmo lento 

para os olhos humanos, mas relativamente acelerado em termos geológicos. Os 

continentes, encravados na litosfera, migram junto com as placas. 

 

1.1 O Surgimento da Teoria da Deriva Continental 

 

De acordo com Teixeira (2009), a teoria da Deriva Continental, capaz de 

causar revolução nas ciências geológicas, tem sua origem nos estudos dos primeiros 



 
 

mapas das linhas costeiras atlânticas de Francis Bacon, em 1620, quando aponta o 

perfeito encaixe dos continentes da América do Sul e da África, levantando assim a 

hipótese histórica de que esses continentes estiveram unidos no passado. Por várias 

vezes essa hipótese foi retomada nos séculos seguintes, contudo ausências de 

comprovações científicas impediram o suporte teórico. 

Alfred Wegener dedicou parte de sua vida aos estudos das linhas costeiras 

atlânticas da América do Sul e África e seu encaixe como um quebra-cabeça. Para 

explicar tal semelhança, Wegener lança a ideia de que no passado os continentes 

poderiam estar juntos, formando um super continente, na qual o denominou Pangeia 

(Pan=todo e Gea= Terra). (GROTZINGER E JORDAN, 2013). Teixeira (2009, p.99) 

destaca ainda referente a deriva continental: 

 

[...] Wegener foi o primeiro a pesquisar seriamente a ideia da deriva 

continental e a influenciar outros pesquisadores. Para isto, procurou 

evidências que comprovassem sua teoria, além da coincidência entre 

as linhas de costa atuais dos continentes. Wegener enumerou algumas 

feições geomorfológicas, como a cadeia de montanhas da Serra do 

Cabo na África do Sul, de direção leste-oeste, que seria a continuação 

da Serra de la Ventana, a qual ocorre com a mesma direção na 

Argentina, ou ainda um planalto na Costa do Marfim, na África, que 

teria continuidade no Brasil. 

 

A imagem a seguir apresenta como a teoria da Pangeia, estudada e 

explicado por diversos cientistas:  

Figura 6: O supercontinente Pangeia. 

 
Fonte: Brasil Escola, 2013. 

 

Ainda, segundo Teixeira (2009), as maiores evidências apresentadas pelo 

pesquisador são a presença de fosseis Glossopteris
58

 em regiões da África e do Brasil, 
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Glossopteris é o maior e mais conhecido gênero da extinta ordem de samambaias com sementes 

conhecidos como Glossopterídeas. Desenvolvera-se durante o Permiano no grande continente meridional 



 
 

havendo relação quando se juntaram os continentes, além das evidências de glaciação 

há 300 M.a. na região sudeste do Brasil, Sul da África, Índia, Oeste da Austrália e 

Antártica. Nesses locais verificou-se presença de estrias que indicavam as direções dos 

movimentos das antigas geleiras, indicando que o planeta estaria em um período glacial 

como ocorre hoje no Hemisfério Sul, porém, unidos em grandes massas continentais 

num passado distante.  

 

Figura 7: Distribuição dos fósseis de Glossopteris (verde). 

 

 
Fonte: Wikipédia, 2015. 

 

Deste modo, as placas tectônicas são gigantescos blocos que integram a 

camada sólida externa da Terra, ou seja, a litosfera (crosta terrestre mais a parte superior 

do manto). Elas estão em constante movimentação (se movimentam sobre o magma do 

manto), podendo se afastar ou se aproximar umas das outras.  

Segundo Grotzinger e Jordan (2013), a Litosfera é fragmentada em cerca de 

doze (12) placas que se movimentam entre si num processo contínuo de construção e 

desconstrução e são responsáveis pela composição de muitas feições geológicas de 

grandes proporções resultantes do movimento ao longo do limite das placas, tais como: 

cadeia de montanhas, estruturas do fundo do mar, vulcões, terremotos, associações de 

rochas.   

 

1.2 Tipos de Movimentos das Placas Tectônicas 

 

                                                                                                                                                                          
de Gondwana. Mais de 70 espécies de fósseis deste gênero foram reconhecidas só na Índia, com espécies 

adicionais na América do Sul, África, Austrália e Antártida (WIKIPEDIA, 2015).  



 
 

Teixeira (2009),Grotzinger e Jordan (2013), citam que há três principais 

tipos de movimentos das placas tectônicas, considerando a direção do deslocamento de 

uma placa em relação à outra: o convergente, o divergente e o transformante.  

Movimento convergente: As placas com movimento convergente são 

aquelas que se chocam diretamente entre si, indo uma contra a outra. É esse o caso do 

exemplo no esquema anterior, onde se formam as maiores cadeias de montanha. 

Movimento divergente: Ocorre quando as placas se afastam uma da outra. 

Esse afastamento pode provocar a emergência do magma que se solidifica e forma 

algumas ilhas vulcânicas em áreas oceânicas. 

Movimento transformante: É quando as placas se deslocam 

unilateralmente, havendo, ainda sim, o atrito entre elas, com a ocorrência de terremotos 

e a formação de alguns falhamentos, a exemplo da Falha de San Andreas, no oeste dos 

Estados Unidos. 

 

Figura 8: Tipos de movimentos de placas tectônicas 

 
Fonte: CIENTIC, 2010. 

 

Esse movimento das placas tectônicas altera lentamente o contorno do 

relevo terrestre, elevando cordilheiras e abrindo abismos marinhos. Outra consequência 

desse fenômeno (causado pelo encontro das placas) são os terremotos e tsunamis (ondas 

gigantescas). Em 2004, no oceano Índico, um terremoto superior a nove pontos na 

escala Richter provocou um tsunami que ocasionou a morte de mais de 230 mil pessoas 

na Indonésia. (EXAME, 2014). 



 
 

Os movimentos das placas tectônicas foram comprovados por meio de 

pesquisas realizadas com satélites artificiais. Foi detectado, por exemplo, que a América 

do Sul se afasta três cm por ano do continente africano. 

As principais placas tectônicas são: Placa do Pacífico, Placa de Nazca, Placa 

Sul-Americana, Placa Norte-Americana, Placa da África, Placa Antártica, Placa Indo-

Australiana, Placa Euroasiática Ocidental, Placa Euroasiática Oriental, Placa das 

Filipinas. 

 

 

A PROPOSTA DE APRENDIZAGEM POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE MAQUETE 

 

 No decorrer do estágio de observação do terceiro ano e do estágio 

supervisionado do quarto ano da graduação, pôde-se observar grande interesse por parte 

dos alunos sobre as placas tectônicas e o que seus movimentos podem ocasionar. 

Entretanto, sabe-se que durante as explicações teóricas, surgem diversas questões que 

podem ser difíceis de ser respondidas sem que haja uma visualização do que acontece 

com as placas tectônicas. 

 Dessa forma, pensou-se em uma oficina com os alunos que pudesse chegar ao 

objetivo de facilitar o entendimento sobre tal tema. A turma foi escolhida pelo professor 

regente, pois, foi uma das turmas dos estagiários, também porque a mesma tem uma boa 

aceitação com diferentes recursos didáticos e por demonstrarem grande interesse pelo 

tema em uma aula sobre os fenômenos ocorrentes no Japão. É importante ressaltar que 

os estagiários demonstraram forte interesse em aplicar a maquete no nono ano para 

observar se houve realmente o aprendizado sobre o conteúdo e se os mesmos 

recordavam que já haviam estudado sobre o assunto no sexto ano do ensino 

fundamental. 

Parte dos materiais utilizados para a confecção da maquete foi encontrados no 

colégio, como as placas de isopor e a tinta na cor laranja, já os mapas e o papel Paraná, 

foram adquiridos pelos estagiários.   

 Em primeiro momento, os estagiários em suas casas recortaram um dos mapas 

Mundi com as separações das placas tectônicas e colocaram-nas sobre as placas de 

isopor para as mesmas serem cortadas com o auxílio de agulha e vela para que houvesse 

um melhor resultado e precisão, como pode ser observado na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 9: Corte do isopor utilizando agulha e a vela. 

 
Fonte: VACCARI, 2015. 

 

Faz-se importante ressaltar, que tal processo não foi realizado no colégio 

para que não houvesse imprevistos com os alunos. O segundo passo foi dividir os 

estudantes da sala de aula em dois grupos, para que houvesse a confecção de duas 

maquetes visando uma melhor visualização e explicação sobre o conteúdo de placas 

tectônicas. Em seguida, explicou-se para os alunos como seria realizada a atividade. 

 Houve uma divisão de tarefas por parte dos alunos em relação a cada 

grupo, no qual, alguns dos alunos se encarregaram de pintar o papel Paraná de laranja, 

representando o manto do planeta, como podemos observar na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 10: Pintura da base da maquete 

 

 
Fonte: VACCARI, 2015. 

 

Um dos grupos precisou fazer o recorte das placas tectônicas no mapa 

mundi, pois apenas um dos mapas tinha sido recortado. Os alunos se mostraram 

interessados em fazer o recorte e participar da atividade, assim como pode ser 

observado na próxima imagem:  

 

Figura 11: Recorte do mapa. 

 

 
Fonte: VACCARI, 2015. 

 



 
 

 

Após o recorte, os estudantes colaram o mapa nas placas do isopor que 

tinham correspondência. Não houve muitas dificuldades durante a colagem, podendo-se 

perceber apenas problemas em relação a cola, pois, é necessária uma cola específica, 

que tem um valor comercial menos acessível, portanto, o mapa não colava da forma 

desejada. A imagem a seguir demonstra os momentos da colagem: 

Figura 12: Colagem do mapa no isopor. 

 
Fonte: VACCARI, 2015. 

 

Em seguida, posteriormente a colagem, os alunos fizeram a montagem do 

mapa sobre o papel Paraná, como um quebra-cabeça como podemos observar nas 

imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 13: Montagem do mapa 

 
Fonte: VACCARI, 2015. 

 

A maior dificuldade dos estudantes foi observada nesse momento, pois 

grande parte dos alunos não conseguia encontrar os locais corretos dos encaixes do 

mapa, sem nem mesmo recordar o mapa mundi mentalmente. 

Figura 14: Montagem do mapa com as placas tectônicas recortadas. 

 

 
Fonte: VACCARI, 2105. 

 

Houve até mesmo dificuldade de encaixar a placa da América do Sul, onde 

se localiza o Brasil, país em que vivem, mostrando um deficit de aprendizado em 

relação a localização dos continentes e do continente em que vivem. 



 
 

Após o mapa ter sido montado, os estagiários iniciaram as explicações 

referentes as placas tectônicas e os efeitos causados por sua movimentação como: 

abalos sísmicos, erupções vulcânicas, terremotos, edificação de montanhas e 

cordilheiras, tsunamis, formação do relevo etc.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da atividade, pode-se perceber que a maioria dos alunos tinha 

dificuldades em relação ao conteúdo abordado, pois, houve várias perguntas em 

diversos momentos e várias vezes, como, por exemplo, por qual razão pintar a base do 

mapa de cor laranja, indicando que não haviam entendido o motivo da escolha desta cor.  

  

As perguntas feitas aos estagiários, que utilizaram em todos os momentos a 

maquete para que os estudantes pudessem visualizar melhor as placas tectônicas, eram 

geralmente sobre as causas dos terremotos, tsunamis e vulcões, perguntas como o 

motivo de não haver fenômenos como esse no Brasil e também em relação as diferenças 

de rios, lagos e oceano e porque dos rios desaguarem no mar. Os alunos demonstravam 

muito interesse sobre o assunto em todos os momentos, quando as perguntas eram feitas 

pelos colegas, sempre prestavam atenção nas respostas.  

Tinha-se como pressuposto que os alunos possuíam um conhecimento 

prévio sobre o conteúdo, pois ele é abordado no sexto ano do ensino fundamental. 

Entretanto, o que se pode observar foi que os alunos estavam perdidos no conteúdo, que 

não se lembravam do que foi estudado, demonstrando assim, que não houve 

aprendizado adequado. 

Dessa forma, ressalta-se a importância da utilização de recursos didáticos 

diferenciados sem medo de arriscar, pois, conforme foi observado, os alunos têm grande 

interesse no diversificado e a maioria das atividades tem resultados positivos, até 

mesmo melhor do que esperado, demonstrando que o objetivo da aprendizagem foi 

alcançado.  
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo discutir a relevância dos materiais didáticos no 

ensino de geografia, tendo como base de observação e coleta de material o estágio de regência 

realizado na disciplina de Didática da Geografia e Estágio Supervisionado do curso de 

Geografia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O trabalho se justifica mediante a 

importância da discussão dos materiais didáticos, pois sabe-se que existe uma carência em 

relação ao conhecimento e domínio, por parte dos graduandos, no momento da escolha dos 

recursos para ministrar as aulas, esse foi um problema que se destacou no estágio de regência, 

pois, embora se conhecessem os recursos e os materiais muitos não demonstraram autonomia e 

propriedade nas suas escolhas, sendo assim, com o auxílio dos conceitos de alguns autores 

como Brandão e Mello, 2013, Bastos 2015, Silva 2008, entre outros autores que foram 

utilizados nas leituras e reflexões do trabalho, no intuito de compreender melhor a relevância 

dos materiais didáticos no ensino de Geografia. 

Palavras-chave: Geografia; Materiais Didáticos; Ensino de Geografia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi pensado e desenvolvido mediante as experiências adquiridas no 

estágio de regência do quarto ano do curso de Geografia, com a coordenação e 

orientação da professora doutora Eloiza Cristiane Torres. No período de estágio 

percebeu-se que os graduandos demonstraram algumas dificuldades em pensar e 

escolher materiais didáticos apropriados aos conteúdos trabalhados, a tarefa de procurar 

uma metodologia apropriada e os materiais didáticos se tornaram uma difícil tarefa a ser 

cumprida pelos graduandos, tendo em vista que existem dificuldades no que diz respeito 

ao lado prático da graduação, pois, nos dois anosespecíficos, do curso de licenciatura 

em Geografia, somente em duas disciplinas é que a questão da prática é considerada e, 

de fato, trabalhada no curso,sendo assim, sabe-se que é imprescindível o “como” fazer 

ser trabalhado de maneira mais amplae apropriada. Dessa forma, acredita-se que o 

entendimento e o conhecimento das metodologias e da diversidade dos materiais 

didáticos devem ser mais discutidos. Sendo assim, apresenta-se uma breve discussão 
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sobre as condições da formação acadêmica, na licenciatura e  conjecturas no sentido de 

ter como objetivo fazer algumas reflexõessobre os materiais didáticos dando ênfase  aos 

que foram utilizados nas aulas ministradas no estágio de regência e que tiveram êxito no 

tocante a alcançar o objetivo da aula, no despertar do interesse dos alunos e na maior 

participação dos mesmo nas aula, apresenta-se ainda alguns materiais que foram 

utilizados de forma diferentes e em diferentes conteúdos, e algumas experiências, em 

relação aos matérias didáticos, vivenciadas em sala de aula. 

 

O que são recursos didáticos 

O cenário atual da educação nos traz um perfil de aluno nas escolas que se 

torna cada vez mais difícil de se trabalhar, alunos que são mais dispersos, que tem 

problemas em se concentrar, que possuem cada vez menos interesse pelo aprendizado 

dificultando, dessa forma, o trabalho do professor dentro de sala de aula. Portanto cada 

vez mais tem tornando-se necessário a utilização de meios e técnicas diferenciadas na 

tentativa de uma melhor aprendizagem do aluno, esses meios e técnicas são chamados 

de recursos ou equipamentos didáticos. 

Recursos didáticos podem ser entendidos, segundo o Ministério da 

Educação - MEC (2007), como todo e qualquer recurso que é utilizado no ensino de 

forma a estimular o aluno e aproximar o conteúdo do mesmo. 

 Segundo Brandão e Mello (2013, p. 82) 

Por recursos didáticos, entende-se o conjunto de materiais que, ao serem 

utilizados para fins pedagógicos, buscam uma melhor mediação no processo de 

ensino-aprendizagem, podendo ser todo tipo de objeto material (giz, livro 

didático, maquete, globo terrestre, entre outros) ou imaterial (tonalidade da voz 

e expressões corporais) . 

Para compreendermos um pouco melhor de que forma esses equipamentos 

são utilizados vale lembrar que desde os primórdios da humanidade o homem utiliza de 

coisas que facilitam de modo geral o seu dia a dia, como por exemplo, nos tempos mais 

antigos as comunidades ensinavam os membros mais novos tudo aquilo que sabiam e 

desde aquela época esses ensinamentos era transmitidos utilizando certos recursos, 

primeiramente a exposição oral juntamente com dramatizações, personificações, danças 

e narrativas entre outros que facilitavam o entendimento para aqueles que estavam 

aprendendo. Com o passar dos anos outros instrumentos começaram a ser incorporados 



 
 

ao dia a dia do ser humano, sempre buscando coisas que facilitem sua vida e seus 

afazeres (MEC, 2007). 

Dentro da educação outro recurso que começou a se desenvolver com o 

passar dos anos foram os brinquedos educativos. Nesse sentido tais brinquedos 

chegaram com a função de incentivar a criança desde os primeiros anos a aprender a 

contar, a ler, a escrever entre outros de forma simples e lúdica. A palavra lúdica pode 

ser definida como uma forma de desenvolver o conhecimento utilizando-se de jogos, 

brincadeiras, danças e etc, com o intuito de ensinar algo de forma prazerosa 

(DICIONÁRIO INFORMAL, 2008). Dessa forma, todos esses recursos que foram se 

desenvolvendo ao longo dos anos, somados com outros que não foram citados como 

músicas, pinturas, maquetes, imagens, vídeos, surgiram para auxiliar o professor em 

sala de aula e facilitar a aprendizagem do aluno. 

[...]o professor tem que buscar recursos que visem a realidade do aluno. A 

música e a televisão, aliadas ao documentários e slides, podem refletir e tirar 

dúvidas do cotidiano. Esses recursos didáticos tornam as aulas mais dinâmicas e 

menos monótonas, sendo mais um suporte para o educador em suas aulas, 

quando busca prender mais a atenção do aluno (BASTOS, 2015) 

Os recursos didáticos podem ainda ser classificados, segundo a 

Classificação Brasileira dos Recursos Audiovisuais, em visuais, que são todos aqueles 

que vão estimular o aluno através da visão como cartazes, imagens, mapas entre outros, 

recursos auditivos, que são aqueles que estimulam o aprendizado através da audição, 

como rádios, cds etc. e por último os recursos audiovisuais que são a junção dos 

estímulos visuais e auditivos, são exemplos destes filmes, televisão, computador entre 

outros. 

Além desses recursos mais comuns, como o quadro negro e o livro didático 

que foram feitos com fins pedagógicos outros objetos também podem ser chamados de 

materiais didáticos mesmo sem terem sido feitos com esse objetivo, por exemplo, 

quando um professor utiliza em sala palitos de sorvete para ensinar a criança a contar 

este material pode ser considerado como um material didático mesmo que sua 

fabricação seja com outro objetivo. Os recursos didáticos podem também ser, além de 

objetos, locais como por exemplo, um museu de história, uma exposição de artes, ou até 

mesmo um trabalho de campo ao centro de uma cidade para falar sobre Geografia 

Urbana, ou seja, esse local naquele momento torna-se um recurso didático para o 



 
 

professor que leva seus alunos até ele com o objetivo de discutir sobre o conteúdo 

trabalhado. 

É imprescindível lembrar que os recursos didáticos devem ser utilizados 

pelo professor como um instrumento de apoio e não como único método de ensino, é 

necessário que o professor trabalhe mesclando recursos para facilitar o aprendizado do 

aluno, ou seja, em uma aula o professor pode utilizar do quadro negro e do livro 

didático, trabalhando de forma a combinar exposições orais e visuais através de vídeos, 

imagens para exemplificar de uma maneira diferente aquilo que ele está ensinando.  

Recursos didáticos no ensino de geografia 

Dentro do ensino de Geografia, assim como em outras disciplinas, alguns 

conteúdos, como Cartografia por exemplo, tornam-se complicados para serem 

ensinados, já que trazem conteúdos que muitas vezes as crianças não conseguem 

compreender com facilidade e o professor sente dificuldade no processo de ensino-

aprendizagem. A partir desse contexto os recursos didáticos são extremamente 

importantes já que podem facilitar esse aprendizado. 

Segundo Silva (2008, p. 14) 

[...] a diversificação da prática pedagógica é uma possibilidade a mais para o 

enfrentamento dos obstáculos surgidos no decorrer das aulas. E o docente 

poderia não só usar dos recursos disponíveis na Escola, mas também 

confeccioná-los [...]. 

 

Outra importante ferramenta é a aproximação do local com o global no 

ensino de Geografia, ou seja, tentar sempre aproximar aquilo que está sendo ensinado 

ao aluno a sua realidade. Segundo Brandão e Mello (2013, p.82): “Nos estudos 

geográficos, a necessidade de aproximar o local com o global é essencial, uma vez que 

estabelecemos relações entre o espaço humano e as intervenções destes na 

natureza.”Essa aproximação irá fazer com que o aluno compreenda melhor o conteúdo 

trabalhado, pois esse procedimento fará com que esse educando consiga relacionar 

aquilo que está aprendendo com o que ele vivencia no seu dia-a-dia, relacionando o 

conteúdo com o espaço de sua cidade, de seu bairro, de sua escola, enfim do que está 

mais próximo. 

Silva (2008, p.20) diz que 



 
 

Os materiais didáticos são instrumentos de apoio às tentativas de vencer os 

obstáculos no ambiente escolar, principalmente no que tange ao ensino da 

Geografia, pois busca romper com a visão desta como uma disciplina 

monótona/ enfadonha (em sua apresentação aos alunos), então os recursos 

didáticos permitem um “redirecionamento” da Geografia para formação de um 

ensino mais dinâmico. 

 Dessa forma o professor de Geografia deve sempre buscar recursos 

diferenciados para trabalhar em sala de aula na tentativa de facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem e visar uma melhor qualidade no ensino. Diversos são os 

materiais que o professor tem como opção para trabalhar, mapas, maquetes, globo 

terrestre, vídeos, filmes, músicas, imagens, cartazes, jogos entre outros, dessa forma 

quando o professor consegue trabalhar utilizando de alguns desses recursos o aluno 

consegue ter um melhor aproveitamento em sala de aula e o professor também.  

 

Materiais didáticos e suas diversidades na formação e construção de um saber 

geográfico mais amplo e prático. 

 

As preocupações com a formação dos profissionais da educação deveriam 

partir da academia, porém o que temos constatado é que tais preocupações não tem sido 

uma discussão comum na graduação tendo em vista que, a capacitação profissional dos 

futuros professores deixa muito a desejar. Muitos educadores e mestres acadêmicos, 

segundo Schön (2000, p. 21): “[...] expressam sua insatisfação com um currículo 

profissional que não é capaz de preparar os estudantes para a atuação competente em 

zonas incertas da prática. ”. Uma realidade vivida por graduandos universitários que não 

se sentem preparados para enfrentar uma sala de aula, pois muitas vezes tem uma vasta 

bagagem teórica, mas sem nenhuma prática capaz de oferecer condições de didatização 

correta dos conceitos, das categorias e dos conteúdos geográficos.  

Nesse sentido, se faz necessário chamar a atenção dos atuais e futuros 

docentes para metodologias que trabalhe o lado prático das disciplinas, o “como” 

fazerdeve ser trabalhado nas formações superiores, a união da teoria e da prática é de 

fundamental importância. Essa carência não é, de forma alguma, exclusiva da 

Geografia, Schön (2000, p. 18) a crise está de maneira geral se apresentando como uma 

“crise de confiança na educação profissional” ao revelar que: “O que os aspirantes a 



 
 

profissionais mais precisam aprender, as escolas profissionais parecem menos capazes 

de ensinar”. 

Nesse sentido, uma preocupação crescente entre os graduandos em 

formação é o lado prático do “ser professor”, das práticas que são necessárias em sala de 

aula, no “chão da escola”, assim, algumas dúvidas são constantes entre os formandos 

são dúvidas de maneira geral comuns entre aqueles que estarão diante da sala de aula 

pela primeira vez, tendo que trabalhar com métodos e metodologias muitas vezes 

desconhecidas ou nunca aplicada pelos mesmos. Pois saber e compreender a teoria 

certamente contribuirá no seu trabalho, mas, a parte prática da aula, de como fazer, 

quais atividades aplicar, como aplica-las, em quais momentos e em com quais perfis de 

alunos dará certo aquele formato de aula, é sobremaneira importante para o graduando, 

entender e conhecer os diferentes materiais e como utiliza-los é fundamental na 

ministração de uma boa aula. 

Dessa forma, Silva faz uma importante observação com relação ao curso de 

licenciatura de Geografia quando enfatiza que: 

É possível que o Ensino praticado nas Licenciaturas, não esteja dando o devido 

embasamento para uma formação condizente à realidade a ser trabalhada no 

campo da Geografia Escolar - Ensino Fundamental e Médio, de forma que a 

formação acadêmica deve ser repensada, para que os futuros professores 

estejam preparados para a docência. (SILVA, 2008, p.8) 

Sendo assim, a busca por uma formação que se ajuste melhor a realidade 

escolar é importante e necessária, e um caminho que se abre nesse sentido é a vivência 

em sala de aula, tendo em vista que, muitos alunos da graduação só tem o primeiro 

contato com essa prática no estágio, e muitos não se sentem preparados para se deparar 

com tal realidade. 

Uma das maiores preocupações é, de fato, como escolher os materiais 

didáticos, quais materiais vão apresentar melhor resultados na aula, nos conteúdos, e 

quando e como utilizá-las. Pois entende-se que ao se pensar um conteúdo deve-se 

igualmente pensar em conjunto qual material didático vai contribuir de maneira 

satisfatória no desenvolver do conteúdo e das atividades que serão propostas para se 

trabalhar posteriormente as atividades em sala de aula.   

Dessa forma, é importante ter em mente que não só os materiais didáticos 

são importantes, mas também a diversidade dos materiais, tendo em vista que, as salas 

de aulas possuem perfis diferentes de alunos e nem sempre os materiais didáticos que se 



 
 

utiliza para uma determinada sala de aulas tem condições de ser trabalhado em outra, já 

que a dinâmica de cada turma é muito singular, entende-se que é difícil um professor 

manter o mesmo método e esperar os mesmos resultados de turmas diferentes, mesmo 

sendo a mesma série, pois, certamente os resultados serão alterados, e muitas vezes é 

inviável se trabalhar com os mesmo materiais didáticos , porém há a possibilidade de se 

utilizar o mesmo material mas de maneiras diferentes, respeitando as singularidades de 

cada turma e realidade escolar.  

Entende-se que a diversidade dos materiais didáticos contribui para que o 

professor tenha mais autonomia no momento da escolha do método e das atividades em 

sala de aula, pois, utilizando-se de recursos como livros didáticos, mapas, literaturas, 

músicas, vídeos, materiais impressos como cruzadinhas, desenhos e ainda colagens, 

confecção de cartazes, maquetes, quebra-cabeças, jogos de memória, batalha naval, 

bingos, entre muitos outros materiais que se apresentam enquanto materiais didáticos 

auxiliadores no desenvolver do conteúdo, o professor tem a oportunidade maior de 

escolha para desenvolver seu trabalho. 

 

O uso de Materiais Didático em sala de aula – Relato do Estágio Supervisionado 

 

Durante a disciplina de Didática da Geografia e Estágio Supervisionado que 

faz parte da Matriz Curricular do curso de Geografia da Universidade Estadual de 

Londrina, tivemos que cumprir 30 horas de estágio de regência em uma escola, no caso, 

no Colégio Estadual Polivalente – Ensino Fundamental, Médio e Profissional que se 

encontra localizado na Rua Figueira, 411 no Jardim Santa Rita, Londrina – PR. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 01 - Mapa de Localização do Colégio Polivalente 

 
Fonte: Google Maps. Acesso em: 15/10/2015. 

 

O colégio atende cerca de 1500 matrículas anualmente, segundo o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do ano de 2010, e distribuiu esse atendimento nos três 

turnos, matutino, vespertino e noturno. Os alunos que frequentam o colégio são de 

famílias mais pobres e em sua maioria dos bairros próximos ao colégio, principalmente 

no ensino fundamental e médio, no caso dos cursos técnicos esses alunos geralmente 

vêm de outros bairros da cidade e até de cidades vizinhas. 

O estágio foi desenvolvido em dupla, antes de entrarmos em sala para dar 

aula, desenvolve-se 20 horas de observação, juntamente com o professor regente da sala 

Matheus Romagnolli, em todas as turmas em que ele dá aula, afim de observar a 

dinâmica das aulas, dos alunos e de cada turma, a partir dessas observações foram 

escolhidas duas turmas para trabalhar durante as 15 horas do estágio. Dessa forma o 

estágio foi desenvolvido em duas turmas de 6º ano as turmas 6º B e 6º E. 

Durante o estágio o objetivo foi desenvolver os conteúdos programáticos da 

Diretriz Curricular do Paraná, seguindo as orientações passadas pelo professor regente 

das turmas e procurando aplicar tudo o que foi discutido sobre a didática em sala de aula 

na universidade. Dessa forma em seguida foi realizado relato das atividades e dos 

recursos didáticos diferenciados que foram aplicadas em sala de aula durante o estágio, 



 
 

de que maneira foram elaboradas, como se deu a aplicação e os resultados obtidos 

juntamente com os alunos, separando as atividades pela turma que foram aplicadas. 

 

Imagens e Vídeos – 6º Ano B 

 

Um dos principais recursos que foram utilizados no 6º B foram as imagens e 

vídeos, já que o conteúdo que estava sendo trabalhado em sala abordava os conteúdos 

físicos da Geografia, como intemperismo, erosão, rochas, agentes externos e agentes 

internos. Dessa forma durante as aulas, além das exposições orais e da utilização do 

quadro negro para passar conteúdos escritos, foram utilizadas várias imagens de 

exemplificação dos tipos de erosão, que foram passadas por meio da TV pen drive da 

escola. Além das imagens foi utilizado também 2 vídeos, que foram apresentados no 

Salão Nobre da escola, para exemplificar a temática tectônica de placas e deriva 

continental. 

As imagens foram retiradas de diversos sites e blogs na internet e o vídeo 

foi baixado do site Youtube. Em relação aos resultados obtidos desse tipo de explicação 

e didática, pode-se dizer que foi muito positivo, pois, percebeu-se maior interação do 

aluno na aula a partir do momento em que eles viram as imagens e assistiram os vídeos, 

além de que o visual para o aluno faz uma grande diferencia se considerar que cada 

aluno possui habilidades diferentes, outros tem mais facilidade em aprender a partir de 

exposição oral outros já possuem maior facilidade a partir das exposições visuais. 

 

Jogo – Cruzadinha Geográfica – 6º B 

 

 Outra atividade realizada em sala para finalizar o conteúdo sobre rochas e 

tipos de erosão foi uma cruzadinha geográfica a mesma foi elaborada através do site 

Educolorir, um site onde que se consegue elaborar sua própria cruzadinha, escrevendo 

as perguntas que deseja e quais são as repostas. A cruzadinha foi aplicada em sala para 

que cada aluno pudesse faze-la inicialmente apenas com o conteúdo passado em sala e 

as anotações do caderno, depois foi liberado a consulta no livro didático para auxiliar o 

término da atividade. 

 

 

 



 
 

Figura 1: Atividade Cruzadinha Geográfica 

 

Fonte: Educolorir, 2015 

Org. SOUZA, D.C, 2015 

 

Novamente o resultado foi muito positivo, em sua maior parte a sala 

contribuiu muito e gostou da atividade, já que jogos estimulam muito a criança, sua 

criatividade e seu interesse. 

 

Maquete – 6º B 

 Outro recurso didático utilizado em sala, e talvez o que mais despertou 

interesse entre os alunos, foi a exposição de uma maquete da estrutura interna de um 

vulcão e a construção de uma maquete de vulcão para finalizar o conteúdo tectônica de 

placas, estrutura da Terra e Vulcanismo. 



 
 

 A primeira maquete, da estrutura interna do vulcão, foi disponibilizada 

pela professora orientadora do estágio para a exposição em sala de aula, dessa forma a 

maquete ficou exposta durante a aula para os alunos estarem olhando. 

Figura 2: Maquete da Estrutura Interna de um Vulcão 

Fonte: CATHARIN, 2013. 

A segunda maquete foi planejada e elaborada pelas estagiárias, utilizando 

materiais como isopor, tinta, e papel machê feito de jornal. Primeiramente foi feito o 

papel machê misturando pedaços de jornal picados, água e cola até que ficasse uma 

massa, em seguida foi deixado secar por algum tempo. Depois de seco foi pego o isopor 

para fazer a base do vulcão, no centro desse isopor foi montado o formato do vulcão 

com o papel machê, em seguida depois de montado foi feita a pintura da base e do 

vulcão. 

 A maquete foi levada para sala de aula para que completasse sua 

montagem, já que o principal objetivo dessa maquete era mostrar como um vulcão entra 

em erupção. Para isso foi levado para sala a maquete juntamente com um pacote de 

bicarbonato de sódio, detergente e vinagre, após as explicações orais os alunos puderam 

com o auxílio das estagiárias colocar os ingredientes para formar a reação química e 



 
 

faze-lo entrar em erupção. Cada aluno colocou um pouco de cada ingrediente para que 

todos eles pudessem participar. Depois que a reação química aconteceu as crianças 

puderam ver na prática como acontece a erupção do vulcão e como ela pode destruir o 

que está em sua volta, já que podia-se ver o quanto a suposta lava escorria sobre a 

maquete. 

 O resultado final da atividade foi muito valioso, já que todos os alunos 

participaram ativamente da atividade e demonstraram muito interesse pela mesma, o 

fato de cada um poder por a mão na massa para fazer acontecer a erupção fez com que 

eles se empolgassem e quisessem participar da aula, até mesmo aqueles alunos que era 

mais tímidos ou que não prestavam tanta atenção na aula. Dessa forma os alunos 

participaram de parte da confecção da maquete e também contribuíram nas discussões 

sobre o vulcanismo com conhecimentos que possuíam através da internet. 

Figura 3. Confecção da maquete do Vulcão 

 

Fonte: SOUZA, D.C, 2015. 

 

Figura 4: Confecção da maquete do Vulcão 



 
 

 

Fonte: SOUZA, D.C, 2015. 

 

Figura 5: Vulcão entrando em erupção 

 

Fonte: SOUZA, D.C, 2015. 



 
 

Experiências vivenciadas no estágio de regênciana turma 6°E. 

O sexto ano E possui um perfil bem diferenciado das demais turmas do 

mesmo ano, tendo em vista, que os alunos formam a turma do programa de acelera do 

colégio, o programa institucionalizado pelo governo Estadual, tem como principal 

objetivo fazer com os alunos que tiveram condições de acompanhar a turma de sua faixa 

etária, tenham a oportunidade de serem promovidos para a série que deveriam estar em 

relação a suas respectivas idades, sendo assim, os alunos são mais velhos e fisicamente 

bem maiores, e alguns apresentam um comportamento agressivo e desinteressado. 

Diante dessa realidade buscou-se pensar em aulas que fossem mais 

dinâmicas e apropriadas para a série, porém respeitando as idades, assim, todas as aulas 

apresentaram atividade e avaliações, essa foi a forma de fazer com que os alunos 

participassem das aulas e das atividades. 

Os alunos apresentaram muitas dificuldades na assimilação dos conteúdos, 

sendo assim, foram escolhidos materiais didáticos que favorecia a aprendizagem por 

meio da visualização, da leitura, da discussão em sala de aula que eram mediados pelo 

professor regente da sala de aula, no caso, as estagiárias.  

Os materiais didáticos utilizados foram os mais diversos, incluindo vídeo, 

mapas, livros didáticos, atividades impressas, oficinas, confecção de cartazes, quebra-

cabeças, pinturas, enfim, uma série de materiais que foram de grande valia na aplicação 

das aulas. 

A maquete que foi trabalhada enquanto material didático, obteve excelentes 

resultados, a proposta inicial era trabalhar com os alunos os elementos climáticos e sua 

influência na paisagem urbana, se aprofundando nas áreas de risco, sendo assim, os 

alunos se dedicaram na confecção da maquete, realizaram todas as propostas sugeridas, 

e houve a participação de todos os alunos, inclusive de alguns que num primeiro 

momento se recusaram a participar, mas no segundo dia da oficina, todos participaram. 

Foi importante o entrosamento proporcionado pela atividade, os alunos 

trabalharam em conjunto, se ajudando mutuamente, criando na sala de aula um 

ambiente bem mais descontraído que o que normalmente era observado. Nesse sentido 

entendeu-se que a atividade alcançou resultados significativos que talvez não tivesse 

alcançado se fosse utilizado outro recurso. 



 
 

Os materiais utilizados na confecção da maquete forma bem simples, tendo 

em vista que os alunos não tinham muito recursos, logo optou-se por fazer a maquete 

em grupo de 3 ou 4 alunos, e todos os membros dos grupos contribuíram para a compra 

do isopor, pois, os outros materiais foram levados pelas estagiárias ou fornecidos pelo 

colégio, entende-se que é necessário que o professor tenha o apoio da instituição em que 

trabalha, que a mesma de o aporte necessário para que o educador consiga se organizar 

e contar com os materiais que necessita, no caso do colégio em que foi realizado o 

estágio, a coordenação sempre foi bem presente e prestativa em relação ao apoio que foi 

oferecido aos estagiários.  

A seguir algumas imagens das maquetes, que foram elaboradas em sala de 

aula, mediante a orientação e mediação das estagiárias. 

 

Figura 6: maquete confeccionada pelos alunos. 

 

Fonte:SOUZA, D.C, 2015 

 

 

 

 



 
 

Figura 7:Construção da maquete 

 

Fonte: SOUZA, D.C, 2015 

 

Outros materiais didáticos também foram bem aceitos pelos alunos, como os 

vídeos, que foram sempre trabalhados para iniciar uma discussão, optou-se por sempre 

leva-los ao salão nobre do colégio, era um espaço amplo e confortável, os aparelhos de 

mídia tinham uma ótima qualidade embora em alguns momentos tenha falhado, como 

em uma ocasião em que o som não funcionou, a alternativa foi usar o som do 

computador das estagiárias, que devido a sala ter uma quantidade bem reduzida de 

alunos foi satisfatório e todos conseguiram ouvir, mas aqui vale ressaltar que 

imprevistos como esses podem ocorrer, nesse caso se faz necessário que o professor 

sempre tenha uma segunda atividade planejada. Os vídeos eram sempre curtos, e de 

fácil interpretação, tendo em vista, o grau de dificuldade dos alunos e principalmente 

que vídeo muito longos faz com os alunos se cansem e fiquem dispersos não prestando 

a devida atenção no conteúdo. 

Percebeu-se que sempre que era passado um vídeo na volta para a sala a 

contribuição dos alunos nas aulas eram maiores, eles sempre comentavam o que tinham 

visto no vídeo, faziam comentários a respeito de experiências pessoais, enfim a aula se 

tornava muito mais dinâmica e produtiva. 



 
 

Com os relatos aqui mencionados fica evidenciado que os materiais 

didáticos utilizados fazem toda a diferença na aplicação das aulas, no discorrer das 

mesmas, e principalmente nos resultados obtidos, que são bem mais satisfatórios 

quando a escolha dos recursos didáticos é bem ajustada aos conteúdos. 

 

Considerações finais. 

 

Diante das reflexões obtidas a respeito dos materiais didáticos, de sua 

importância e da diversidade dos mesmos, entende-se que é deveras importante 

conhecer a grande variedade de materiais que podem e devem ser trabalhados em sala 

de aula, proporciona  a oportunidade de se trabalhar aulas mais dinâmica, mais visual, 

interativa, aulas em o aluno não é apenas um sujeito passivo, mas esse aluno passar a 

ser um compartilhador de ideais, um colaborador dos conteúdos trabalhados, aquele que 

constrói junto com o professor o seu próprio conhecimento, que desenvolve seu 

conhecimento mediante o diálogo, a discussão, o debate de ideias. Enfim, a iniciativa da 

elaboração de aulas construtivas deve partir do professor, igualmente o uso e a 

diversidade dos materiais didático vem no sentido de contribuir na metodologia, nos 

conteúdos, na dinâmica, porém, sem jamais esquecer que o professor será sempre o 

mediador, aquele que se faz presente, que direciona as discussões, enfim aquele que 

professora, que “educa”. Há a necessidade de salientar novamente que as experiências 

aqui exemplificadas, das quais deu origem, e base para esse trabalho, só foram possíveis 

devido ao estágio de regência, a coordenadora, que sempre auxiliou, dando aporte a 

todas as dúvidas e questões que eram levantadas, pois esse é o papel do professor 

mediador, que não faz para o aluno, mas orienta o educando a se fazer. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva-se realizar um breve resgate a respeito do cenário histórico e 

contemporâneo envolvendo as tecnologias, especialmente as ditas “novas tecnologias”, que 

incluem os computadores, aparelhos de vídeo e TV e também outros equipamentos desta 

natureza e sua respectiva inserção nos ambientes educacionais, isto é, escolas, com enfoque em 

um colégioparanaense da rede pública de ensino. Acreditamos que este tema é de extrema 

pertinência visto o cenário sob o qual a sociedade atual está submetida, marcado pela 

globalização, sucessivas transformações e evoluções em todas as esferas, um mundo em que a 

informação é um privilégio e o grande diferencial está em sua posse. Enquanto isso, a escola 

permanece estagnada em seus princípios e metodologias, com alunos cada vez menos 

interessados em frequentá-la. Seriam as novas tecnologias capazes de didatizar alguns 

conteúdos de uma forma mais eficiente e atrativa para os alunos? Esta é a pergunta que 

buscamos responder. Neste trabalho utilizamos realizou-se o levantamento bibliográfico de 

obras de Moran, Almeida, Pretto, Mercado, Sandholtz, Ringstaff, Dwyer, Castells, Zagury e 

Vieira, renomados por suas contribuições envolvendo a educação, as quais foram fichadas e 

serviram como base para a elaboração deste trabalho. Por fim, concluímos que as tecnologias 

podem contribuir, e muito, para o aperfeiçoamento do cenário educacional, renovando o 

ambiente escolar e atraindo, novamente, o interesse dos alunos no processo de aprendizagem, 

além de oferecer novos métodos de avaliação para lidar com habilidades distintas, de alunos 

distintos. 

 

Palavras-chave:Educação; Tecnologia; Geografia; Mídias; TV. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende realizar uma breve análise a respeito da inserção de 

meios e recursos ditos “tecnológicos” na educação brasileira, utilizando-se, para tal, de 

referências que abordem o quesito histórico e contemporâneo, além de outras fontes 

que, quando disponíveis, possam colaborar, também, para uma análise futurística de tal 

questão, no que diz respeito ao contínuo avanço e desenvolvimento de novas 

tecnologias e/ou métodos pertinentes à questão e sua viabilidade no âmbito da 

educação. 

Pretende-se, também, apontar uma metodologia, a qual utilizamos durante 

nosso período de estágio de regência como professores da disciplina de Geografia, 

discutindo os pontos positivos e negativos,nossas observações em relação ao 
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aproveitamento obtivo pelo(s) aluno(s) e consequentemente, nossos aprendizados e 

opiniões diante de tal situação.  

 

 

A falta de interesse dos alunos no ambiente escolar 

 

Talvez, a falta de interesse dos alunos em aprender, ou, até mesmo, 

frequentar as salas de aula seja, de fato, um dos fenômenos mais recorrentes observado 

pelo professor(a) da classe. Evidentemente, desconhece-se uma receita matadora para 

“curar” tal problema, isto é, saná-lo, no entanto, observamos diversas vezes professores 

distintos aplicando metodologias diferenciadas de ensino e, ainda sim, algumas poucas 

surtiam o efeito esperado: aumentar a concentração do aluno na aula. Qual seria, 

portanto, o problema? Adianta-se, de antemão, que a “culpa” não deve, sempre, ser 

atribuída única e exclusivamente ao professor, visto que existem outras variáveis, 

pertinentes à condição dos alunos, envolvidas neste processo. 

Zagury (1996) aborda alguns poucos dos muitos valores que afetam e 

determinam, de certo modo, a personalidade e comportamento dos alunos, não apenas 

em sala de aula, mas também fora dela.  

[...] o mais das vezes, referem-se não a dificuldades de 

aprendizagem, mas principalmente a outras bem mais difíceis de 

se lidar ou vencer (abandono, espancamento, fome, 

criminalidade incipiente, uso de drogas, falta de recursos 

financeiros até para aquisição de material escolar, falta de apoio 

em casa, falta de local apropriado para estudar, crianças que 

trabalham ou cuidam da casa e dos irmãos, etc.). (p. 46). 

 

É importante mencionar especificamente a família, uma vez que ela é, 

possivelmente, o maior efeito condicionante de um indivíduo. 

A família tem importante papel não somente em relação à 

educação como no que se refere à parte emocional, afetiva do 

adolescente. Famílias malestruturadas, brigas freqüentes, falta 

de amor e de respeito entre as pessoas que convivem na casa, 

maus-tratos, alcoolismo, agressões físicas e morais repercutem 

de forma muito negativa na criança e no jovem. O grau de 

comprometimento, porém, vai depender, como já foi dito, das 

características de cada indivíduo. Esse tipo de situações, porém, 

mesmo nos jovens mais cucafrescas, sempre deixa marcas. Em 

alguns, esse tipo de estrutura familiar pode conduzir a graves 

problemas psicológicas ou até psiquiátricos (desde que haja 

predisposição para isso), bem como à criminalidade ou ao uso 

de drogas. Em outros, a repercussão pode ser bem menor. De 

todo modo, é inegável a importância de uma família harmônica 



 
 

para o desenvolvimento saudável do adolescente. (ZAGURY, 

1996, p. 97). 

 

Vieira et al. (2010)realiza abordagens pertinentes aos professores, no caso, à 

uma qualidade que os professores precisam, necessariamente, desenvolver nos alunos: a 

motivação. De acordo com Vieira et al. 

A motivação é o elemento decisivo noprocesso  de  

aprendizagem.  O professor não conseguirá uma aprendizagem 

efetiva se o aluno não estiver disposto a realizar voluntariamente 

esforços para aprender. Motivar é criar situações que levam o 

aluno a querer aprender. A motivação é sempre um ato positivo 

que procura levar o aluno a estudar, incentivando-o a aprender, 

tendo em vista o interesse por aquilo que apreende para a sua 

vida futura. (2010, p. 97). 

 

E ainda,  

É necessário saber de antemão os fatores que podem contribuir 

para criar ambientes propícios ao interesse em aprender e, em 

particular, que formas de atuação podem ajudar concretamente 

na maximização do ensino. (2010, p. 96). 

 

Por fim, Vieira et al. (2010, p. 97) afirma que “Se osalunos  não  têm  

motivação  ou  interesse  pela  matéria  estudada,  isso  pode  levar  à  indisciplina”, o 

que é perfeitamente observável em todas as salas de aula, sem exceção. Inicialmente o 

aluno pode não recorrer à indisciplina mas vai, indubitavelmente, se dispersar e efetuar 

contato com outros alunos ao seu redor, estejam estes interessados ou não na matéria ou 

metodologia apresentada no momento, na tentativa de reunir e recrutar adeptos ao seu 

ponto de vista para, então, promover uma desordem coletiva em conjunto com os 

demais alunos. O mesmo fenômeno é observado quando os alunos se sentem atraídos 

pelo conteúdo/matéria ou metodologia utilizada pelo professor, mas de forma inversa, 

aumentando o interesse dos demais alunos e colaborando para um maior rendimento e 

aproveitamento da(s) aula(s). 

Concluímos, portanto, que a despeito das particularidades referentes aos 

alunos, o professor deve, obrigatoriamente, utilizar-se de uma metodologia/técnica de 

ensino que seja compatível com seu público, no caso, os alunos. De acordo com Vieira 

et al. (2010),  

[...] os professores, em cada momento, devem utilizar a 

metodologia que pareça mais eficaz e motivadora, não devendo 

trabalhar apenas de uma forma. Devem utilizar procedimentos e 

métodos variados que consigam suscitar em seu aluno a vontade 

de aprender. (p. 106). 



 
 

 

Tendo esta perspectiva como base, discutiremos, ao longo do trabalho, 

metodologias e ferramentas que possam auxiliar na tarefa de transformar o ambiente 

escolar em um espaço mais “interessante” aos alunos e à prática de estudar. 

 

A revolução da informação e tecnologia e sua respectiva relaçãocom asociedade 

contemporânea 

 

 

Indiscutivelmente, a tecnologia desempenhou, ou melhor, ainda 

desempenha, nos dias de hoje, um papel relevante e de destaque em toda a sociedade, 

independentemente da esfera ou nível que é aplicada, seja através de um 

aparato/máquina utilizado exclusivamente na escala produtiva ou de uma simples 

ferramenta de auxílio nas tarefas diárias de vivência, as mais diversas tecnologias são 

“muito bem vistas” pela humanidade, sendo que seu aperfeiçoamento acaba nos 

atingindo na forma de novos produtos, evidenciando-se que a tecnologia é, na verdade, 

mercadoria e catalisador do capitalismo. Em relação à sua aceitação e visibilidade, é 

interessante compreender que nem sempre foi assim, de acordo com Castells (2005), a 

esfera econômica e comercial (grandes corporações) pouco se importava com o avanço 

da tecnologia, embora seja, hoje, uma das escalas mais beneficiadas pela 

implementação, comércio e divulgação dos recursos tecnológicos. 

A ênfase nos dispositivos personalizados, na interatividade, na 

formação de redes e na busca incansável de novas descobertas 

tecnológicas, mesmo quando não faziam muito sentido comercial, não 

combinava com a tradição, de certa forma cautelosa, do mundo 

corporativo. Meio inconscientemente, a revolução da tecnologia da in-

formação difundiu pela cultura mais significativa de nossas sociedades 

o espírito libertário dos movimentos dos anos 60. No entanto, logo 

que se propagaram e foram apropriadas por diferentes países, várias 

culturas, organizações diversas ediferentes objetivos, as novas 

tecnologias da informação explodiram em todos os tipos de aplicações 

e usos que, por sua vez, produziram inovação tecnológica, acelerando 

a velocidade e ampliando o escopo das transformações tecnológicas, 

bem como diversificando suas fontes. (p. 43-44). 

 

Castells (2005, p. 54) alerta para drásticas mudanças na sociedade à partir 

do momento que o informacionalismo ganha força e a informação se torna um bem 

privilegiado e disputado 

Apesar de serem organizadas em paradigmas oriundos das esferas 

dominantes da sociedade (por exemplo, o processo produtivo, o 

complexo industrial militar), a tecnologia e as relações técnicas de 

produção difundem-se por todo o conjunto de relações e estruturas 



 
 

sociais, penetrando no poder e na experiência e modificando-os.Dessa 

forma, os modos de desenvolvimento modelam toda a esfera de 

comportamento social, inclusive a comunicação simbólica. Como o 

informacionalismo baseia-se na tecnologia de conhecimentos e 

informação, há uma íntima ligação entre cultura e forças produtivas e 

entre espírito e matéria, no modo de desenvolvimento informacional. 

Portanto, devemos esperar o surgimento de novas formas históricas de 

interação, controle e transformação social. 

 

O mesmo autor discute os diversos períodos que interferiram ou 

determinaram notáveis avanços tecnológicos. Segundo Castells (2005), há uma 

intrínseca e silenciosa ligação entre o desenvolvimento tecnológico e a Revolução 

Industrial, sendo esta uma força maior que agiu sobre a tecnologia.  Deve-se citar 

brevemente, também, que o boom tecnológico se deu principalmente nos Estados 

Unidos na década de 1960, tendo este avanço sido “patrocinado” pela corrida americana 

contra a União Soviética durante a Guerra Fria. Nos anos de 1970 o que se viu foi 

apenas a “inércia” da própria tecnologia se desenvolvendo sobre ela mesma. 

Nos anos 80, ainda sob resquícios da crise mundial ocorrida na década de 

70, a tecnologia se torna a garota propaganda do governo norte americano e igualmente 

do capitalismo, que passa a difundi-la mais agressivamente por todo o mundo. 

[...] até certo ponto, a disponibilidade de novas tecnologias 

constituídas como um sistema na década de 1970 foi uma base 

fundamental para o processo de reestruturação socioeconômica dos 

anos 80. (CASTELLS, 2005, p. 98). 

 

E ainda, 

O surgimento da sociedade em rede [...] não pode ser entendido sem a 

interação entre estas duas tendências relativamente autônomas: o 

desenvolvimento de novas tecnologias da informação e a tentativa da 

antiga sociedade de reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia 

para servir a tecnologia do poder. (p. 98). 

 

Outra realização de repercussão notável na esfera mundial aconteceu mais 

recentemente, segundo o autor 

[...] houve uma constelação de grandes avanços tecnológicos, nas duas 

últimas décadas do século XX, no que se refere a materiais avançados, 

fontes de energia, aplicações na medicina, técnicas de produção (já 

existentes ou potenciais, tais como a nanotecnologia) e tecnologia de 

transportes, entre outros.Além disso, o processo atual de 

transformação tecnológica expande-se exponencialmente em razão de 

sua capacidade de criar uma interface entre campos tecnológicos 

mediante uma linguagem digital comum na qual a informação é 

gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida. Vivemos 

em um mundo que, segundo Nicholas Negroponte, se tomou digital. 

(CASTELLS, 2005, p. 68).
 

 



 
 

Em relação ao período atual, Castells (2005, p. 113) defende que vivemos 

um verdadeiro “paradigma da tecnologia da informação”, onde quase tudo é mediado 

por meios digitais, e não existe quaisquer evidências de que isso deva ceder lugar a 

outro paradigma/modelo, pois, 

[...] o paradigma da tecnologia da informação não evolui para 

seu fechamento como um sistema, mas rumo a abertura como 

uma rede de acessos múltiplos. E forte e impositivo em sua 

materialidade, mas adaptável e aberto em seu desenvolvimento 

histórico. Abrangência, complexidade e disposição em forma de 

rede são seus principais atributos. 

 

Ainda segundo Castells (2005, p. 60), “Parece haver uma lógica de excluir 

os agentes da exclusão, de redefinição dos critérios de valor e significado em um mundo 

em que há pouco espaço para os não-iniciados em computadores, [...] para os territórios 

não atualizados com a comunicação”, ou seja, o avanço tecnológico já é, em si, um 

fenômeno que ocasiona a exclusão de indivíduos e não o acompanhar ocasiona ainda 

mais a exclusão.Quando o distanciamento desses meios é muito grande, a população de 

um país inteiro, por exemplo, pode se ver ou ser vista como privada ou esquecida pela 

sociedade contemporânea. Este seria, portanto, o motivo pelo qual se deve preocupar 

com a acessibilidade à tecnologia pelos indivíduos da(s) atuai(s) e futuras gerações, 

visto que, dado o cenário atual, é praticamente impossível que o indivíduo vá conseguir 

viver e gozar plenamente de seus direitos como cidadão, enquanto convive em um 

ambiente totalmente excluído da contemporaneidade.  

 

As novas tecnologias e a dificuldade de sua inserção no ambiente escolar 

 

De acordo com Mercado (2002), 

[...] um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do 

professor, frente às novas tecnologias, será diferente. Com as novas 

tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com 

interesse didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados 

científicos e culturais de diversa natureza; produção de texto em 

língua estrangeira; elaboração de jornais inter-escolas, permitindo 

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem centrados na 

atividade dos alunos, na importância da interação social e no 

desenvolvimento de um espírito de colaboração e de autonomia nos 

alunos. (p. 11-12). 

 

E ainda, 

O professor, na nova sociedade, revê de modo crítico seu papel de 

parceiro, interlocutor, orientador do educando na busca de suas 

aprendizagens. Ele e o aprendiz estudam, pesquisam, debatem, 



 
 

discutem, e chegam a construir conhecimentos, desenvolver 

habilidades e atitudes. O espaço aula se torna um ambiente de 

aprendizagem, com trabalho coletivo a ser criado, trabalhando com os 

novos recursos que a tecnologia oferece, na organização, 

flexibilização dos conteúdos, na interação aluno-aluno e aluno-

professor e na redefinição de seus objetivos. (p.20). 

 

Pretto (1996) defende uma adequação imediata por parte da escola afim de 

contemplar a nova realidade do cenário mundial, no que diz respeito às tecnologias 

disponíveis ao nosso redor e a maneira com que elas interagem com nossa vida 

Uma escola fundamentada apenas no discurso oral e na escrita, 

centrada em procedimentos dedutivos e lineares, praticamente 

desconhecendo o universo audiovisual que domina o mundo 

contemporâneo. A escola não pode desconhecer esta realidade [...] e, 

muito menos, caminhar em sentido oposto ao que ocorre do lado de 

fora dos seus muros. (p. 98). 

 

Ainda de acordo com Pretto (1996),  

Observar o comportamento dos jovens em idade escolar, já criados 

numa convivência íntima com os videogames, televisões e 

computadores, pode ser significativo para entender, por um lado, 

algumas das razões do fracasso da escola atual e, por outro, alguns 

elementos para uma possível superação desses fracassos. (p. 103). 

 

Para Mercado (2002), um dos maiores problemas que remete à não 

utilização (ou má utilização) das diversas formas de tecnologia em sala de aula diz 

respeito ao processo de formação/preparação do professor, tanto acadêmica quanto em 

um segundo momento, que seria o aperfeiçoamento contínuo ao longo da carreira. Para 

Mercado (2002, p. 18),  

O processo de preparação dos professores, atualmente, consiste em 

cursos ou treinamentos com pequena duração, para exploração de 

determinados programas, cabendo ao professor o desenvolvimento de 

atividades com essa nova ferramenta junto aos alunos, sem que tenha 

oportunidade de analisar as dificuldades e potencialidades de seu uso 

na prática pedagógica. 

 

Esta perspectiva é compartilhada por muitos dos autores que compõem a 

bibliografia deste trabalho e, verdadeiramente, o contato com novas tecnologias 

“assusta”, com razão, deixando muitos professores equivocados na decisão por utilizá-

las ou não. Pudemos presenciar este drama quando, na tentativa de utilizar a TV 

Pendrive pela primeira vez, como ferramenta de auxílio para a complementação do 

conteúdo trabalhado, não obtivemos sucesso devido à uma incompatibilidade de 

apresentada. Sabíamos que o formato estava de acordo com a compatibilidade da TV, 



 
 

no entanto a divergência ocorria em relação aos codecsutilizados, cujo os quais não 

estavam licenciados para leitura, na TV.  

Foi preciso solicitar auxílio na sala dos professores, que estava repleta de 

professores, nos momentos que antecediam o início das aulas e, mesmo assim, poucos 

se expressaram. A maioria disse que não costumava utilizar a TV em suas aulas. Poucos 

professores se pronunciaram a respeito do formato que deveria ser utilizado 

(coincidentemente, no formato em que já estavam salvos!), ainda sim, o problema 

persistia. Foi necessário recodificar e regravar os arquivos duas vezes, sem sucesso, 

para que então uma professora experiente no “problema” se oferecesse para nos auxiliar 

na situação. Em vez de nos informar qual o codec adequado, ela simplesmente utilizou 

seu próprio computador para recodificar o(s) arquivo(s). Problema sanado. Mas, qual 

era o codec utilizado? Nem ela mesma sabia, só descobrimos ao verificarmos em nosso 

computador ao retornar para casa! 

Aparentemente, problemas dessa natureza envolvendo as tecnologias são 

muito corriqueiros nas escolas e salas de aula, mas acreditamos não constituem uma 

justificativa palpável para respaldar sua não utilização. Acreditamos que, para muitos 

professores, de fato, lidar com estes problemas pode parecer impossível, no entanto, 

trata-se de um simples processo de adequação. Após sermos auxiliados com nossa 

situação, descobrimos qual era o problema e nos sentimos mais confortáveis em retornar 

à utilizar a TV-pendrive, tecnicamente preparados para lidar com um problema 

“esperável”. 

Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997) discorrem sobre o projeto “Salas de 

aula do amanhã da Apple – ACOT”, introduzido em algumas escolas norte-americanas 

no ano de 1985 que visava, sobretudo, instalar salas de aula repletas de computadores e 

utilizar tecnologias de ponta na estrutura de ensino, visando, também, estudar e 

compreender o impacto do acesso total aos computadores sobre alunos, professores e 

processos instrucionais.  

De acordo com Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997), 

A visão inicial do projeto ACOT sobre o papel da tecnologia na 

educação ia muito além da noção simplista dos computadores como 

máquinas de ensinar. A tecnologia era vista como uma ferramenta 

para apoiar a aprendizagem no currículo. Portanto, não se fez qualquer 

tentativa de substituir as tecnologias didáticas existentes por 

computadores. Ao invés disto, as salas de aula do projeto incluíam 

recursos como livros-texto, livros de exercício, materiais 

manipulativos de matemática, lápis de cera e pianos. O princípio 



 
 

operante nas salas de aula do projeto ACOT era o uso da ferramenta 

que melhor apoiasse a meta de aprendizagem. (p. 22). 

 

Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997) mencionam que, em paralelo com o 

desenvolvimento do projeto, a tecnologia foi se aperfeiçoando (como de praxe), o que 

incluiu o surgimento de novos softwares e, portanto, novas possibilidades em termos 

educacionais. Há, também, de se citar que o desenvolvimento das telecomunicações 

serviu de base para o acesso a uma maior quantidade de informações. Ao fim do 

programa, constatou-se que professores e alunos começaram a demonstrar domínio 

sobre as tecnologias, o que implicou em novas estratégias de estudo, impactando, 

inclusive, no layout das salas de aula, com o intuito de promover uma maior integração 

nas atividades desenvolvidas. O amplo número de ferramentas disponíveis para realizar 

as tarefas demandou, também, uma nova postura por parte dos professores, que tiveram 

de desenvolver novos métodos de avaliação para contemplar o domínio de diferentes 

habilidades. 

Em uma sala de aula de instrução, a atividade é mais frequentemente o 

domínio de professores. Eles são os indivíduos com liberdade de se 

movimentarem, de iniciar ações e interações, de dividir tempo e 

recursos, de fazer perguntas. Eles contam os fatos, definem as idéias 

importantes. Os alunos, em grande parte, são ouvintes passivos e 

seguidores cuidadosamente coreografados. Ao contrário, na sala de 

aula onde se utiliza a abordagem da construção do conhecimento, esta 

atividade e liberdade são, pelo menos, compartilhadas com os alunos. 

A ação torna-se o domínio daqueles que estão aprendendo, sejam eles 

professores ou alunos. Normalmente, os professores são especialistas, 

mas outras fontes de conhecimento especializado são reconhecidas, 

valorizadas e utilizadas – mesmo quando a fonte de conhecimento são 

as crianças, um estado de coisas comum nas salas de aula com 

tecnologia. (SANDHOLTZ; RINGSTAFF; DWYER, 1997, p. 29). 

 

Porém, de acordo com Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997), o padrão que 

favorece a organização celular e unicamente a total autonomia do professor persistiu por 

muitos anos – e ainda persiste até os dias de hoje – sendo que a importante troca de 

experiências e informações entre os próprios professores ainda passa desapercebida, o 

que torna o isolamento dos professores o maior problema na reforma escolar desejada 

pelos alunos e pelos próprios professores. Os autores defendem a necessidade de 

implementação de novas formas de aperfeiçoamento de pessoal, neste caso, professores, 

apontando como referência uma experiência realizada com alguns deles nos Estados 

Unidos. 

É preciso criar novas formas de aperfeiçoamento profissional que 

mostrem aos professores como usar a tecnologia em todo o seu 



 
 

potencial. O modelo projetado e implementado pelo Centro de 

Aperfeiçoamento de Professores sugere que os princípios de instrução 

que tem êxito com crianças também se aplicam aos adultos. Os 

professores que participaram do programa se beneficiaram da 

aprendizagem prática e ativa; do trabalho com os colegas; da reflexão. 

(SANDHOLTZ; RINGSTAFF; DWYER, 1997, p. 147). 

 

Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997) chamam a atenção para alguns fatores 

conflitantes referentes à relação tecnologia versusescola e,também, ao equívoco 

cometido por muitos professores que acreditam que a inclusão da tecnologia no ensino 

lhes dá o direito e/ou capacidade de se omitirem em sala de aula. 

Vários obstáculos podem inibir a integração bem-sucedida da 

tecnologia. Alguns problemas estão relacionados à estrutura física da 

escola [...] No entanto, muitos outros obstáculos não são tão fáceis de 

ser eliminados por estarem profundamente arraigados na estrutura 

institucional da escola: obrigatoriedades curriculares que se 

concentram na aprendizagem de fatos concretos e não na solução de 

problemas, regras e regulamentos que recompensam os professores 

que cumprem as normas, e não aqueles que correm riscos. Ainda mais 

difícil de se superar são as barreiras que se encontram na cabeça dos 

professores – crenças profundamente arraigadas sobre os papéis do 

professor e do aluno, sobre a natureza da aprendizagem e da instrução, 

e até mesmo sobre a tecnologia em si.(p. 163). 

 

E ainda, 

[...] apesar de seu potencial, a tecnologia jamais poderá substituir os 

professores, como algumas pessoas predisseram quando os 

computadores começaram a ser introduzidos nas salas de aula. 

Embora o papel dos computadores deva ir muito além de simples 

máquinas de ensinar, a tecnologia é apenas uma ferramenta entre 

muitas. Dessa forma, ela deveria ser utilizada somente quando 

representasse o meio mais apropriado para se atingir uma meta de 

aprendizagem. (p. 166). 

 

Para Pretto (1996, p. 112), 

Não basta, portanto, introduzir na escola o vídeo, televisão, 

computador ou mesmo todos os recursos multimediáticos para se fazer 

uma nova educação. É necessário repensá-la em outros termos porque 

é evidente que a educação numa sociedade dos mass media, da 

comunicação generalizada, não pode prescindir da presença desses 

novos recursos. Porém, essa presença, por si só, não garante essa nova 

escola, essa nova educação. Isso porque se consideramos o vídeo 

como um desses recursos observamos que o seu uso pode dar-se, 

basicamente, a partir de duas perspectivas distintas: como 

instrumentalidade ou como fundamento. (p. 112). 

 

Para Pretto (1996), utilizar estes recursos numa perspectiva instrumental seria 

inútil, visto que seria apenas mais do mesmo, porém, de outra forma. A grandiosidade destes 

recursos estaria no caso deles serem utilizados como fundamento, o que, segundo o autor, 

resultaria num enriquecimento do processo de aprender através da “fusão” com a realidade. 



 
 

Para Mercado (1999), muitas são as razões que contribuem para a retenção 

das diversas tecnologias fora do ambiente escolar. Segundo o autor, 

Vários fatores tem contribuído para o insucesso das inovações 

tecnológicas na escola: falta de identificação dos objetivos da 

utilização de novas tecnologias; colocação da ênfase sobre o meio e 

não sobre a mensagem; resistência à mudança; falta de sistemas de 

apoio, falta de domínio das novas tecnologias e custos excessivos; e 

falta de programas educativos de qualidade. (p. 34). 

 

Pretto (1996) também esclarece que há necessidade de conscientizar os 

próprios professores universitários da necessidade de fornecer a formação adequada aos 

“novos profissionais”, no caso, futuros professores, para que os mesmos sejam capazes 

de se adequar e lidar com as constantes transformações e evoluções tecnológicas do 

mundo contemporâneo.  

[...] as universidades, em especial as públicas, precisarão também ser 

transformadas. Como principais responsáveis pela formação dos 

futuros professores, também no interior delas, essas modificações 

precisam ser sedimentadas. Em função da diversidade de personagens 

presentes nas universidades, do seu potencial de interdisciplinaridade 

e do amplo espectro de profissionais que prepara, a universidade é, 

sem dúvida, o local privilegiado para a pesquisa e discussão de 

questões ligadas ao novo milênio, em especial quando nos referimos 

aos meios de comunicação e sua necessária incorporação pela 

educação. (p. 119). 

 

Para Mercado (1999), o trabalho interdisciplinar e cooperativo pode ser à 

resposta para a devida adequação das escolas às tecnologias e necessidades do futuro, 

para a solução dos problemas, através da integração de conhecimentos parciais. Inclui-

se, também, a utilização da Internet, recurso que pode ser utilizado como meio para a 

expressão de criatividade e acesso a conteúdo socialmente relevantes, extraídos da 

realidade do próprio educando, e que devem motivar o trabalho coletivo não apenas 

entre os próprios alunos, mas também entre os professores das mais diversas disciplinas. 

 

A TV Pendrive, seus recursos e pertinência no ambiente escolar: um escape em 

meio ao caos 

 

Como foi possível observar nos tópicos anteriores, há um gigantesco 

descompasso entre as tecnologias e o ambiente escolar, pelos mais diversos motivos, 

como desinteresse por parte dos professores, falta de habilidade ou noções básicas para 

conduzir sua utilização de forma adequada e proveitosa para o aluno, falta de 

conhecimento, indisponibilidade ou até mesmo inacessibilidade dos equipamentos, 

quando os mesmos se encontram na escola, formação inadequada (deficiente), no 



 
 

sentido de lidar com a sociedade contemporânea e suas recorrentes e contínuas 

transformações e, também, o medo, medo de se arriscar, de sair da zona de conforto.  

De acordo com Almeida (2005), 

[...] o uso da TIC favorece a democratização do acesso à informação, a 

troca de informações e experiências, a compreensão crítica da 

realidade e o desenvolvimento humano, social, cultural e educacional. 

Tudo isso poderá levar à criação de uma sociedade mais justa e 

igualitária. (p. 71). 

 

Por que então não utilizar novas metodologias de ensino valendo-se das 

tecnologias, tecnologias que estão aí, ao alcance de – quase – todos? Ainda se 

discriminando os diversos perfis de professores, esta é uma pergunta um tanto quanto 

difícil de responder, no entanto, apresentaremos a metodologia de ensino que utilizamos 

durante nosso estágio de regência em um Colégio da rede estadual (pública) de ensino, 

por um período de aproximadamente 7 semanas,onde tivemos que lidar com um 

ambiente bastante similar ao vivenciado pela grande maioria das escolas públicas 

brasileiras, como especificaremos com maiores detalhes a seguir. Vamos dar maior 

ênfase à utilização da TV Pendrive, uma ferramenta, padronizada, disponível em 

colégios públicos paranaenses, inclusive no espaço que desenvolvemos nossas 

atividades. 

De acordo com Moran (2005), 

Os meios de comunicação, principalmente a televisão, desenvolvem 

formas sofisticadas multidimensionais de comunicação sensorial, 

emocional e racional, superpondo linguagens e mensagens que 

facilitam a interação com o público. A TV fala primeiro do 

“sentimento” – o que você sentiu”, não o que você conheceu; as idéias 

estão embutidas na roupagem sensorial, intuitiva e afetiva. (p. 97). 

 

E ainda, 

A televisão estabelece uma conexão aparentemente lógica entre 

mostrar e demonstrar. Mostrar é igual à demonstrar, a provar, a 

comprovar. Uma situação isolada converte-se em situação 

paradigmática, padrão, universal. Ao mesmo tempo, o não mostrar 

equivale a não existir, a não acontecer. O que não se vê, perde 

existência. (p. 98). 

 



 
 

 

TV PendriveTV-29UCSEED  Fonte: SEED (2007) 

 

A TV Pendrive da marca CCE, modelo TV-29UCSEED foi um 

equipamento distribuído aos colégios da rede pública de ensino paranaense no ano de 

2007. Estima-se que ela está presente em, aproximadamente, 22 mil salas de aulas do 

Paraná. De acordo com SEED (2007), o equipamento possui entrada para dispositivos 

USB e leitor de cartões de memória, sendo compatível com os arquivos de vídeo no 

formato MPEG (MPEG1 e MPEG2), DivX e Xvid, arquivos de áudio no formato MP3 

e WMA e arquivos de imagem no formato JPEG. Cabe salientar que, juntamente aos 

televisores, seria despachado para cada professor da rede estadual de ensino um 

pendrive de 2GB para ser utilizado em conjunto com a TV. 

De acordo com SEED (2007, p. 3), “No Estado do Paraná, a Secretaria de 

Estado da Educação tem desenvolvido projetos que visam à integração de mídias com a 

finalidade de proporcionar a inclusão e o acesso de alunos e professores da rede pública 

estadual a essas tecnologias”.Esta ferramenta é, portanto, uma tentativa de aproximar as 

tecnologias mais acessíveis, no caso a TV, das salas de aula. 

Ainda de acordo com SEED (2007), uma das vantagens em se utilizar este 

equipamento/ferramenta está na possibilidade da utilização de material diversificado, 

compatíveis com a proposta de ensino, 

Podemos utilizar o pen drive ou o cartão memória de uma câmera 

fotográfica para levar até a sala de aula textos e apresentações em 

slides, desenvolvidas em software específico e transformadas em 

imagem no formato JPG. Também é possível exibir objetos de 

aprendizagem como: sons, imagens, audiovisuais e animações que 



 
 

envolvam conteúdos curriculares, para melhorar ainda mais o 

conteúdo de aulas. (p. 9). 

 

Esta foi, basicamente, a forma como procedemos em nosso estágio/período 

de regência. Durante o período de observação, que transcorreu por aproximadamente 20 

horas, notamos que os alunos conversavam entre si questionando/reclamando da 

utilização (em excesso) do livro didático, mais especificamente, das 

atividades/exercícios contidos nele. Diversas vezes o professor também demandava que 

os alunos copiassem uma certa quantidade de textos do quadro negro, o que gerava certa 

calmaria no momento de cópia, que logo cessava quando os alunos terminavam a cópia 

do quadro. Muitas vezes, em seguida, o professor transcorria alguns exercícios no 

quadro, sendo que, posteriormente à sua cópia, os alunos eram liberados para efetuarem 

sua resolução por conta própria. É necessário esclarecer, no entanto, que não 

discordamos ou reprovamos a metodologia utilizada pelo professor, visto que a mesma 

era eficiente no que se propunha, porém, em alguns momentos, especialmente às terças-

feiras, quando a(s) quarta(s) e quinta(s) aula(s) daquela(s) sala(s) correspondiam à 

disciplina de Geografia, respectivamente, notava-se um claro descompasso entre 

professor versus aluno. O professor queria realizar o seu trabalho, ou seja, aplicar a 

matéria e trabalha-la, no entanto, os alunos queriam, a àquela altura, ir embora, visto a 

proximidade com o horário do fim das aulas.  

Notamos, em diversos momentos, também, que alguns alunos tentavam 

chamar a atenção quando caíam em monotomia, isto é, levantavam-se de seus lugares e 

se deslocavam até as carteiras de seus amigos, tentando conversar, mesmo que por um 

breve período de tempo, que durava até o professor perceber a situação, ou começavam 

a conversar com seus colegas próximos, permanecendo sentados. No entanto, e por 

incrível que pareça, eles conseguiam aprender, eram os verdadeiros alunos 

“multitarefas”, copiavam, conversavam e ainda conseguiam aprender! Em certa ocasião, 

o próprio professor nos chamou a atenção para este fato. Segundo ele, ambas as salas 

eram tumultuosas, no sentido organizacional e de conversação, no entanto, eles estavam 

sempre atentos às explicações, mesmo que não demonstrassem e sempre correspondiam 

à altura das expectativas.  Durante nosso período de estágio, superior a um mês, 

podíamos constatar esse fato quase que diariamente e ficamos, certamente, 

impressionados. 



 
 

Tentamos contornar esta situação da seguinte forma: reduzir a utilização do 

quadro-negro (no sentido de efetuar transcrições de textos para realização de cópias, por 

parte dos alunos), aumentar a participação dos alunos através do contínuo envolvimento 

com o tema/aula e utilização de uma “tecnologia” diferenciada, massivamente ignorada 

pelos outros professores, sempre que possível para, talvez, apresentar um contato mais 

“direto” ou realista com alguns temas trabalhados nas aulas. A tecnologia escolhida foi 

a TV Pendrive. 

Porque a TV Pendrive? Como apresentou-se, anteriormente, existe um 

grande descompasso entre a presença e utilização de tecnologias, principalmente as 

relativamente “novas”, e os espaços de ensino. Os professores não possuem a formação 

adequada para lidar com elas, muitas vezes quando possuem, não existem os 

equipamentos necessários na escola e, finalmente, na maioria das vezes, quando ele está 

na escola, por algum motivo, é privado de ser utilizado por quem deveria ser seu usuário 

final. Gostaríamos, muito, de ter utilizado ferramentas mais avançadas, como 

computadores e, apesar deles estarem disponíveis na escola, não podiam ser utilizados 

pelos alunos, apenas professores. No passado, em outra escola, de um município 

vizinho, também nos defrontamos com a mesma situação, uma situação um tanto quanto 

curiosa, visto que os laboratórios de informática nas escolas foram pensados e 

estabelecidos para serem utilizados principalmente por alunos dessas instituições, no 

entanto, não pretendemos discutir à fundo estas “desavenças”, não agora. 

Como procedemos? Optamos por proceder da seguinte forma: Todas as 

aulas foram preparadas sem o uso do livro didático, para serem conduzidas 

independentemente da disponibilidade desta ferramenta para os alunos. O livro didático 

utilizado nesta instituição/série em questão possuía qualidade problemática em relação à 

abordagem de conteúdo. Fomos instruídos a trabalhar conteúdos pertencentes à 

Geografia do Brasil, mais especificamente, as regiões Nordeste e Centro-Oeste. 

Devíamos preparar aulas com abordagens densas para apresentar tais regiões de forma 

eficiente para o nosso público (alunos do 7º ano do ensino fundamental) e, infelizmente, 

o livro didático oferecido não contemplava essa necessidade de forma eficiente. Os 

conteúdos eram abordados de forma bastante superficial e inconclusiva, portanto, 

optamos por considerar esta “ferramenta” de trabalho, em nosso caso particular, 

bastante deficiente em seu propósito. As aulas foram preparadas com o auxílio da 

melhor ferramenta disponível na atualidade, quando bem utilizada, ou seja, a 

Internet.Como futuros professores de Geografia, gostaríamos de esclarecer que foi 



 
 

necessário realizar uma extensiva filtragem dos conteúdos que seriam espelhados na TV 

Pendrive e aconselhamos a quaisquer outros professores que pretendam utilizar 

conteúdo da rede em suas aulas a fazerem o mesmo, visto que existem determinados 

sites que apresentam conteúdo duvidoso ou tendencioso. É necessário ter cautela com 

informações colhidas da rede, visto que muitas delas podem cumprir um papel inverso 

ao de auxiliar no ensino, podendo prejudica-lo aoapresentar dados falsos que mascaram 

a realidade. 

Em relação ao conteúdo preparado para as aulas e sua respectiva 

apresentação aos alunos, salientamos que o mesmo foi preparado utilizando-se da suíte 

Microsoft® Office, mais especificamente do software PowerPoint 2016. 

Confeccionamos laudas/imagens no formato .JPEG com a resolução adequada (no caso, 

720x480) para a TV Pendrive em questão. Utilizamos os slides de forma complementar 

para findar explicações dos conteúdos, quando necessário e, também, apresentar 

fotografias e/ou vídeos a respeito dos fenômenos trabalhados, incluindo notícias de 

fontes seguras, é claro, excluindo da elaboração destes materiais fontes tendenciosas ou 

não-verídicas, como discutido anteriormente. Toda a explicação do conteúdo, mesmo 

quando parte dele estava ligado à utilização/apresentação por meio da TV Pendrive se 

deu em forma de debate com a própria turma. Os alunos eram sempre estimulados e 

convidados a participarem das aulas/explicações, sempre questionados sobre dúvidas ou 

experiências/vivências prévias com os fenômenos ou conteúdos discutidos. Os alunos 

eram informados, no início de cada aula, de que não havia necessidade de efetuarem 

qualquer forma de cópia dos conteúdos apresentados, tanto verbalmente como por meio 

da TV Pendrive, sendo assim, em vez de “perderem tempo” realizando cópias eles 

permaneciam mais envolvidos participando das aulas, ou ao menos prestando atenção 

nelas, no pior dos casos. Foram trabalhados conteúdos referentes à região Nordeste e 

Centro-Oeste, na seguinte ordem: 

 Aula 1: Introdução e noções básicas referentes à região Nordeste 

 Aula 2 e 3: Subregiões, climas e vegetação da região Nordeste 

 Aula 4: Migrações envolvendo a região Nordeste 

 Aula 5 e 6:População da região Nordeste e PIB/PIB per capita além 

do IDH, em diversas escalas, da referida região 

 Aula 7: Turismo na região Nordeste 

 Aula 8 e 9: Revisão e aplicação de avaliação 



 
 

 Aula 10:Introdução e noções básicas referentes à região Centro-

Oeste 

 Aula 11 e 12: Cerrado e Pantanal da região Centro-Oeste 

 Aula 13 e 14:População da região Centro-Oeste e PIB/PIB per 

capita além do IDH, em diversas escalas, da referida região 

 Aula 15: Turismo na região Centro-Oeste 

Toda aula continha, no mínimo, a aplicação de uma atividade prática, 

conforme sugestão do próprio professor. Segundo ele, a sala era muito ativa (como 

pudemos constatar, de fato, durante o estágio) e, caso não realizassem nenhuma 

atividade prática, perderiam facilmente o interesse nas aulas. Abaixo, apresentamos 

alguns poucos exemplos dos materiais que preparamos e, também, algumas das 

atividades mais simples que fizemos. Infelizmente, não podemos realizar a exposição da 

maneira que gostaríamos, devido ao perfil deste trabalho que conta com número de 

páginas limitado. 



 
 

 

Mosaico com exemplos                                Fonte: Elaborado pelos autores 



 
 

 

Mosaico com exemplos                                 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

ATIVIDADES 



 
 

 

Atividades                      Fonte: Elaborado pelos autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que apesar do momento atual vivenciado pela sociedade, repleto 

das mais diversas tecnologias como microcomputadores, smartphones, televisores de 

ultra high definition (4K), a própria internet, disponível em – quase – todos os lugares, 



 
 

por preços acessíveis, a escola continua atrasada no que diz respeito à utilização das 

mais simples formas/meios tecnológicos. Há pouco tempo as escolas dispunham apenas 

de retroprojetores, posteriormente algumas delas passaram a ser equipadas com vídeos e 

televisores próprios, não vingou. Posteriormente, verificou-se uma tentativa de levar 

computadores às escolas através dos Laboratórios de Informática, sendo que, conforme 

constatamos, também não tem funcionado como “esperado”. Quase que 

concomitantemente à chegada dos computadores às escolas a Secretaria de Educação 

(SEED), através do Governo do Paraná, entrou na empreitada de tentar levar às escolas 

um equipamento mais prático: a “TV Pendrive”. Devemos lembrar que este foi o único 

recurso/ferramenta sempre “disponível” com o qual pudemos contar para servir de 

apoio às nossas aulas em sala.  

Contamos com a TV Pendrive para modificar radicalmente a forma de 

ensinar, substituindo o quadro negro por interações diretas com os alunos, em forma de 

debate, e contamos com o auxílio da TV para apresentar mapas (juntamente com 

aqueles disponíveis fisicamente na sala de aula), trechos de notícias, vídeos, imagens e 

outros elementos que não seriam possíveis com o livro didático ou o quadro negro. 

Salientamos que não substituímos totalmente, de fato, o quadro negro visto que 

eventualmente o mesmo teve de ser utilizado durante as aulas para atender as 

necessidades dos alunos, seja com a explicação de conteúdos, apresentação de exemplos 

para a melhorar acompreensão ou até mesmo transcrição de atividades rápidas/simples. 

Quanto ao feedback por parte dos alunos, podemos dizer que melhor seria 

quase impossível. No último dia de aula vários alunos se manifestaram a respeito de 

como conduzimos nossas aulas. Segundo eles, “foi bom não ficar copiando tanto”. 

Devemos lembrar também que, como aplicávamos muitas atividades, tivemos de 

custear as cópias para todos os nossos 80 alunos, porém, ao final, não nos arrependemos 

disso, pelo contrário, ficamos muito gratificados pelo retorno que recebemos dos 

alunos. Alguns deles manifestaram que “sentirão falta” de professores como nós, porque 

éramos “diferentes” em nosso modo de trabalhar.  

Acreditamos que novas tecnologias tem muito a acrescentar nas salas de 

aula, visto a gigantesca e imensurável quantidade de material disponível na rede, sites 

de vídeos como o próprio YouTube, um ótimo instrumento para acesso a vídeos que 

podem ser utilizados de forma educativa. No entanto, deve-se destacar algumas 

desavenças dessa metodologia, como por exemplo a necessidade de procurar por fontes 



 
 

confiáveis, necessidade de adequar o conteúdo à televisão/formatos compatíveis, o que 

nem sempre é uma tarefa fácil para o(s) professor(es). 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre os estereótipos e as visões 

preconceituosas presentes no nosso imaginário, principalmente quando falamos sobre o 

continente africano. Trabalhar em sala de aula a África sem reproduzir estereótipos e visões 

depreciativas contidas nos livros didáticos e no senso comum de nossa comunidade escolar se 

faz uma necessidade na prática educadora a fim de que a educação não seja monocultural 

(pautada em uma única cultura). Para tal utilizamos levantamentos secundários, pautados em 

leis, trabalhos acadêmicos sobre a temática e análise de livros didáticos que tem como conteúdo 

estruturante o continente, além de levantamentos primários com os alunos do 9° ano matutino 

do colégio Tsuro Oguido (onde foi realizado o estágio supervisionado). Os alunos descreveram 

as características de uma princesa e 97% deles reproduziram as características físicas e 

socioeconômicas baseadas em estereótipos europeus que são amplamente difundidas em filmes, 

desenhos e livros de estórias. Como exemplo, temos a estória da Cinderela, na qual a princesa é 

descrita fisicamente como loira e magra. Para fazer um contraponto a visões estereotipadas 

buscamos por meio de um conto regionalista africano levantar a discussão sobre os estereótipos 

que reproduzimos em nossa vivência tendo como base os contos de fadas europeus versus o 

conto africano, revelando aos alunos outras possibilidades, buscando tornar o ensino sobre o 

continente o mais livre possível de estigmas e preconceitos, tanto de seus povos como de suas 

culturas. 
 

Palavras Chaves: Ensino de geografia; Estereótipos culturais; África; Contos Africanos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto que o ensino de geografia deve ser conduzido de 

maneira a levar o aluno a ter uma postura ativa e positiva frente a sua realidade, nos 

perguntamos: como trabalhar o continente africano sem reproduzir os estereótipos e a 

visão preconceituosa contidas nos livros didáticos e no senso comum de nossa 

comunidade escolar? Como resposta pra tal questionamento, a reflexão sobre os 

estereótipos e as visões preconceituosas presentes no nosso imaginário é de fundamental 

importância, a fim de que o ensino seja significativo na vida do aluno.  
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Nesse artigo objetivou-se discutir sobre as visões depreciativas acerca dos povos 

africanos comumente presentes no senso comum da sociedade e nos livros didáticos de 

geografia assim como apresentar uma intervenção didática que introduz os alunos no 

processo de desconstrução dos estereótipos, por meio dos contos de fadas. Para tanto 

utilizamos de levantamentos primários (materiais produzidos pelos alunos dos 9º anos 

matutino do Colégio Tsuro Oguido em 2015) e secundários (buscamos embasamento 

em documentos e leis que versam sobre a temática da cultura afro no ensino assim como 

em trabalhos acadêmicos acerca do tema).  

Para atingir o objetivo delineado acima, o estudo foi estruturado da seguinte 

forma: inicialmente contemplamos a abordagem da história e cultura africana no ensino 

através de decretos de leis, que teve que se tornar regra em 1996 e, posteriormente em 

2003, para que fosse abordado no ensino de forma a contribuir na construção de uma 

sociedade menos preconceituosa.  

Em seguida discutimos sobre a abordagem contemplada na maior parte dos 

livros didáticos de geografia sobre o continente africano e a cultura africana, tendo por 

base um levantamento em três livros didáticos recomendados pelo Ministério da 

Educação dentro do Programa Nacional do livro Didático (PNLD).  

Por fim, a partir das duas primeiras aulas aplicadas no estágio de regência, 

apresentamos uma proposta de aula que leve os alunos a repensar sobre os estereótipos 

presentes no seu dia a dia, utilizando a literatura por meio de um conto que faz um 

contraponto à visão eurocêntrica de princesas e príncipes. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES E O ENSINO 

DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO 

 

O ensino de geografia, assim como nas demais disciplinas, é regido por leis 

previstas pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e as Diretrizes Curriculares do Ensino Básico foram 

elaborados em consonância a essas leis, inclusive a elaboração dos livros didáticos, que 

segue as diretrizes dos Parâmetros Nacionais do Livro Didático – PNLD (FRIGOTTO, 

2002). 

Dentre as mudanças contempladas nessas diretrizes, chama-se a atenção para a 

diversidade étnico-racial brasileira que passou a ser contemplada na Lei de Diretrizes e 

Bases da educação – LDB 9394/96 em seu artigo 26 redigido nos seguintes termos: “O 



 
 

ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 

etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana 

e europeia” (BRASIL, 1996). Embora fosse abordada somente no ensino de história do 

Brasil, a lei foi um '„pontapé‟' inicial no ensino básico e chamou a atenção para a 

questão da história e cultura afro. 

Esta lei foi alterada em 2003 pela Lei 10639, essa alteração é […] “fruto de lutas 

históricas do Movimento Negro no Brasil que há tempos combate contra o preconceito 

racial muito existente na sociedade brasileira”. (COSTA, 2009, p.1). Assim a lei de 

1996 passa a vigorar acrescida dos artigos 26-A e 79-B: 

[...] Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 

oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira.  

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 

nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 

„Dia Nacional da Consciência Negra (BRASIL, 2003).  
 

 

Com esses acréscimos, a lei antes restrita somente a disciplina de História 

tornou-se obrigatória em todas as áreas do ensino, inclusive na Geografia; o currículo 

escolar do ensino fundamental e médio deve conter a história e cultura afro-brasileira, a 

história da África e dos africanos, das suas lutas e contribuições para a formação da 

sociedade brasileira, a fim de romper com os preconceitos incrustados na sociedade. 

No ano de 2008 ocorreu um acréscimo a essa lei, ao ser contemplada também a 

questão indígena. Pela lei 11645/08 incluiu-se no artigo 26 a obrigatoriedade do ensino 

da história e cultura indígena (BRASIL, 2008).  

Essa lei é a forma concretizada da tentativa de combate ao preconceito, racismo 

e visões estereotipadas que permeiam a sociedade brasileira. Costa (2009) afirma que é 

necessário a utilização dessa lei para reposicionar o negro no mundo da educação, 

dando novas visões as representações da África e dos africanos, exercendo a 

descolonização do saber dando outras possibilidades que não sejam monoculturais e 

euro centradas.  



 
 

A geografia como disciplina que busca a leitura do espaço geográfico pode 

contribuir positivamente para a construção de leituras multiculturais do mundo e de suas 

representações e que não sejam mais pautadas em um monoculturalismo monolítico, 

que leva a reprodução de visões estereotipadas e preconceituosas sobre a diversidade 

étnico-racial, presentes em muitos conteúdos didáticos. 

Embora tenham ocorrido esses avanços em termos de legislação e de reflexões 

na academia, esta visão preconceituosa e excludente ainda se faz presente na abordagem 

de conteúdos geográficos na maioria dos livros didáticos de geografia.  

 

 

O LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA E AS REPRESENTAÇÕES DA 

HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA 

 

Em termos pedagógicos, entende-se que o livro didático de geografia é um 

instrumento auxiliar, entre tantos existentes, do processo de ensino e aprendizagem que 

permite ao aluno ter contato com os objetos geográficos da realidade estudada através 

de textos, figuras e representações cartográficas assim como abordagens do conteúdo 

geográfico.  

O livro como instrumento de atividades didático-pedagógicas pode ser um 

excelente aliado ao processo de construção do conhecimento como também pode 

comprometer o ensino haja vista que muitos livros distorcem a realidade com a visão 

eurocêntrica do mundo, reproduzem estereótipos e ideias preconceituosas e são apenas 

uma peça da engrenagem que (re)produz sistemas de dominação (ZAGO, 2011) 

Castrogiovanni e Goulart (1988) analisando a questão do livro didático afirmam 

que na prática pedagógica a seleção do material didático deve ser constantemente 

analisada e discutida onde o professor tem o papel dominante na seleção de seu material 

de ensino. Da mesma forma a construção do conhecimento deve ser conduzida de 

maneira que o aluno desenvolva habilidades que levem-no a ter condutas positivas 

frente a realidade, no caso da atividade proposta aqui, que o aluno reconheça a 

diversidade etno/racial na sociedade e que tenha uma conduta sem estereótipos e 

discriminação em relação a diversidade étnica e cultural presente no seu cotidiano.  

Cabe ao professor de geografia a análise e seleção criteriosa dos recursos 

metodológicos e da metodologia que orientará a sua atividade, tendo em vista o 

conteúdo e objetivos do ensino a fim de que não selecione informações tendenciosas, 



 
 

que encobrem ideologias que a muito tempo permeiam o ensino e demais esferas da 

sociedade. Um exemplo seria a visão eurocêntrica e monocultural de mundo estampada 

em muitos livros didáticos que traz consigo ideias e valores estereotipados e 

preconceituosos alienando o aluno da realidade, das diferenças, diversidades e 

desigualdades presentes no espaço geográfico (ZAGO, 2011).  

Reforçando essa perspectiva, Zago (2011), afirma que:  

[…] a análise sobre a perspectiva ideológica e cultural dos conteúdos 

presentes nos livros didáticos se faz necessária à medida que os 

mesmos podem se encontrar antagônicos aos objetivos propostos pela 

sociedade e, também, pela disciplina escolar, em favor de uma 

minoria dominante (ZAGO, 2011, p. 06).  
 

Em termos do ensino de geografia, é importante destacar as ideias de Mota 

(2013), que levando em consideração a escala geográfica de mundo, coloca que:  

[…] a fragmentação do espaço permite que vejamos o surgimento de 

diferentes fronteiras com diferentes grupos sociais de “raças” e de 

culturas diversas com muitas narrativas acerca dos grupos até então 

excluídos ou reconhecidos de forma negativa pelas narrativas mestras 

dominantes (MOTA, 2013, p.62). 
 

Assim busca-se aqui fazer uma análise sucinta da representação da África e do 

negro, sua história, cultura e influência na construção do espaço geográfico, presentes 

nos livros didáticos de geografia. Para tanto, temos como base as ideias presentes na lei 

10.639/03, nas Diretrizes Curriculares da Educação das Relações Étnico-raciais da 

História da África e da Cultura Afro-Brasileira -que postulam exigências ao PNLD- e 

sob a postura educadora multicultural que “[…] tem como fim o reconhecimento social 

e cultural do negro no currículo do ensino de Geografia” (MOTA 2013, p.158).  

Essa análise é importante ao passo que nos permite reconhecer se as narrativas 

mestras como afirma Mota (2013) são presentes nas abordagens sobre os negros e a 

África ou se abordagens multiculturais que valorizem a história e cultura africana e 

afro-brasileira estão sendo desenvolvidas nos livros didáticos. 

Neste sentido, foram analisados três livros didáticos da oitava série (tabela 1) no 

decorrer da elaboração deste estudo, dois deles são anteriores a promulgação da lei 

10.639/03, mas posteriores ao pontapé inicial de inclusão da história africana nos 

currículos oficiais, que se deu através dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1996, 

no qual introduz a temática Pluralidade Cultural no ensino, embora seja somente no 

ensino de História (ZAGO, 2011). O terceiro livro analisado é de 2012, portanto 



 
 

posterior às mudanças legais na abordagem do negro e da história e cultura afro no 

ensino.  

 

Tabela 01: Livros didáticos de geografia destinados ao 8º ano do ensino fundamental II.  

Autor(es) Título Ano de publicação 

Demétrio Magnoli Geia: fundamentos da 

geografia 

2002 

Angela C. Krajewski; 

Raul B. Guimarães e 

Wagner C. Ribeiro 

Geografia: pesquisa e ação 2003 

Neiva Camargo 

Torrezani 

Vontade de saber 

geografia 

2012 

Org.: Sanches (2016) 

 

Nos dois livros anteriores a lei 10.639/03, a apresentação do conteúdo é baseada 

no colonialismo europeu e na história do ponto de vista ocidental, que reproduzem os 

estereótipos presentes em nossa sociedade, deixando de lado a valorização da 

diversidade cultural existente e o reconhecimento da contribuição das sociedades 

africanas na formação da cultura brasileira, o que pode levar a uma leitura negativa da 

África e dos africanos.  

A África é representada em textos, mapas e imagens que levam indiretamente ao 

reconhecimento negativo da sua história e cultural, com conteúdos que não vão ao 

encontro à valorização das diversidades e do multiculturalismo emancipatório. As 

imagens nos livros que na maioria das vezes remetem a pobreza, fome, guerra, 

escravidão, e submissão dos povos africanos, assim como os textos, corroborando com a 

visão monocultural, que inferioriza outras culturas e valoriza a dominante. Nas palavras 

de Paulo Freire, ao reproduzir esse ideário dominante, a escola e o professor não 

permitem aos alunos uma aula “[...] desvestida da roupagem alienada e alienante [...]” 

uma reflexão carregada “[...] de mudança e de libertação” (FREIRE, 2007, p.44). 

No terceiro livro que foi elaborado após a promulgação da lei 10.639/03, nota-se 

uma preocupação com essa questão da abordagem da história africana. Embora seja 

mínima (em apenas dois tópicos de meia página cada), verifica-se uma abordagem da 

origem da humanidade e que pode ser trabalhada a questão étnica/racial de forma a 

superar os preconceitos e estereótipos reproduzidos na sociedade sobre a questão racial. 

Outro ponto abordado no livro,também de forma muito resumida,diz respeito aos povos 



 
 

e culturas africanas, embora contemple apenas uma parte da população africana (da 

região norte) frente a enorme diversidade que encontramos no território africano. 

Ambos não citam a contribuição do povo e cultura africana na formação do 

nosso país. Os negros são representados apenas como parte de um modo de produção 

(no caso o escravista) e vistos como mercadoria, fato que tem contribuído muito para 

acentuar a discriminação e inferiorização da população negra, culminando na 

continuidade do racismo e preconceitos presentes no cotidiano do aluno da escola e da 

sociedade. 

Mota (2013) ao analisar em sua pesquisa dez livros didáticos da sétima série os 

conteúdos didáticos que abordam os negros no espaço, reconhece que: 

[...] Historicamente, o Brasil é um país multicultural de formação, 

visto que ele nasceu do encontro de várias etnias. Entretanto, os livros 

didáticos mostraram narrativas históricas sobre o negro, das mais 

variadas, nas quais ele aparece como o escravo, ou como aquele que 

apenas deixou um legado de representações folclóricas, como 

culinária, música e dança. Por outro lado, quanto a sua participação 

em outros segmentos, como na economia, a escravidão ainda é o 

período de maior relevância, entretanto, sobre a sua participação na 

economia da sociedade de classes, ou mesmo sobre a sua integração 

social nessa sociedade, o que tem sido apresentado é a desigualdade 

social entre negros e brancos, que, segundo o IBGE, ainda é 

discrepante (MOTA, 2013, p. 111). 
 

A afirmação de Mota e a análise dos livros da oitava série realizada neste estudo 

revelam que as representações da África, do negro e da sua contribuição na formação do 

território brasileiro são representações, em sua maioria, que remetem a estereótipos 

preconceituosos de discriminação racial. 

E, por trás desses conteúdos estereotipados, há um currículo oculto, no qual o 

professor de geografia deve-se atentar, para não cair no erro de reproduzir conteúdos 

que conduzam o aluno a alienação intelectual.  

Assim, as atividades propostas nos livros didáticos não condizem com o objetivo 

do multiculturalismo cabendo, portanto, ao professor propor atividades que contemplem 

a referida questão, pautadas em reflexões sobre os estereótipos e as visões 

preconceituosas presentes no imaginário social, a fim de que o ensino seja um meio de 

tornar as atitudes dos educandos positivas frente a sua realidade, com o reconhecimento 

da igualdade e da diferença. 

Mediante o que foi discutido até então, como forma de fugir desta reprodução do 

ideário dominante de cultura ocidental que nega a riqueza e diversidade dos povos 



 
 

africanos, a prática pedagógica pode ocorrer a partir de atividades que levem os alunos a 

reflexão sobre tais ideias, como por exemplo os estereótipos de príncipe e princesa 

veiculados pela mídia, literatura e grupos sociais nos quais os alunos estão inseridos.  

 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA: DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL A PARTIR DOS 

ESTEREÓTIPOS PRESENTES NOS CONTOS DE FADAS  

 

Antes de iniciarmos a reflexão sobre a prática pedagógica, é importante destacar 

que assim que nos foi passado o conteúdo que seria trabalhado nas turmas de 9º anos, 

no caso “África”, a primeira preocupação que nos veio em mente foi: Como trabalhar 

essa temática de forma significativa e sem reproduzir os estereótipos preconceituosos? 

E essa preocupação foi relatada para nossa supervisora de estágio, quando em reunião 

com a mesma dissemos: “Professora, não queremos trabalhar com aquela África dos 

livros didáticos de geografia”.  

A partir de então, começamos a buscar referencial teórico que abordavam os 

conteúdos e também formas pedagógicas diferenciadas para trabalhar o continente 

africano respeitando o multiculturalismo e a importância dos povos africanos para a 

formação da nossa sociedade.  

Entre leituras e discussões com a professora supervisora do estágio, fomos 

preparando a regência de forma que a cada aula a nossa prática pedagógica pudesse 

contribuir para a desconstrução dos estereótipos e preconceitos em nosso cotidiano 

escolar.  

Sendo assim, nas duas primeiras aulas optamos por começar a desconstrução a 

partir de elementos presentes no universo juvenil em relação aos contos de fadas, 

especificamente no imaginário de príncipes e princesas que são reconhecidos a partir de 

filmes e livros estadunidenses, os quais não possuem o perfil da maioria dos cidadãos 

brasileiros. Escolhemos os contos de fadas, pois segundo Matos (2014) “[...] como obra 

de arte, esses contos encantam a todos por meio do lúdico, da fantasia, dos significados 

psicológicos e contribuem, de forma efetiva, para a educação moral da criança”. 

Segundo a autora, em razão dos contos tratarem de uma mistura de significados, 

cores e magia, os indivíduos se veem seduzidos pela narrativa que muitas vezes não se 

encaixam em sua realidade, naturalizando a superioridade dos personagens de origem 

europeia em contraposição a origem multiétnica dos brasileiros. 



 
 

 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que essas narrativas encantam as 

crianças com o prazer literário, também ensinam. Não um saber 

institucionalizado, mas uma sabedoria de vida, pois ajudam as crianças 

a perceberem o mundo e prestam suportes simbólicos para a formação 

de seus valores morais e éticos, abordando dilemas inerentes ao 

amadurecimento humano e exteriorizando os sentimentos mais 

profundos, dos mais sublimes aos mais primitivos. (MATOS, 2014, p. 

20). 

 

As histórias possuem lições de moral, que se enraízam e moldam os conceitos e 

o inconsciente dos indivíduos, os quais distanciam de sua realidade, negligenciando 

seus próprios valores e cultura (MATOS, 2014). 

Assim, buscando promover o início dessa discussão e desconstrução de 

estereótipos, as duas primeiras aulas objetivaram refletir sobre os estereótipos 

construídos no decorrer de nossa vivência em sociedade, que reforçam atitudes 

preconceituosas e racistas.  

Partindo desse pressuposto foram propostas algumas atividades nas quais fossem 

explorados os significados da origem e de valores atribuídos às princesas e príncipes em 

nossa sociedade. Estes significados fazem parte do conhecimento prévio destes alunos, 

passados por estórias e desenhos animados especialmente europeus que ditavam valores 

e morais que muitas vezes são incompatíveis com a realidade e vivência de cada aluno.  

Inicialmente, na primeira aula, buscamos resgatar o conhecimento prévio dos 

alunos a partir de uma conversação dirigida, questionando os conhecimentos que os 

alunos já possuíam a respeito do continente africano e as respostas foram registradas em 

lousa. As respostas se resumiram a visão de um continente com animais selvagens, 

miséria, pobreza e doenças, explicitando a ideia sempre negativa desse continente entre 

os alunos.  

Em seguida, os alunos assistiram ao vídeo “África: o berço da humanidade” com 

duração de 9 minutos o qual mostrava de onde os primeiros hominídeos vieram e suas 

posteriores migrações pelo mundo. Após o filme foi realizada uma aula expositiva 

dialogada enfocando a evolução da espécie humana e a migração destes primeiros 

hominídeos para os primeiros continentes, tendo como apoio slides elaborados com 

figuras e palavras chaves do conteúdo. Esta primeira aula foi um momento importante, 

no qual discutimos com os alunos sobre a origem dos primeiros seres humanos e seu 

espraiamento pelos continentes no decorrer dos tempos. Vieram a tona questões como o 

preconceito sofrido por alguns alunos e pessoas conhecidas.  



 
 

Dando continuidade, na segunda aula que ocorreu logo em seguida por ser 

geminada, propusemos uma atividade em duplas na qual os alunos deveriam escrever 

em uma folha de caderno qual seria o perfil físico e socioeconômico de uma princesa ou 

príncipe segundo o imaginário de cada dupla.  

Após o tempo determinado para a discussão e escrita em duplas, recolhemos as 

folhas e fizemos a leitura em voz alta de cada resposta (sem mencionar o nome de cada 

dupla). No decorrer da leitura, foi possível perceber que a grande maioria dos alunos 

tinha o ideal de princesas e príncipes como aqueles reproduzidos pela cultura 

dominante, particularmente os contos do Walt Disney, em que a princesa seria magra, 

de cabelos loiros e olhos claros. 

 Porém dentre todos os resultados, uma dupla se destacou com um texto crítico 

que resume bem a intenção da aula trabalhada, qual foi a imposição do eurocentrismo 

desde a infância, onde há uma inversão de valores em que o negro não é passível de se 

tornar príncipe e é visto como uma raça inferior, conforme segue a transcrição abaixo: 

“Para uma certa pessoa ser príncipe, não basta só querer, tem que ter seus 

requisitos, como e principalmente ser filho do rei, mas o certo rei com certeza tem que 

ser adorado, muito bonito, e com isso começa o processo. Creio que ninguém viu um 

rei negro, porque a sociedade já tem uma imagem de um rei na cabeça e 

automaticamente você imagina um cara loiro, olhos claros, e na cabeça do rei, o negro 

é praticamente um escravo, como se fosse uma raça inferior” (dupla de alunos do 9º 

ano, 2015). 

Em meio a esta atividade, apenas 4 duplas apresentaram uma visão de príncipes 

e princesas sem estereótipos, enquanto 52 duplas reproduziram estereótipos europeus, 

sendo a princesa loira, magra e de olhos claros, como mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Características físicas de príncipes e princesas descritas pelas duplas de alunos 

do 9º ano, 2015. 

  

Visão estereotipada de 

príncipes e princesas 

52 

Visão sem estereótipos 04 

TOTAL 56 

Fonte: Atividade aplicada junto às turmas do estágio de regência em 2015.  

Org.: LEMOS e SANCHES (2016) 

 

Neste sentido está claro que embora os alunos tenham raízes multiculturais, 

sendo a grande maioria afrodescendentes, não há uma valorização de sua cultura 



 
 

antepassada e a mesma não é mais transmitida de geração a geração. Em contrapartida 

os filmes, desenhos e livros, incluindo os livros didáticos continuam reproduzindo estes 

estereótipos que como provado acima vem aniquilando as raízes culturais e a 

valorização das matrizes étnicas brasileiras.  

Dando continuidade a aula, logo após a leitura das descrições dos alunos, como 

forma de desconstruir estes estereótipos que limitam e inferiorizam diversas culturas 

encontradas no Brasil, trabalhamos em seguida um conto de origem africana, do autor 

Celso Sisto, denominado “O casamento da Princesa”. 

Escolhemos esse conto por tratar de uma história com muitos significados e 

simbologias africanas que é passada de geração em geração. O conto fala de uma linda 

princesa que vem a ser disputada pelo Fogo e a Chuva, seus pretendentes, é um conto 

que remete a África Ocidental e traz a cultura africana e uma nova visão de princesas 

para dentro da sala de aula, como pode ser observado em alguns trechos abaixo.  

(...) A beleza andava de mãos dadas com a princesa Abena, pois tinha 

reunido numa só pessoa um harmonioso pescoço alongado, um rosto 

arredondado e seios grandes. (...) Além de tudo, ela tinha ainda a ajuda 

dos magníficos trajes que usava: sempre envolta nos mais belos tecidos 

e vestimentas; sempre adornada com os mais fulgurantes colares e 

brincos. Sempre emergindo do colorido das roupas, como a mais nobre 

visão de beleza (SISTO, 2009, p. 20). 

 

O conto se inicia trazendo a beleza da princesa africana, com seus traços únicos 

e característicos das mulheres africanas, trazendo um olhar diferente daqueles 

reproduzidos em sala de aula onde a magreza era um fator determinante para a 

existência de uma princesa. Trás também a cultura de tribos africanas, onde quanto mais 

longo é o pescoço de uma mulher, mais bonita ela é e suas vestimentas, que aqui no 

Brasil ainda continua sendo alvo de preconceitos e desconhecimento em relação a 

população nordestina do país, por exemplo. 

 

(...) a notícia da suprema graça de Abena circulou pelas tribos, 

atravessou os mares, subiu aos céus, correu por toda a África 

tropical. Mas só quando os habitantes dos mais distantes 

povoados começaram a chegar para ver com seus próprios olhos 

a princesa mais linda do mundo, é que chegaram também os 

pedidos de casamento. Os primeiros pretendentes a mão da 

princesa foram o Fogo e a Chuva (SISTO, 2009, p.20). 

 

Este trecho trás outro aspecto interessante, outra visão de príncipe, onde o 

imaginário se mostra sempre presente e faz dois elementos naturais, poderosos e 



 
 

presentes na vida de todos, se colocar a disposição para conseguir a mão da princesa, 

tamanha a sua beleza.  

Encerrada a leitura do conto, fizemos uma discussão com os alunos objetivando 

levá-los a refletir que as histórias de príncipes e princesas sempre estiveram atreladas 

aos estereótipos culturais europeus. 

Em meio a participação oral dos alunos, conseguimos instigá-los a buscar 

referências africanas como padrão de beleza, estabelecendo o início da quebra para com 

este paradigma, de que as princesas não necessariamente tem um padrão de beleza 

preestabelecido, assim como de disseminar alguns elementos positivos no continente 

africano, não sendo visto apenas como um local onde há fome, miséria e violência, 

criando assim um elemento de identidade e valorização da cultura afro. Objetivo esse 

que foi perseguido no decorrer das demais 13 aulas que trabalhamos no estágio de 

regência. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Na discussão e análise das leis que direcionam o ensino identificamos a 

preocupação e necessidade em se promover o ensino que abarque as múltiplas 

dimensões culturais e étnicas da população brasileira, embora o caminho a se percorrer 

a fim de superar as carências do ensino frente a essa realidade seja longo, pois o 

professor deve levar em consideração essas questões em sua prática pedagógica e os 

instrumentos didáticos oficiais utilizados ainda não permitem a superação dos 

estereótipos e preconceitos por si só, como vimos na análise de alguns livros didáticos. 

Portanto buscar novos meios e práticas a fim de se atingir a superação desse 

problema se faz necessário, utilizar a literatura, ou mesmo a música ou outras formas de 

expressões artísticas e culturais podem ser um meio que leve a desconstrução de 

estereótipos e construção de visões multiculturais da realidade geográfica. 

Embora tenha se cumprido o objetivo de lançar a sementinha de desmistificação 

da visão de príncipes e princesas a partir da atividade proposta, obtivemos certa 

dificuldade na mensuração dos resultados, haja vista que o tempo hábil para a atividade 

era muito curto impossibilitando uma maior reflexão dos alunos acerca dos estereótipos 



 
 

já enraizados sobre princesas e príncipes, além de pouco tempo para debater e levantar 

questionamentos.  

Visto a importância de trabalhar esta temática extremamente vinculada à 

realidade dos alunos, acreditamos ser necessário um trabalho interdisciplinar no qual as 

origens e preconceitos seriam tratados de forma integral possibilitando uma maior 

reflexão, conhecimento e poder de criticidade por parte dos, praticando a cidadania e 

construindo seu saber na sua prática diária. 
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Resumo: Abordaremos como a construção de maquete é um excelente recurso pedagógico 

para a prática do ensino de Geografia, principalmente no ensino fundamental, e ainda os 

benefícios dessa atividade tanto para alunos como para o 
70

professor. A atividade de construção 

de maquete também será evidenciada com os motivos que nos levaram a utilizar este recurso, 

com o objetivo de se prender a atenção e melhorar o conhecimento dos alunos em relação ao 

tema proposto. Também expomos a descrição dessa prática junto a uma turma do 7º ano do 

ensino fundamental, aplicada pelos autores durante o estágio. 

 

Palavras chave: Ensino de Geografia; Recursos Pedagógicos; Construção de Maquete. 

 

Introdução 

 Atualmente esta cada vez mais difícil para os professores de Geografia fazerem 

com que os alunos se interessem pelas aulas de Geografia, ou ainda manter a atenção da 

turma no decorrer das aulas expositivas dialogadas. Os alunos estão se dispersando nas 

aulas cada vez mais, ficando difícil para o professor competir pela sua atenção. Uma 

dessas causas pode ser o aumento das tecnologias e facilidades que ela proporciona 

principalmente o uso dos aparelhos celulares em sala.  

Assim, para que os professores possam manter a turma focada na aula estão 

buscando cada vez mais recursos que atraiam essa atenção e que possam deixar suas 

aulas e temas mais interessante, portanto os recursos pedagógicos como maquetes, 

jogos, trabalhos de campo, vídeos, trabalhos em grupo entre outros estão cada vez mais 

presentes nas salas de aula. 
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 Essa dificuldade de se atrair a atenção dos alunos por parte dos professores é o 

que torna a prática de atividades lúdicas nas aulas, um excelente recurso como forma de 

aprimorar o conhecimento dos alunos e fornecer a eles uma nova visão dos temas a 

serem debatidos e discutidos em sala. Assim os usos desses recursos pedagógicos 

tornam-se importantes para o aprendizado dos alunos, principalmente com as turmas do 

ensino fundamental, em que os educandos estão desenvolvendo suas habilidades e 

aprimorando seus conhecimentos.  

Os benefícios do uso dos recursos pedagógicos é que levou a este artigo e de 

como poderíamos trabalhar com os alunos do 7º ano os temas geográficos, em especial 

o relevo da região sul do Brasil de forma a manter a atenção da turma e a participação 

de todos.  

Assim, para alcançar o objetivo de manter a turma interessada e participativa 

sobre o tema do relevo da região sul do Brasil, optamos por trabalhar com a construção 

de maquete, pois envolve uma dinâmica de trabalho em equipe, o que faria com que 

todos os educando participassem da atividade, proporcionando também uma maior 

interação entre eles e com o professor. 

  Para se alcançar o objetivo da construção da maquete do relevo brasileiro, 

expomos primeiramente, como os recursos pedagógicos são de grande importância para 

o ensino aprendizagem dos alunos e de como eles estimulam e despertam o interesse 

dos educandos pelos temas que são abordados pelos professores. Um desses recursos é a 

construção de maquetes que, também será abordado neste trabalho e de seus benefícios 

para a compreensão dos alunos frente aos temas geográficos, devido ao fato dela 

proporcionar uma visão tridimensional desses temas.  

 Por fim mostraremos como foi o passo a passo da escolha da aplicação da 

atividade de construção da maquete junto a turma do 7º ano, e de como a turma realizou 

essa atividade e os resultados obtidos tanto para a aprendizagem e o conhecimento dos 

alunos sobre o relevo brasileiro como para os estagiários e a experiência de se trabalhar 

com recursos pedagógicos em uma sala de aula. 

Os recursos pedagógicos no ensino de Geografia  

 A utilização do lúdico na prática pedagógica tem grande importância no 

processo de ensino aprendizagem e de formação do conhecimento do aluno, pois 



 
 

desperta o interesse e estimula à criatividade, espontaneidade e a participação dos 

mesmos pelos temas geográficos. Desta forma segundo Almeida (2008), cada aluno 

passa a ser e se ver sujeitos daquelas atividades desenvolvidas além de proporcionar 

momentos de diversão e interação entre os alunos e com professor, ainda segundo a 

autora, é importante: 

Garantir o espaço do lúdico na vida de todos pode ser um elemento 

importante para ampliar o repertório de vida e de conhecimentos 

construtivos. Possibilitar as atividades lúdicas é fortalecer a 

autonomia, a capacidade criadora, a consciência coletiva, a 

solidariedade e a cooperação (ALMEIDA, 2008, p.83). 
 

 Há uma grande variedade de recursos pedagógicos para a prática de ensino, 

todos como suas funções e qualificações que os diferenciam e auxiliam o professor de 

acordo com a necessidade do mesmo. Assim vemos que a utilização desses meios 

facilita e ajuda na transmissão do conhecimento, pois como aponta Sant‟anna (2004), 

“Os recursos não são instrumentos de diversão ou dispersão. Ao contrário favorece a 

atenção, concentração, reflexão, disciplina, cooperação e educação de maneira 

espontânea e consciente”. 

 É importante a utilização das atividades lúdicas em sala de aula, pois ajuda na 

construção do conhecimento, desenvolve as habilidades cognitivas e motoras dos 

educandos, além de favorecerem o aumento da reflexão e atenção e percepção que são 

habilidades importantes para todas as pessoas como apontou Piaget (1975), entretanto 

não deve ser o único instrumento de ensino, mas sim uma alternativa no processo 

educativo, permitindo ao professor ir além de aulas expositivas dialogadas. 

[...] os jogos e as atividades lúdicas tornam-se significativas à medida 

que a criança se desenvolve, com a livre manipulação de materiais 

variados, ela passa a reconstituir reinventar as coisas, que já exige 

uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir 

do momento em que ela própria evolui internamente, transformando 

essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem 

escrita que é o abstrato (PIAGET, 1975, p. 156). 

 Na literatura de ensino de Geografia, nos deparamos com vários recursos 

pedagógicos como a utilização de mapas, vídeos, jogos, slides, maquetes, trabalhos de 

campos, brincadeiras, entre outros, que tem por objetivo contribuir para o 

desenvolvimento da aula e proporcionar aos alunos momentos de aprendizagens mais 

efetivas. 



 
 

 Dentre os vários recursos disponíveis e que podem ser utilizados nas aulas de 

Geografia, neste estudo, optamos pela, juntamente com os alunos do 7º ano do Colégio 

Estadual Maestro Andréa Nuzzi, da maquete do relevo do Brasil. 

A construção de maquete como recurso pedagógico 

 A produção de maquetes em sala de aula, conforme tem sido discutido por 

vários autores dentre os quais Almeida (2008), Francischett (2004), Simielli (2005), é 

importante ao ponto que favorece a aprendizagem e possibilita uma visualização dos 

temas geográficos de forma mais abrangente. Além disso, é uma atividade que promove 

a interação entre a turma, visto que, geralmente esta atividade é praticada em grupos, e 

não se trata simplesmente da construção de maquetes e sim do uma nova forma de 

aprendizado, propiciando também um novo olhar aos temas geográficos, pois segundo 

Simielli (2005): 

[...]  o  trabalho  com maquetes  não  é  simplesmente  a confecção  

da maquete,  isto  porque  o  processo  da construção  de  maquetes,  

em  si,  é  um  processo interessante, pois o aluno percebe realmente a 

passagem da tridimensão para a bidimensão ou, no caso específico da 

construção da maquete, da bidimensão para a tridimensão [...] 

(SIMIELLI, 2005, p. 92). 
 

 A maquete como recurso pedagógico possibilita e promove ao aluno uma melhor 

visualização e representação tridimensional de uma superfície tanto em escalas local, 

regional ou global como aponta Santos (2009, p. 14), “por meio de uma maquete é 

possível ter o domínio visual de todo conjunto espacial; por ser um modelo 

tridimensional, favorece a relação entre o que é observado no terreno e no mapa”. A 

ciência Cartográfica, sempre possibilitou a representação do espaço geográfico através 

de cartas, mapas, croquis, fotografias, imagens, plantas, entre outros, porém a maquete é 

a que permite aos alunos uma melhor visualização dos temas geográficos, ao qual ele 

pode ir identificando-os durante a confecção da maquete, para Francischett (2007), ao: 

[...] representar as categorias longitude, latitude e altitude possibilita-

se que o conteúdo sobreposto a essas categorias seja visualizado e 

estudado considerando aspectos do relevo como elevações, 

declividade, rugosidade, delimitação de bacias hidrográficas, maiores 

e menor elevações. [...] Em vez serem trabalhadas como figuras 

ilustrativas ou só para localizar, se trabalhadas de maneira a despertar 

o interesse pelo conteúdo e pela leiturização, tanto o mapa quanto a 

maquete como as demais representações cartográficas precisão 

localizar o sujeito (aluno/usuário) em lugares que sejam de seu 

interesse além de capacitá-los a analisar e sistematizar o espaço 



 
 

geográfico na representação (FRANCISCHETT, 2007, p.6-11). 

 

 Assim essa passagem do bidimensional para o tridimensional viabilizada pela 

confecção das maquetes tem como finalidade auxiliar o aluno na superação de algumas 

dificuldades metodológicas espaciais, portanto, eles conseguem visualizar na maquete 

os temas geográficos como relevo, curva de nível, escala, distância, hipsometria, além 

de conseguirem identificar rios, morros, serras, planícies entre outros como aponta 

Francischett (2004) em que considera: 

[...] a maquete geográfica como uma representação cartográfica 

tridimensional do espaço, pois representa as categorias longitude, 

latitude e altitude. (FRANCISCHETT, 2004, p. 39)  

 A construção maquete como recurso pedagógico para a prática de ensino 

aprendizagem de Geografia, deveria ser mais explorada pelos professores, visto que ela 

traz muitos benefícios para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

principalmente nas séries do ensino fundamental, e como mostrado no texto o aluno 

consegue ter uma visualização dos temas de forma mais abrangente despertando assim 

seu interesse pela matéria e gerando questionamentos.  

Atividade pedagógica: a construção da maquete do relevo brasileiro 

A princípio durante as aulas sobre o conteúdo a ser aplicado nas turmas de 

regência levantamos várias atividades lúdicas com potencial a serem realizadas como, 

trabalho de campo, música, jogos, maquetes, etc. Nosso objetivo era no momento do 

planejamento, pensar em recursos que pudessem tornar as aulas mais prazerosas para os 

alunos e que saíssem um pouco da rotina assim como por em pratica tudo o que era 

ensinado na teoria. 

Todas as opções de atividades lúdicas apresentadas acima foram amplamente 

discutidas e estudadas, assim elaboramos os planos de aula e deixamos duas aulas 

reservadas para a atividade lúdica que melhor se enquadraria com as turmas, como, jogo 

da memória sobre os biomas do Brasil que levaria o aluno a conhecer os diferentes 

biomas brasileiros e a região na qual pertenciam, trabalho de campo no museu histórico 

de Londrina levando o aluno a conhecer o início da ocupação do norte do Paraná. 



 
 

Mas foi durante a observação das turmas que optamos pela maquete do relevo 

brasileiro, pois o conteúdo causou interesse dos alunos e pela nossa percepção de que 

seria a atividade mais adequada para as turmas devido ao fato da pouca convivência dos 

alunos com atividades sobre o relevo do Brasil. 

Após a observação que ocorreu em agosto tivemos cerca de dois meses para 

elaborar os conceitos que seriam usados na elaboração da maquete, como material 

adequado a ser utilizado e de que forma seria aplicado. Optamos por utilizar folhas de 

E.V.A. de diferentes cores e também optamos por levar as peças da maquete recortadas 

para evitar que os alunos utilizassem objetos cortantes e que em todas as aulas 

utilizaríamos mapas físicos e hidrográfico do Brasil na escala de 1:5.000.000 no centro 

da lousa para que os alunos pudessem se familiarizar com os mapas. 

As maquetes foram elaboradas a partir do mapa físico do Brasil, na escala 

1:5.000.000 disponível na escola, o mapa é composto por cores que representam as 

curvas de nível de acordo com a altitude do relevo, a cor verde representa relevo de 0 a 

200 metros, amarelo de 200 a 400 metros, alaranjado de 400 a 600 metros e a cor 

marrom de 600 a 800 metros. 

A construção das maquetes do relevo brasileiro foi realizada com um rigoroso 

cuidado na reprodução da escala e curva de nível, e como forma de preparar os alunos 

para a construção da maquete foi entregue a eles um mapa do relevo brasileiro em papel 

A4 com a mesma escala da maquete a ser produzida (figura 1). O trabalho com o mapa 

impresso em papel A4 consistia na pintura das curvas de nível nas mesmas cores a 

serem representadas na maquete e após esse processo colocar de forma pratica o que até 

então estava representado apenas no papel. 



 
 

Figura 1: Mapa Físico do Relevo Brasileiro

 

Autor: SIMIELLI, 2012. 

Somente após essa leitura do conteúdo sobre o mapa é que foi feita a construção 

da maquete do relevo brasileiro. 

Utilizando-se de cartolina branca e folhas de E.V.A. (Edil Vinil Acetano), foi 

iniciada a construção da maquete nas mesmas cores do mapa físico do Brasil para as 

altitudes do relevo como citado no primeiro parágrafo. 



 
 

A sala foi dividida em grupos de no máximo quatro alunos como mostra as 

figuras 2 e 3, e aos grupos foi distribuído o material necessário para a elaboração da 

maquete, como, cartolina branca, papel E.V.A. verde, amarelo, alaranjado e marrom 

além de cola e tesoura. Foram reproduzidas quatro classes de relevo, de 0 a 200 metros, 

de 200 a 400 metros, de 400 a 600 metros e de 600 a 800 metros. 

Figura 2: Turma dividida em grupos 

 

Autor: Moacir de Souza Palma Neto, 2015. 

Todo o material estava pré elaborado pelos motivos já expostos anteriormente no 

projeto e de se tratar de alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Com o material 

E.V.A. em mãos os alunos representaram as formas do relevo brasileiro em diferentes 

níveis de altitude e de acordo com a cor indicada. O mesmo material foi utilizado para a 

elaboração da legenda indispensável para o sucesso da maquete. 

 

 

 

 



 
 

Figura 3: Turma dividida em grupos 

 

 Autor: Moacir de Souza Palma Neto 

Os resultados alcançados foram além do esperado, como mostra a figura 4 em 

que temos a maquete pronta, pois os alunos tiveram o papel de construtores do relevo 

brasileiro procurando representar da forma mais fiel possível na construção da maquete, 

com cada aluno do grupo assumindo um papel na elaboração. E essa interação dos 

grupos nos chamou a atenção de forma positiva, pois houve além de interação, 

discussão e troca de informação entre os grupos para que todos entregassem uma 

maquete como um produto final bem elaborado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 4: Maquete do relevo brasileiro 

 

Disponível em: https://cartografiaescolar.wordpress.com/cartografia-escolar-brasil-3d/ 

Essa atividade ajudou os alunos a desenvolverem habilidades pouco exploradas 

como motoras e cognitivas e a principal a de trabalhar em equipe o que permitiu a 

realização do projeto. 



 
 

O interesse dos alunos pelo trabalho permitiu que o resultado entregue fosse o 

melhor possível, rendendo elogios por parte da equipe pedagógica e de professores de 

outras disciplinas, evidenciando que esse projeto pode ser tratado de forma 

interdisciplinar e ligado a outros projetos de outras disciplinas em diferentes turmas de 

outras séries. 

Conclusão 

A partir dos relatos deste artigo concluímos que os recursos pedagógicos são de 

extrema importância no auxilio do ensino aprendizagem, tanto para os alunos como para 

os professores e que propiciam um conhecimento mais abrangente sobre os temas 

geográficos trabalhados em sala. Temos ainda a vantagem de proporcionar uma maior 

interação entre os alunos e deles com o professor, além, é claro de estimular e 

desenvolver suas capacidades cognitivas. 

Vimos que a construção de maquete é um excelente recurso pedagógico, dentre 

os que existem, para se desenvolver, principalmente nos anos do ensino fundamental, os 

temas geográficos e manter a atenção e o interesse da turma frente ao que o professor 

esta propondo como matéria de ensino. Assim o aluno passa a interagir e visualizar 

esses temas na maquete e pode ter uma visão tridimensional de um relevo, onde ele 

consiga localizar, as curvas de nível, os rios, declividade, serras e muitos outros 

aspectos que essa atividade pode trazer de benefício. 
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Resumo: Frente às constantes mudanças tecnológicas, o alunonão pode ser visto como um 

elemento passivo em sala de aula. Assim, objetivamos com este artigo discutir sobre o ensino de 

geografia e aprendizagem significativa, assim como apresentar uma proposta de trabalho que foi 

desenvolvida a partir de conteúdosde problemáticas ambientais, ações cotidianas na escola e 

residência do aluno. Para tanto nos utilizamos de levantamentos primários (material produzidos 

pelos alunos) e secundários (trabalhos científicos embasados na teoria do aprendizado 

significativo, preconizada por David Ausubel assim como em outros autores que discutem 

acerca do ensino de geografia, como Cavalcanti (2010), Callai (2011), Aires (2006), dentre 

outros. Foram trabalhadas aulas focadas no aprendizado significativo, com discussões e 

atividades que partiam do conhecimento prévio do aluno correlacionados aos conteúdos 

referentes a problemática ambiental e também ao espaço de vivência da turma. Os alunos 

realizaram atividades que objetivavam a reflexão sobre as ações que desenvolvemos no 

cotidiano e que podem agredir ou não o ambiente de vivencia, tendo como resultado final um 

banner produzido a partir de desenhos e frases de cada turma. Ao final das aulas, pode-se 

verificar que os alunos tiveram uma participação efetiva e aprenderam os conteúdos trabalhados 

de forma significativa, ao refletirem sobre ações praticadas em no ambiente de vivência, no caso 

escola e residência.  

 
Palavras-chave:Ensino de Geografia; Aprendizagem significativa; Problemas ambientais; 

Ações cotidianas 

 

Introdução 

 Atualmente vivemos em um mundo totalmente transformado, são 

definitivamente novos tempos, com o advento da globalização mudando a concepção de 

tempo-espaço (Santos 1994) o acesso à informação fácil e a cada dia mais popular 

através da internet, tornando necessária uma reflexão e um debate diário dos professores 

e diversos profissionais do meio da docência quanto as suas práticas educativas, de 

modo a acompanhar essas mudanças proporcionadas pelo dinamismo dos dias atuais. 

 Pensando sob esses pressupostos é que nos pautamos no desenvolvimento da 

nossa regência e, posteriormente, deste trabalho, fruto de experiências, observações e 
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reflexões obtidas no decorrer da realização do nosso estágio de regência no ano letivo 

de 2015. 

Ao colocarmos em prática o planejamento e desenvolvimento das aulas, 

buscamos trabalhar de uma forma que viabilizasse a construção do saber pelos alunos, 

ou seja, de modo que o conteúdo indicado pela professora regente da turma fosse 

apreendido e que os alunos pudessem levar para sua vida, que fosse algo mais que 

apenas um conteúdo que se aprende pra prova. 

Neste sentido, por entendermos a necessidade de uma intervenção pedagógica 

que resulte em aprendizagem significativa, objetivamos com este artigo discutir sobre o 

ensino de geografia e aprendizagem significativa, assim como apresentar uma proposta 

de trabalho quefoi desenvolvida a partir do conteúdo problemáticas ambientais e ações 

cotidianas na escola e residência do aluno. Para tanto nos utilizamos de levantamentos 

primários (material produzidos pelos alunos) e secundários (buscamos embasamento na 

teoria do aprendizado significativo, preconizado por David Ausubel, fazendo leituras de 

diversos trabalhos e reflexões desenvolvidas a partir das idéias preconizadas pelo 

referido autor). 

Para atingir o objetivo delineado acima, o estudo foi estruturado da seguinte 

forma: inicialmente fizemos algumas reflexões sobre o papel e os deveres que cabem ao 

ensino de Geografia, ao professor e a escola. Em seguida discutimos de forma breve 

acerca das teorias e experiências vividas através do ensino voltado a uma aprendizagem 

significativa. E por fim, apresentamos a atividade pedagógica realizada nas últimas 

aulas do nosso estágio de regência, junto a duas turmas de 6º anos do Colégio 

TsuroOguido, Londrina/PR. 

 

O papel da Geografia e da escola 

 

A partir da década de 1970 com o advento da Geografia crítica, a ciência 

geográfica encontra novo sentido. Essa nova corrente surgiu em contraposição e com 

total rompimento com a corrente predominante até então no ensino de Geografia, que 

prezava por uma metodologia de descrição, levantamento de dados e memorização, 

denominada de Geografia tradicional (Moraes 2005). 

Segundo Lacoste (1976), predominava nas instituições de ensino a Geografia 

dos professores, baseada totalmente no método tradicional, excluindo de suas pautas, 

conteúdos que abordassem questões políticas e de análises espaciais. O autorcoloca que 



 
 

essa geografia pode ser entendida como uma forma de mascarar aos olhos da grande 

maioria da população, a verdadeira utilidade do conhecimento geográfico, tornando a 

Geografia aos olhos dos mesmos um conhecimento de pouca importância. 

E para combater essa banalização da Geografia é que surgiu a corrente crítica, 

trazendo um caráter mais partidário e de posicionamento quanto a interesse de classes. 

Moraes (2005) caracteriza os intelectuais e as premissas dessa nova fase, afirmando 

que: 

[...]São os autores que se posicionam por uma transformação da 

realidade social, pensando o seu saber como uma arma desse processo. 

São, assim, os que assumem o conteúdo político de conhecimento 

científico, propondo uma Geografia militante, que lute por uma 

sociedade mais justa. São os que pensam a análise geográfica como 

um instrumento de libertação do homem (MORAES,2005, p.119). 

 

Essas novas características incorporadas a reflexão da Geografia, atribuiu novo 

caráter a ciência geográfica, concedendo-lhe afinidade maior com as ciências humanas, 

tendo em vista quea partir de então sua discussão passou a ocorrer muito mais integrada 

com os conteúdos e elementos da história e das ciências sociais. A geografia deixa a 

naturalidade com que era pensada e passou a pensar o espaço enquantoum organismo 

social. (Moraes 2005) Quanto a esta característica voltada a um cunho social Moreira 

(1982) coloca: 

A natureza social do espaço geográfico decorre do fato simples de que 

os homens têm fome, sede e frio, necessidades de ordem física 

decorrentes de pertencer o homem ao reino animal, ponte de sua 

dimensão cósmica. No entanto, à diferença do animal, o homem 

consegue os bens de que necessita intervindo na “primeira natureza”, 

transformando-a. Transformando o meio natural, o homem 

transforma-se a si mesmo. Ora, como a obra de transformação do 

meio é uma realização necessariamente dependente do trabalho 

social(a ação organizada da coletividade dos homens), é o trabalho 

social o agente de mutação do homem, de um “ser animal” para um 

“ser social”, combinando estes dois momentos em todo o decorrer da 

história humana(MOREIRA, 1982, p.42). 

 

Partindo desses pressupostosacerca do movimento da ciência geográfica o 

professor de Geografia deve ser consciente quanto ao seu papel social e da influencia 

que sua docência exerce nos alunos, sendo incumbido de desenvolver metodologias que 

auxiliem os estudantes a desenvolverem com plenitude uma consciência política crítica. 

Ou seja, o professor de geografia -assim como os demais- deve contribuir para a 

formação de verdadeiros cidadãos, pessoas que saibam posicionar-se quanto aos seus 



 
 

direitos e deveres, participando ativamente da construção da sociedade em que vive. 

(Paraná 2006) 

Nas palavras de Callai (2001), o professor deve contribuir para a formação de: 

[...] um cidadão que reconheça o mundo em que vive, que se 

compreenda como indivíduo social capaz de construir a sua história, a 

sua sociedade, o seu espaço, e que consiga ter os mecanismos e os 

instrumentos para tanto (CALLAI, 2001, p.134). 

 

Para tanto, é preciso que o aluno perceba o conteúdo como algo pertencente a 

sua realidade. O conteúdo não pode ser trabalhado como algo que já esteja finalizado e 

estático, e sim, como algo que esteja em constante transformação. 

Para trabalhar desta forma com os discentes, o professor de a Geografia deve 

partir da escala local, do lugar de vivência desse aluno, mas colocando-o como um 

fragmento, uma amostra de um todo, de forma articulada pra que se possa constatar que 

aquele ambiente de seu cotidiano é resultado daqueles processos os quais sempre 

aprendeu na escola, e que seu futuro resultará dos processos que são estabelecidos agora 

pela sociedade. 

Outro ponto importante ressaltado por Cavalcanti é a: 

[...] necessidade de reconhecer as vinculações da espacialidade das 

crianças, de sua cultura, com o currículo escolar, com os conteúdos 

das disciplinas, com os conteúdos da Geográfica, com o cotidiano da 

sala de aula e de todo o espaço escolar. Alguns projetos inovam 

porque partem do pressuposto de que não basta manter as crianças e 

os jovens dentro dos muros da escola; é necessário que ali eles possam 

vivenciar seu processo de identificação, individual e em grupos, e que 

sejam respeitados nesse processo (CAVALCANTI 2010, p. 2). 

 

Portanto, cabe à escola fornecer todo o respaldo de que o professor necessitae, 

ao professor, o olhar comprometido com os seus alunos,pois é no ambiente escolar que 

o educandovai vivenciar suas primeiras relações sociais fora do ambiente familiar e 

onde o mesmo vai poder em um primeiro momento, desenvolver e exercer seu senso 

crítico e sua cidadania. 

Ainda sobre o papel da escola, Libâneo assevera que a mesma tem o: 

 

 

 

[...] papel insubstituível quando se trata de preparação das novas 

gerações para o enfrentamento das exigências postas pela sociedade 

moderna ou pós-industrial, como dizem outros. Por sua vez, o 

fortalecimento das lutas sociais, a conquista da cidadania, 



 
 

dependemde ampliar, cada vez mais, o número de pessoas que possam 

participar das decisões primordiais que dizem respeito aos seus 

interesses. A escola tem, pois o compromisso de reduzir a distância 

entre a ciência cada vez mais complexa e a cultura de base produzida 

no cotidiano, e a provida pela escolarização. Junto a isso tem, 

também, o compromisso de ajudar os alunos a tornarem-se sujeitos 

pensantes, capazes de construir elementos categoriais de compreensão 

e apropriação critica da realidade (LIBÂNEO,1998 p. 3). 

 

Em outras palavras, a escola deve proporcionar a criação de ferramentas para 

que o estudante possa desenvolver-se de forma atuante. É no espaço escolar onde o 

aluno terá seus primeiros enfrentamentos sociais e devido a isso é necessário que este 

ambiente o desafie e o lapide para buscar seus direitos, formando um sujeito engajado 

socialmente. 

Partindo desses pressupostos, é necessário discutir ferramentas teóricas e 

metodológicas que viabilizem que essas condutas possam ser aplicadas em sala de aula, 

tendo isso em vista, no próximo item discutiremos algumas dessas teorias que buscam 

partir do conhecimento do aluno, e considerar o mundo particular do aluno, seu lar, seu 

meio de vivência. 

 

 

Aprendizagem Significativa e Aproximação Conteúdo/Cotidiano 

  

Na epígrafe de sua tese de doutorado, TOMITA (2009, p. 6)pautada em 

Ausubel(1968)afirma que [...] o mais importante fator isolado que influencia a 

aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine isto e ensine-o de acordo.” A 

autora reafirma assim que o conhecimento do aluno é algo que tem que ser levado em 

conta pelo professor, pois num contexto de um mundo técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 1994), o professor não pode atuar de forma a se posicionar como elemento 

soberano de poder, considerando o aluno como mero espectador, um receptáculo que só 

recebe informação. 

 Com a gama de informações que bombardeiam os alunos neste mundo 

globalizado, o professor precisa se posicionar como um mediador, como um auxiliar 

que ajude o aluno a construir seus próprios conhecimentos (PARANÁ, 2006). Para 

tanto, o docente precisa instaurar novas metodologias, novas reflexões, que busquem 

tornar sua aula um mundo de aprendizado que desperte interesse por parte dos alunos, 



 
 

fato que se torna difícil com a concorrência da internet, celulares, redes sociais entre 

outros meios que veiculam informação. 

 Uma das metodologias mais discutidas no meio de pesquisas de ensino é a 

aprendizagem significativa, que nas palavras de Aires (2006) seria:  

 [...] o resultado da construção própria do conhecimento. É a 

apropriação de um conteúdo de ensino pelo sujeito, o que implica uma 

elaboração pessoal do conhecimento. Que realiza-se com mediação do 

professor que tem o papel de intervir no processo de construção pelo 

aluno”(AIRES, 2006,  p.148). 

 

 Mais uma vez se ressalta a importância do conhecimento prévio do aluno, e de 

como ele deve ser, não só levado em conta, como usado de ponto de partida para a 

compreensão dos conceitos geográficos. Para tanto aconselha-se que a construção dos 

conceitos parta da realidade do aluno, é preciso que o aluno se enxergue, que veja seu 

dia a dia nos fenômenos e conteúdos estudados, como assevera Callai (2001, p. 136):  

 

[...] o aluno é um ser histórico, que traz consigo e em si uma história, e 

um conhecimento adquirido na sua própria vivência. O desafio é fazer 

a partir daí a ampliação e o aprofundamento do conhecimento do seu 

espaço, do lugar em que vive, relacionando-o com outros espaços 

mais distantes e até diferentes. 

 

Em seu trabalho publicado em 2005 onde discute as contribuições Vigostkianas 

para a Geografia, Cavalcanti ressalta essa característica cultural da formação do ser 

humano, de como as relações não acadêmicas são decisivas no processo cognitivo do 

cidadão. 

 O aluno traz consigo diversos ensinamentos, as relações humanas e sociais 

proporcionam isso, a igreja, clubes, cinemas, bibliotecas, museus, ao observar 

atividades familiares e até mesmo ao ver televisão e navegar na internet a pessoa está 

adquirindo essa carga de conhecimento, inclusive geográficos. E o professor não pode 

ignorar toda essa bagagem trazida pelo aluno no decorrer das aulas.  

 Para reafirmar o até então discutido, Cavalcanti (2005), pontua que 

[...] as funções mentais superiores do homem (percepção, memória, 

pensamento) desenvolvem-se na sua relação com o meio 

sociocultural, relação essa que é mediada por signos. Assim, o 

pensamento, o desenvolvimento mental, a capacidade de conhecer o 

mundo e de nele atuar é uma construção social que depende das 

relações que o homem estabelece com o meio. Nessa construção, 

nesse processo de desenvolvimento das funções mentais superiores, 

tem prioridade, então, o plano interpsíquico, o interpessoal, o social. 

(CAVALCANTI, 2005, p.187). 



 
 

 

 O ensino da Geografia, mais que qualquer outro, deve se pautar nos conceitos 

cotidianos, pois a pergunta que se faz é a seguinte - Qual a relevância do conteúdo 

estudado para a o aluno? – respondendo essa questão, podemos dizer que o ensino da 

Geografia só tem realmente valor a partir do momento em que o aluno consiga ver-se 

como membro ativo da sociedade, o aprendizado deve ser voltado para a formação de 

um cidadão que saiba converter os conceitos aprendidos em reflexões e soluções para os 

problemas existentes em seu meio de vivência (PARANÁ, 2006). 

Pautando-nos no que foi discutido nos itens acima, preparamos nosso projeto de 

regência, nossa intenção era colocar, na prática, essas discussões, e conseguir levar 

nossa regência sendo fieis aos métodos defendidos aqui, buscando partir de uma escala 

local e trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos, intencionando promover um 

maior interesse e consequentemente uma maior participação e um maior aprendizado. 

No item abaixo, relatamos nossos passos e alguns resultados e impressões obtidos. 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA: relatos da vivência de um ensino voltado para ações 

no cotidiano 

 

O estágio de regência ocorreu entre os dias 9 de outubro e 27 de novembro de 

2015, no Colégio Estadual TsuroOguido, onde assumimos a regência de duas turmas do 

6º anos (B e C). Ficamos responsáveis pelas turmas por 15(quinze) horas aula e o 

conteúdo abordado seria o capítulo 8 denominado „A natureza, as atividades 

econômicas e os problemas ambientais‟ com os sub-temas “Os problemas ambientais”, 

“Fontes de energia e atividades econômicas” e “Consciência ambiental”, presentes no 

livro didático do 6º ano elaborado por Torrezani (2002). 

Como a cada dia do estágio trabalhávamos duas aulas em cada turma, no 

decorrer de cinco sextas feiras foram ministradas aulas com os seguintes conteúdos: 

introdução aos problemas ambientais; poluição da água, ar e solo; fontes de energia e 

consumismo e degradação ambiental. 

No decorrer dessas aulas, além de aulas expositivas dialogadas e discussões 

dirigidas, utilizamos vários recursos como filmes, slides, confecção de cartazes. 

Também realizamos várias atividades em sala de aula como produção de textos do tipo 

quadrinhos e de opinião, produção de paródias, exercícios do livro didático. Ressalta-se 

que essas atividades eram realizadas ora em grupos ora individual.  



 
 

Na décima primeira e décima segunda aula, realizamos com os alunos uma 

atividade fora da sala de aula, objetivando mapear os problemas de poluição e 

desperdício de água e luz no pátio, cantina e banheiros do colégio. Nestas aulas saímos 

com os alunos identificando e fotografando problemas presentes no pátio do colégio 

(figura 01). 

Observa-se na figura 01 vários resíduos jogados no chão de uma porção do 

colégio. Dentre os quais, chama-se a atenção para garrafas PET, vidros de janelas 

quebradas, madeiras, etc. 

As figuras abaixo mostram algumas irregularidades apontadas pelos alunos: 

 

Figura 01: Foto tirada do lixo jogado no pátio do colégio

 

Fonte: arquivo pessoal 2015 



 
 

Figura 02: Torneira pingando no banheiro do colégio 

 

Fonte: arquivo pessoal 2015 

Essa atividade teve o intuito de proporcionar aos alunos uma visão dos 

problemas em um ambiente tão próximo quanto a escola. Realmente a intenção da 

atividade era a saída a campo, levando em consideração a importância do campo não só 

para auxiliar no ensino partindo de uma escala local, como devido a sua inestimável 

importância para o ensino de Geografia. Em relação a isso Belo e Junior (2010, p.1) 

enfatizam: 

 
[...] Compreendendo o trabalho de campo como um método de ensino 

e uma etapa fundamental na construção do conhecimento geográfico, 

acreditamos que esta atividadenão pode ser menosprezada nesses 

níveis de ensino, uma vez que em campo o aluno seaproxima da 

realidade concreta com a possibilidade de observá-la em seus 

maisvariados aspectos e analisá-la criticamente. 

 

Após a caminhada por todo o pátio do colégio onde os alunos apontaram 

diversos problemas, voltamos pra sala onde iniciamos um debate sobre o que poderia 

ser feito para melhorar alguns dos problemas identificados, ampliamos a discussão para 

inserir problemas que eles observam no cotidiano por todo o bairro e município, de 

forma a proporcionar ao aluno a incorporação dos conceitos trabalhados de uma forma 

que eles consigam instrumentaliza-los no seu dia a dia como ressalta Tomita (2009). 



 
 

Como primeiro resultado diversos problemas apontados pelos alunos, houve 

uma discussão que serviria de base para preparar a atividade final que seria um banner 

com frases e dicas criadas pelos próprios alunos. 

Por fim, nas aulas seguintes (13ª e 14ª), os alunos em pequenos grupos 

produziram desenhos e frases que iriam compor um banner sobre ações cotidianas na 

escola e em casa que podem contribuir para a preservação dos recursos naturais.  

Foram formados seis (6) grupos e cada um ficou com um assunto para 

desenvolver os trabalhos: Grupo um: desenho principal que iria ao centro do banner; 

grupo dois: ações para evitar poluição atmosférica; Grupo três: ações para evitar 

poluição da água e para economizar o recurso no cotidiano; Grupo quatro: ações para 

evitar poluição e degradação do solo; Grupo cinco: como reduzir o consumismo; Grupo 

seis: ações para economizar energia elétrica;  

Com base em todo o conteúdo dado e todas as nossas discussões e reflexões, os 

grupos produziram diversos desenhos, frases e dicas, sobre os respectivos temas e 

entregar no final da aula.  

A seguir vamos colocar alguns dos desenhos feitos pelos alunos nas figuras 

3/4/5: 

Figura 3: Desenho feito por um dos alunos. 

 

Fonte: arquivo pessoal 2015 

 



 
 

Figura 04: Desperdício de água e rio poluído representados no desenho de um 

aluno. 

 

Fonte: arquivo pessoal 2015 

 

 

Figura 05: A aluna desenhou pacotes como símbolos do consumismo 

 

Fonte: arquivo pessoal 2015 

 



 
 

Esses desenhos representam a compreensão dos alunos quanto ao conteúdo, com 

o uso também de frases, eles colocaram no papel fatos que puderam observar no seu dia 

a dia, retratando também algumas reflexões individuais sobre os conteúdos trabalhados. 

O material produzido pelos alunos foi encaminhado para uma gráfica e foram 

impressos em um banner (figura 06). Foram feitos dois banner, um para cada turma.  

Por fim, na última aula, discutimos com os alunos o que foi apreendido, 

questionamos sobre todas as aulas, sobre o que eles iriam levar pra vida deles do 

período. Os resultados foram muito bons, com certeza eles refletiram sobre o assunto, e 

é a partir de reflexão que se constrói conhecimento. 

Apresentamos o banner (figura 06) final e organizamos os alunos para colocá-lo 

em exposição no pátio do colégio: 

Figura 06: Banner final elaborado a partir dos desenhos e frases produzidas 

pelos alunos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

 

Explicamos para os alunos a importância de lutar por aquilo que se acredita, a 

importância em se repassar o que aprendeu para a família, amigos vizinhos etc, que sem 



 
 

essa militância, que o aprender pra si mesmo, não era o objetivo, o objetivo era aprender 

para ensinar, e assim como em um efeito cascata aumentar o numero de pessoas que 

acreditam na melhora, e que querem educar.  

Portanto, todo o nosso trabalho se pautou em aplicar os conteúdos de uma forma 

em que estivesse presente o aprendizado significativo, sempre realizando atividades e 

debates em sala que partissem do cotidiano do aluno e que considerasse sua bagagem de 

conhecimento pré- concebida, de modo que sempre questionávamos ou solicitávamos 

que compartilhassem com a sala histórias, casos ou fatos observados em seus meios de 

vivência, e que pudessem contribuir para o conteúdo, dessa forma tornando as aulas 

menos maçantes, mais proveitosas e inserindo o conteúdo de uma forma bem mais 

consistente ao aluno. 

 

 

Considerações Finais 

 

A experiência vivida por nós no período de realização do nosso estágio de 

regência foi sem duvida um período de imenso desenvolvimento do nosso olhar quanto 

ao significado de ensinar, algo que consideramos importante devido ao desafio cada vez 

maior que é ensinar nesses tempos de inclusão digital quase total. 

Trabalhamos não só com aulas expositivas, mas também escutamos muito os 

alunos, exemplos são muito mais fáceis de achar quando algum aluno aponta uma 

experiência, algo que aconteceu no bairro, em casa etc. E em nossa regência houve 

muito isso, os resultados observados por nós foram mais que pontos de avaliação, foram 

um norte de como devemos atuar em nossa vida profissional, o sucesso em trabalhar 

com o aprendizado significativo nos convenceu de que esse é um caminho que nos 

proporciona múltiplas formas de trabalhar, e que o resultado é recompensador. 

Ao observarmos como na aula seguinte os alunos sempre diziam, ao ser 

questionados sobre o conteúdo trabalhado, como tinham percebido algo em sua rotina, 

ou como passaram a fechar torneiras e apagar as luzes, como seriam mais ponderados 

diante da possibilidade de compras para evitar o consumismo, trabalhamos muito com o 

termo militância, com o intuito de aprender, levar o aprendizado para os hábitos diários 

e difundir as ideias com as pessoas próximas. E eles se mostraram muito engajados, 

sempre participando e mostrando que haviam compreendido os conceitos trabalhados e 

sua utilidade para a sua vivência. 



 
 

Enfim, o trabalho desenvolvido foi muito proveitoso, e acreditamos que tanto os 

alunos quanto os estagiários obtiveram aprendizados que vão levar por toda a vida. 
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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade a importância da aplicação de atividades 

diferenciadas para uma melhor compreensão e assimilação do conteúdo, com destaque para a 

elaboração de jornal junto às turmas do 9°ano do ensino fundamental II. Para tanto realizamos 

levantamentos bibliográficos contemplando autores como Callai (2001) ePataro e Bovo (2012), 

levantamentos juntos aos alunos de 9º ano no decorrer das aulas do nosso estágio de regência. 

Este Jornal traz recortes de variados temas, onde os alunos se dividiram para redigir uma 

notícia, que traria informações sobre o tema escolhido. A atividade foi desenvolvia em quatro 

dias, onde os temas foram divididos entre os grupos, que teriam que desenvolver sua pesquisa a 

respeito do conteúdo, essa forma de atividade com metodologia diferenciada estimula os alunos 

a participarem e de aprender a debater a fim de elaboraram suas matérias com a ajuda da 

internet e o livro didático, buscando imagens para explicar seus textos, que depois seria unido 

com a dos colegas e se tornar uma fonte simples de pesquisa feita por eles próprios. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornal escolar; atividade multidisciplinar; linguagens geográficas, 

Índia. 

INTRODUÇÃO 

A escola nos dias atuais tem o desafio de educar a nova geração do século XXI, 

que diferentemente das anteriores, tem contato intenso com tecnologias digitais e com 

diversos meios de comunicação. Dentre as dificuldades enfrentadas pelos professores 

em sala de aula, uma das principais é despertar o interesse dos estudantes no decorrer 

das aulas de geografia, levando-os a
77

 uma aprendizagem significativa. 

A utilização de outras linguagens se faz importante para despertar e instigar o 

aluno a descobrir as facetas da Geografia tornando a aula mais aprazível, neste contexto 

a introdução de um Jornal impresso a sala de aula traz um novo olhar para a disciplina. 
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Por isso, devemos considerar que as poucas práticas educomunicativas 

penetradas na educação formal já são, em si, um importante passo ao encontro de uma 

educação construtiva e emancipadora. Os meios impressos, pelo caráter menos exigente 

e complexo em termos de recursos técnicos e financeiros, certamente representam uma 

via possível ao encontro dessa expectativa. O crescimento de trabalhos específicos com 

o jornal no ambiente educacional é a atividade que simboliza um avanço significativo 

na forma de projetos pontuais por uma educação menos fechada e mais manejável, 

auxiliando o aluno a fazer leitura crítica e compreender o seu poder de comunicação.  

Neste sentido este artigo tem como objetivo discutir sobre a importância da 

aplicação de atividades diferenciadas para uma melhor compreensão e assimilação do 

conteúdo, com destaque para a elaboração de jornal junto às turmas do 9°ano do ensino 

fundamental II. Em termos de procedimentos metodológicos para a elaboração deste 

estudo, realizamos levantamentos bibliográficos contemplando autores como Callai 

(2001) e Pataro e Bovo (2012) e, levantamentos juntos aos alunos de 9º ano no decorrer 

das aulas do nosso estágio de regência, a partir da pesquisa e produção de um jornal 

impresso envolvendo conteúdos de geografia, no caso sobre a Índia.  

O trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: inicialmente discutimos 

sobre as aulas de Geografia no ensino básico. Em seguida, abordamos as diferentes 

linguagens didáticas epor fim, apresentamos a atividade do Jornal e os resultados desta 

atividade, 

AS AULAS DE GEOGRAFIA NO ENSINO BÁSICO  

Nas últimas décadas, em um contexto de intensificação do „meio técnico-

científico-informacional‟ (SANTOS, 1996), é notória a insatisfação dos alunos de 

diferentes níveis de ensino quando são submetidos ao ensino com aulas somente 

tradicionais, ou seja, pautadas somente na exposição do conteúdo pelo professor que 

tem como apoio apenas o quadro de giz e livro didático para fazer leitura e resolver 

atividades. A esse respeito Callai (2001, p. 134) coloca que “[...] o mundo tem mudado 

rapidamente e com ele devem mudar também a escola e o ensino que nela se faz”.   

Vários são os pesquisadores nas áreas de educação e de ensino que teceram 

inúmeras críticas sobre a prática de sala de aula pautada exclusivamente no modelo 

tradicional. O mesmo pode ser verificado nos documentos oficiais de abrangência 

nacional ou estadual. Dentre os argumentos que buscam refutar esse tipo de ensino, 



 
 

destaca-se o fato dessa forma de trabalho estar ligada tipicamente a visão utilitária, 

basicamente necessária para entrar no mercado de trabalho, visando ao retorno 

financeiro, não necessariamente a formação integral de um aluno cidadão, integrante e 

participativo na sociedade na qual está inserido.  

A esse respeito, Callai (2001), ao refletir sobre o processo de ensino – 

aprendizagem assevera que é necessário encontrar alternativas de tornar o ensino de 

Geografia mais interessante, tanto para o educando quanto para o educador. Pois assim 

o resultado será mais satisfatório, contribuindo para a formação do aluno enquanto um 

agente social, pois a disciplina não pode ser meramente uma ideologia sem objetivo. 

Corroborando com a autora supracitada, Pataro e Bovo (2012, p. 60), ao 

discutirem sobre o papel da escola e das aulas, afirmam que “[...] ao invés de se 

preocupar com a transmissão de informações isoladas, a escola poderia trabalhar com as 

disciplinas de modo que alunos e alunas aprendam a articulá-las para identificar e atuar 

sobre os problemas da realidade em que vivem”. 

Dentre as disciplinas obrigatórias no ensino básico, chama-se a atenção para a 

Geografia. É preciso que se pense a forma como o ensino de geografia vem sendo 

praticado nas escolas e o que se espera no final da escolaridade básica. É uma reflexão 

necessária, pois cada vez mais o mercado e o cotidiano dos grupos sociais demandam 

pessoas que saibam pensar/agir ao debaterem problemas que atingem a sociedade e o 

meio ambiente tanto localmente como nas escalas regional e nacional.  

Ao invés disso, a Geografia que se ensina nas escolas, está em primeiro 

momento tornando-se inútil, apenas produzindo cada vez mais pessoas que compõe uma 

sociedade alienada. A Geografia deveria em primeira mão fazer com que as pessoas 

compreendam o espaço que vive e as relações criadas dentro dele, tendo as 

consequências positivas e negativas fruto disso. Mas ao contrário disso grande parte das 

aulas de geografia está tendo utilidade bem diferente: cegar a sociedade, desde a 

infância, de uma leitura da produção social desde espaço cheio de contradições 

(SOUZA NETO, 2008).  

Mas, no âmbito do ensino de geografia, como trilhar um caminho que possa 

romper com as aulas monótonas e repetitivas? Como construir em sala de aula um 

ambiente de aprendizagem significativa e que estimule o aluno a aprender?  



 
 

Várias são as possibilidades e caminhos delineados pelos pesquisadores, no 

entanto, pretende-se neste trabalho chamar a atenção para as linguagens enquanto uma 

forma de estimular o aluno no decorrer das aulas de geografia e também de construir 

uma aprendizagem significativa em sala de aula.  

 

ENSINO DE GEOGRAFIA E AS DIFERENTES LINGUAGENS  

 

O ensino de Geografia pode levar os alunos a compreender de forma mais ampla 

a realidade, possibilitando uma interação de maneira construtivista e consciente. Para 

isso se faz necessário que os alunos adquiram conhecimentos, dominem categorias, 

conceitos e procedimentos básicos dos quais este campo de conhecimento constitui e 

opera a partir de suas teorias e explicações, de modo que não apenas se compreenda as 

relações socioculturais e o funcionamento da natureza, mas também conheçam e saibam 

utilizar uma forma de pensar singular sobre a realidade que é o conhecimento 

geográfico. 

As abordagens atuais deste conteúdo vêm buscando práticas pedagógicas que 

permitam apresentar aos alunos, os diferentes aspectos de um fenômenos, em seus 

vários momentos de escolaridade, de madeira que eles possam construir compreensões 

novas e mais completas a seu respeito. 

Os meios de comunicações e as novas tecnologias estão em constate avanço, a 

cada dia surge algo novo e ligados a isso estão os jovens, que nasceram nessa era de 

globalização e não conseguem se separar dessas tecnologias, a onde eles conseguem 

buscar informações sem que o professor seja a única fonte, tornando-se autônomos 

no saber.  

Devido a essas evoluções tecnológicas constantes os professores de Geografia 

deve se adequar e unir essas novas mídias os seu favor aliando as suas aulas a diferentes 

tipos de linguagens e novas formas de abordar os conteúdos para que consigam tirar o 

foco do aluno do celular e prender sua atenção as aulas que estão sendo ministradas.  

Para que essas novas metodologias ocorram os professore de Geografia devem 

aliar as suas aulas ao uso de atividades lúdicas envolvendo o uso de filmes, charges, 



 
 

literatura, fotografias, jornal, musica, mapas, informática, teatro, trabalho de campo 

entre outros, deixando um pouco de nortear suas atividades baseando-se nos livros 

didáticos. 

O uso de diferentes linguagens permitirá ao aluno compreender e assumir 

posições diante dos problemas cotidianos, pois ele terá um maior conhecimento sobre 

suas responsabilidades, deveres e direitos junto à sociedade. O ensino de Geografia tem 

esse papel social, pois permite que o aluno entenda o espaço, e as mudanças no mundo 

que ele esta inserido, assim o professor deve desenvolver os conceitos de paisagem, 

lugar, região, natureza e território, para que o aluno forme um pensamento geográfico 

espacial, facilitando seu entendimento de mundo. 

Segundo o BRASIL (2000, p.11-12), 

[...] As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam 

o cotidiano, independente do espaço físico e criam necessidade de 

vida e convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A 

televisão, o rádio, a informática, entre outras, fizeram com que os 

homens se aproximassem por imagens e sons de mundos antes 

imagináveis. [...] Os sistemas tecnológicos na sociedade 

contemporânea fazem parte do mundo produtivo e da prática social de 

todos os cidadãos, exercendo um poder de onipresença, uma vez que 

criam formas de organização e transformação de processos e 

procedimentos [...] 

 

A partir disso os professores devem levar as novas tecnologias e as diferentes 

forma de linguagem para a sala de aula, com a intenção de auxiliarem no ensino-

aprendizagem, para conseguirem desenvolver um papel mais marcante na vida dos 

alunos. 

 

DO LIVRO DIDÁTICO ÀS ATIVIDADES LÚDICAS: A UTILIZAÇÃO DE 

DIVERSAS LINGUAGENS 

A utilização de vários tipos de metodologia no dia a dia da sala de aula permite 

com que o aluno aprenda o conteúdo fazendo com que o ensino-aprendizagem seja mais 

satisfatório. Uma das metodologias mais utilizadas em sala de aula é ainda a Geografia 



 
 

tradicional, que traz em seu caráter um ensino mais “decorado”, a onde o professor faz 

mais uso da lousa, giz e do livro didático.  

Nesta perspectiva a inserção das linguagens se faz muito necessário, pois 

proporciona o aluno uma outra visão de conteúdo, seja a partir de um filme até a 

utilização e formulação de um jornal, isso fará com que o aluno construa os seus 

conhecimentos de forma crítica e prazerosa, pois ele estará sendo incentivado a ter um 

pensamento crítico, pois o conteúdo pode ser de cunho político e social. 

 A partir do uso de charges as aulas podem se tornar mais significativas, 

motivando discussões dos contextos ali apresentados, por isso a sua utilização deve ser 

bem explorada pelos professores através de uma seleção previa para que o conteúdo da 

charge esteja ligado com o da aula para não ser desperdiçado tempo e para que o aluno 

consiga fazer uma síntese de tudo que foi ensinado analisando apenas analisando-a. 

 O mesmo é valido para a utilização de filmes, maquetes e mapas, eles são de 

suma importância para a aprendizagem do aluno. Os filmes devem ser bem escolhidos, 

muitos retratam a sociedade brasileira, outros os espaços e paisagens geográficas que 

temos espalhadas pelo nosso país, os documentários também são muito importantes, 

pois são conhecimentos selecionados, e existe uma variedade de temas que podem ser 

utilizados. 

 Assim segundo as BRASIL (2008, p. 81-82),  

[...] Filmes, trechos de filmes, programas de reportagem e imagens em 

geral (fotografias, slides, charges, ilustrações) podem ser utilizados 

para a problematização dos conteúdos da Geografia, desde que sejam 

explorados à luz de seus fundamentos teórico-conceituais. Para isso, é 

preciso observar alguns critérios e cuidados. Deve-se evitar, por 

exemplo, o uso de filmes e programas de televisão apenas como 

ilustração daquilo que o professor explicou ou que pretende explicar 

do conteúdo. É necessário que esses recursos sejam colocados sob 

suspeita, evitando seu status de verdade, e que os olhares e abordagens 

dados aos lugares e aos conteúdos geográficos sejam questionados 

pelo professor e pelos alunos [...] 

 

 A partir da utilização de filmes e documentários, o professor pode criar debates 

em sala de aula para expor os pensamentos críticos dos alunos e com isso avaliar se eles 

entenderam o que ele quis passar com essa atividade e com o conteúdo.  



 
 

A aplicação de mapas também é de grande importância, pois faz com que os 

alunos desenvolveram um conhecimento e entendam as representações geográficas e o 

espaço que ele vive. 

Para que essa utilização seja bem desenvolvida os professos devem contar em 

suas aulas com a utilização de mapas, globo terrestre, diversidades de representações 

cartográficas, no intuito de fazer os alunos aprendam a ler os mapas e compreender as 

suas formas de apresentação, fugindo da antiga forma de aprender na base da decora de 

estado, região, capital, aqui o aluno entenderá todo o espaço geográfico. 

 Na utilização de maquetes o professor conseguirá demonstrar a realidade em 

tamanho menor para o aluno, trazendo muitas vezes um conteúdo em que a uma 

situação que parece distante da realidade, mas que com a utilização dela os alunos 

conseguem visualizar e entender o que está sendo passado. 

 Com o uso de maquetes os professores podem ensinar sobre a urbanização da 

cidade, vegetação, relevo, entre outros assuntos. Para Lombardo e Castro (1997, p.22) 

“[...] A maquete é um recurso didático que permite a visualização tridimensional do 

relevo, apresentando de forma clara a noção de espaço”[...]. 

A utilização de Jornal se faz importante como qualquer outra linguagem já 

citada, em tempos de interatividade via celular e internet, fazer com que o aluno se 

interesse pela leitura de jornal não é uma tarefa muito fácil, e elaborar um ainda é mais 

complicado, mas certamente é um instrumento fundamental para formar leitores e 

cidadãos mais informados. A partir do desenvolvimento de uma atividade de elaboração 

de um jornal podemos além de ajudar no desenvolvimento crítico do aluno, ajudar em 

sua relação com os alunos em sala de aula, estimular o trabalho em grupo, a escrita e a 

oratória. 

 Assim todas as metodologias apresentadas são de suma importância no ensino-

aprendizagem do aluno, se bem exploradas e utilizadas o professor conseguira ter muito 

êxito na suas aulas, e não ficaram presos no velho ensino lousa, giz e livro didático, que 

são metodologias muito importantes, mas que dever ser revistas, fazendo com que o 

professor não se sinta preso a só elas, e entenda que tem várias outras possibilidades de 

passar o conteúdo.  

 



 
 

O JORNAL EM SALA DE AULA 

 

A busca por alternativas pedagógicas que ajudem na aprendizagem dos alunos e 

principalmente na leitura e escrita, passa por diferentes épocas entre os professores. A 

utilização de Jornal está intimamente ligado a esse tipo de alternativas pedagógicas, que 

consistem em um método que abrange duas atividades: o estimulo a leitura; e a 

elaboração de pequenas produções textuais. 

 O uso dessa linguagem em sala de aula é certamente um passo importante para o 

aprimoramento da língua e até mesmo para a formação do espírito crítico e participativo 

do aluno, Entretanto, uma formação mais completa para o preparo do sujeito ao 

exercício da cidadania pode e deve compreender objetivos mais audaciosos, como por 

exemplo a extensão do projeto para toda a escola, com produção individual e 

compartilhada de textos, não apenas como exercício de leitura e escrita, mas também 

como desenvolvimento de temáticas relevantes à realidade social, regional e econômica, 

pois produzir o próprio veículo de comunicação, tendo um projeto como base, não só 

pode instigar as premências imediatas da escola em questão, como também resgatar 

debates em torno da participação dos alunos na unidade social.  

Nesse contexto a Geografia não só tem o papel de entender o espaço, mais como 

tudo aquilo que nele está inserido. 

[...] A finalidade da educação geográfica é contribuir na construção de 

um pensamento geográfico, quer dizer, desenvolver modos de pensar 

que envolvam a dimensão espacial. Não é, portanto, simplesmente 

passar conteúdos disponibilizados em forma de informação como tem 

sido ainda a tendência da Geografia [...] (CALLAI, 2010) 

 

Castellar (2010) já abordava que aulas precisam ser preparadas de uma maneira 

que motivem tanto professores quanto alunos, e é nesse contexto que a atividade foi 

desenvolvida como uma linguagem metodológica na Geografia pode ser um recurso 

potencializado no ensino aprendizagem. Já que de maneira didática o jornal mostra as 

características diferenciadas que outro país pode ter, que talvez não ficasse tão claro em 

uma explicação usando apensas os métodos básicos.  



 
 

Em resumo Jornal em sala de aula tem como proposta elevar os patamares de 

leitura e da escrita, e trazer oportunidade aos alunos de maior espaço na sociedade, uma 

vez visto que o acesso à informação tende a não só democratiza o conhecimento, mas 

também elaborar novos conhecimentos que são construído a partir dos conhecimentos 

prévio do aluno e a interpretação adequada das informações que são vinculadas a ele no 

seu dia a dia escolar. 

 

PRATICA PEDAGÓGICA: A PRODUÇÃO EM SALA DE AULA DO JORNAL 

COM CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA 

 

Para falarmos da produção do jornal em sala de aula, devemos voltar para o 

início da regência, a onde foram trabalhados os conteúdos que nos nortearam até este 

ponto.  A turma que teve esta prática desenvolvida foi o 9°ano do ensino fundamental e 

os conteúdos abordados foram o Japão, China suas características físicas, econômicas, 

sociais e a Índia que resultou neste trabalho. 

Sabemos que a Índia é um país que vem crescendo muito nos últimos anos, e 

tem uma cultura riquíssima, e nesta perspectiva desenvolvemos a atividade do jornal, 

com o propósito dos alunos desvendarem o país. Para isso fizemos uma discussão 

básica do conteúdo, sua localização, limites, tamanho, população, língua e moeda, mas 

tudo de maneira superficial, para instigar o aluno a pesquisar sobre a região e ver o que 

eles conseguiam descobrir. 

Feito as explicações dividimos a sala em equipes de mais o menos 7 alunos, e 

cada grupo ficou com um conteúdo especifico: população, economia, poluição, 

agricultura, indústria, conflitos, religiões e curiosidades. 

 Para a elaboração das matérias que estariam no jornal, levamos revistas e 

indicamos também o livro didático que eles poderiam usar como apoio. Também 

abrimos o laboratório de informática para eles realizarem as pesquisas e coletarem 

imagens e dados pertinentes (figuras1, 2 e 3). Entre a elaboração e finalização do texto 

final, os alunos utilizaram 03 aulas, sempre orientados e acompanhados pelas 

professoras. Na data combinada eles entregaram os textos e as imagens para que 

pudéssemos corrigir e fazer a diagramação no computador.  

 



 
 

Figura 1: Economia e Poluição 

 

Fonte: Rafaela Tamanini (2015) 

 

Figura 2: Agricultura e Industria 

 

Fonte: Rafaela Tamanini (2015) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 3: Conflitos e As principais religiões da Índia 

 

Fonte: Rafaela Tamanini (2015) 

 

Figura 4: Analise dos alunos para a matéria de cada grupo da sala 

 

Fonte: Rafaela Tamanini (2015) 

 

 



 
 

 

Na fase de elaboração até a entrega final, os alunos foram participativos e 

disciplinados, eles souberam conversar entre equipes, ajudaram uns aos outros e todos 

participaram, isso foi muito gratificante para nós, por ser a primeira vez que aplicamos 

este tipo de atividade.  

No nosso último dia de regência, levamos o jornal impresso para entregar para 

eles (figura 5), fizemos a entrega e pedimos para cada grupo ler sua matéria para a sala, 

eles leram, todos prestaram atenção, em seguida entregamos um ficha a onde eles 

deveriam dar sua opinião sobre a matéria de cada um, todos fizeram e entregaram ao 

final da aula. 

Figura 5: Jornal sendo finalizado e pronto para a entrega 

 

Fonte: Rafaela Tamanini (2015) 

 



 
 

O mais interessante nessa dinâmica é que realmente aconteceram discussões e os 

alunos conseguiram chegar a um consenso, trabalhando em grupo e a respeitando as 

diferentes visões.     

 A sociedade é formada por grupos de indivíduos, onde relações sociais e 

de poder interagem entre seus membros, analisar os aspectos culturais, históricos, de 

liderança, interligados às características de valores, crença, princípios, símbolos, e 

comunicação, inseridos e motivados por um “espaço”, que podem ser explorados se 

forma substancial quando trabalhados em sala de aula de forma diferenciada. 

Acreditamos que esse tipo de atividade uma possibilidade que pode vir em 

auxilio às aulas, sempre pensando na melhor maneira de tornar a aprendizagem dos 

alunos significativa, de maneira que consigam entender o conteúdo e, principalmente, se 

enxergarem como agente de sua aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das atividades coordenadas no sentido de cumprir com as novas 

tendências para o ensino pautadas na contextualização, construtivismo e 

interdisciplinaridade, a elaboração do jornal na escola se mostrou uma prática 

pedagógica muito útil, visto que os resultados positivos da aplicação foram detectados 

em todas as suas dimensões, seja pelo interesse por parte dos alunos, seja pela 

predisposição apresentada em coletar informação, além se tornarem mais receptivos às 

disciplinas que estejam sendo abordadas pelo jornal. 

O educador também muda de postura mediante a aplicação do jornal escolar, 

pois, já não é visto como dono do saber e sim como orientador, incentivador, um 

viabilizador do processo ensino-aprendizagem, um provocador de situações problemas e 

regulador destes conflitos; que respeite o tempo de cada aluno, aproveitando o 

conhecimento que o mesmo já tem e parta deles para novos conhecimentos, 

propiciando, assim, ao aluno o prazer de aprender e de construir numa descoberta 

constante. 



 
 

Assim, a elaboração do jornal na escola apesar de ter sido uma atividade 

pequena, pode vir a se tornar uma ferramenta promissora, pelo fato de que próprios 

alunos serão os autores e escritores, levando em consideração o desafio de levar 

informações e entretenimento a outras pessoas. Acredita-se ainda que, desta forma, tais 

atividades serão realizadas de maneira prazerosa por parte dos alunos/ “repórteres”, que 

em situações normais e isentas de práticas pedagógicas inovadoras, apresentam-se 

desestimulados e desinteressados ao uso da leitura e/ou da escrita. 

O “Jornal da Índia” não foi divulgado, porém, sem ao menos os alunos da escola 

terem acesso aos conteúdos, ele já estava aguçando a curiosidade de outros alunos que 

não fizeram parte de sua elaboração, constatou-se assim que o projeto pode receber 

contribuição dos outros alunos e futuramente ter a participação ativa de toda a escola. 

Pretende-se que professores de outras matérias possam também desenvolver 

alguma atividade interdisciplinar com essa proposta que ter potencial para ser muito 

explorada, os professores devem participar ativamente do projeto com seus alunos, 

reconhecendo o potencial de cada um, respeitando suas limitações, a fim de 

contribuírem para o enriquecimento do processo educacional, e valorizando a pratica 

pedagógica proposta.  
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RESUMO: Este trabalho é resultado de uma prática pedagógica desenvolvida no decorrer do 

estagio de regência do ano letivo de 2015, na Escola Estadual Olavo Bilac, em Cambé/PR. 

Objetivou-se discutir sobre a importância da produção de recursos didáticos nas aulas de 

geografia assim como apresentar uma proposta de trabalho com conteúdos de geografia física a 

partir da produção de um globo terrestre. Para tanto fizemos levantamento bibliográfico acerca 

da temática e coletamos dados nas primeiras semanas de estágio de regência.Os recursos 

didáticos são muito importantes no decorrer das aulas de geografia. Além de levar, o professor 

pode também produzir, em conjunto com os alunos, o recurso didático a ser utilizado em sala de 

aula. A elaboração de recursos didáticos pelos alunos produz uma intimidade entre o aluno e o 

assunto trabalhado, permitindo ainda que o aluno seja capaz de perceber os significados dos 

processos geográficos estudados, gerando assim um processo de interação entre o conteúdo e 

compreensão do mesmo.  

 

Palavras-chave: Conteúdo de geografia; Recursos Didáticos; Produção do Globo Terrestre.  

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 Este artigo apresenta reflexões e resultados de uma prática pedagógica realizada 

no estágio de regência realizado no decorrer do ano letivo de 2015, junto à turma de 1º 

ano C do Ensino Médio na Escola Estadual Olavo Bilac, na cidade de Cambé/PR. 

 Quando iniciamos o planejamento das aulas, logo de início, nos preocupamos 

em trabalhar os conteúdos de forma que chamasse a atenção dos alunos e assim 

tivéssemos maior participação das aulas, em particular naquelas que envolvesse 

discussão na escala global, como por exemplo, as zonas climáticas no mundo. Ou seja, 

como trabalhar conteúdos em uma escala global de forma concreta e tornando mais 

significativo para o aluno? 

 A resposta para essa pergunta veio com o recurso didático, melhor dizendo, com 

a produção em sal de aula do recurso didático. Assim, objetiva com esse artigo, discutir 

sobre a importância da produção de recursos didáticos nas aulas de geografia assim 

como apresentar uma proposta de trabalho com conteúdos de geografia física a partir da 
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produção de um globo terrestre. Para tanto fizemos levantamento bibliográfico acerca 

da temática e coletamos dados nas primeiras semanas de estágio de regência. 

Inicialmente discutimos de forma breve sobre os recursos didáticos, buscando 

evidenciar sua importância e os principais tipos que podem ser utilizados nas aulas de 

geografia. Em seguida, apresentamos a prática pedagógica realizada nas primeiras 

semanas do estágio de regência na escola mencionada anteriormente, buscando 

caracterizar todo o andamento das aulas e reflexões preliminares sobre a produção do 

globo terrestre no decorrer da aula e sua exploração a partir de conteúdos de geografia 

física.  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RECURSOS DIDÁTICOS NAS AULAS DE 

GEOGRAFIA 

 

Ao longo das últimas décadas muitos estudos discutiram o processo ensino-

aprendizado em meio às formas tradicionais de ensino sendo que, muitas das criticas 

incidiam principalmente na pouca ênfase dada à utilização de recursos diferenciados, 

que viabilizassem um processo de ensino-aprendizagem significativo junto aos alunos, 

tal como se preconiza atualmente. 

Assim, dada a perspectiva de que o processo ensino-aprendizagem, atualmente, 

demanda uma complexa atividade que envolve tanto o trabalho de gerenciamento da 

aula e dos instrumentos didáticos por parte do professor como também o estimulo à 

participação ativa do aluno na produção do seu conhecimento, a utilização de recursos 

didáticos tem se mostrado um importante aliado nesta concepção. 

Conforme Souza (2007apud SANTOS & BELMINO, 2013, s/p.),  

 

[...] recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-

aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a 

seus alunos. Os recursos didáticos compreendem uma diversidade de 

instrumentos e métodos pedagógicos que são utilizados como suporte 

experimental no desenvolvimento das aulas e na organização do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 

Tal como assevera o autor supracitado, a utilização de recursos didáticos no 

processo de ensino-aprendizagem é importante para que o aluno assimile o conteúdo, ao 

mesmo tempo em que desenvolve sua criatividade, coordenação motora e habilidade de 

manusear objetos diversos, podendo estes serem utilizados pelo professor na aplicação 



 
 

de suas aulas (SOUZA, 2007). Neste sentido, a utilização de recursos didáticos serve 

para que o aluno descubra seu próprio mundo, esclareça suas dúvidas e valorize o 

ambiente em que vive. 

Estas preocupações são, em essência, uma questão central no ensino de 

Geografia, visto que o mesmo se fundamenta na necessidade de que o aluno seja capaz 

de ler e interpretar o mundo à sua volta, para nele se introduzir enquanto ser social, 

enquanto um cidadão. 

Cabe ressaltar as observações de Silva e Muniz (2012) que, ao salientar a 

intenção implícita de se aprender Geografia de uma forma mais didática, demonstram 

que não se trata somente de uma quebra de paradigmas do ensino tradicional no que se 

refere ao conteudismo, memorização e distanciamento da realidade dos alunos, trata-se 

essencialmente de uma postura teórico-metodológica adotada pelo professor que deve 

formar cidadãos "[...] capazes de problematizar, dialogar, desconstruir e reconstruir o 

conhecimento e dar a este um direcionamento seja no espaço próximo ou distante a 

partir da educação geográfica" (SILVA e MUNIZ, 2012, p. 64). 

Segundo França (2009) "Ao serem usados no trabalho com os conteúdos 

escolares, os recursos didáticos servem de mediadores entre estes conteúdos e os 

alunos" e neste sentido "O professor de Geografia tem como incumbência tentar fazer 

com que seus alunos consigam se relacionar da melhor forma possível com o espaço 

que eles habitam e transformam" (FRANÇA, 2009, p.3). 

Os recursos didáticos buscam o que Brandão e Mello (2013) afirmam ser uma 

melhor mediação no processo ensino-aprendizagem, o que na Geografia escolar diz 

respeito à utilização de recursos para melhor compreender a realidade e o mundo à sua 

volta, tais como todo tipo de objeto material (giz, livro didático, maquete, globo 

terrestre, entre outros) ou imaterial (tonalidade da voz e expressões corporais); e 

também aqueles direcionados aos formatos eletrônicos, tais como microcomputadores, 

datashow e Global Position System (GPS) (FISCARELLI, 2008). 

Além de levar para sala de aula os recursos didáticos, o professor também pode 

produzir, em conjunto com os alunos, o recurso didático a ser utilizado em sala de aula, 

visto que por meio da produção do mesmo, cria-se uma intimidade entre o aluno e o 

assunto trabalhado, permitindo ainda que o aluno seja capaz de perceber os significados 

dos processos geográficos estudados, gerando assim um processo de interação entre o 

conteúdo e compreensão do mesmo. 



 
 

Segundo Brandão e Mello (2013), o globo terrestre é um recurso que tem suma 

importância nos temas que englobam orientação, leitura de mapas, origem das situações 

de tempo, variação do horário na superfície terrestre, fluxo espaciais (comércio, 

transporte e informações) e também em análise de questões geopolíticas. 

Além disso, Almeida e Passini (2004), afirmam que os conhecimentos e 

habilidades de localização, orientação e representação contribuem para a compreensão 

da totalidade do espaço, sendo o princípio para que o aluno construa a noção de espaço, 

codificando e depois decodificando as representações gráficas presentes nos mapas. 

Dentro desta proposta, pautamos o trabalho do conteúdo acerca das Zonas 

Climáticas da Terra, junto a uma turma do 1º Ano do Ensino Médio, a partir da 

confecção de um globo terrestre que, cuja forma bastante aproximada da forma real do 

planeta, apresenta aspectos diversos como a divisão política dos continentes, rede de 

coordenadas geográficas, simulação dos movimentos da Terra, também possibilita 

mostrar de forma total elementos fisico-geográficos, tal como as Zonas Climáticas da 

Terra. 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA: A PRODUÇÃO DO GLOBO TERRESTRE COMO 

RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA 

FÍSICA 

 

Para o estágio de regência junto a turma do 1º ano C de Ensino Médio do 

Colégio Olavo Bilac, os conteúdos trabalhados eram do campo da geografia física, mais 

especificamente do campo da climatologia. A professora regente da turma destinou os 

seguintes conteúdos: conceito de clima e tempo, meteorologia, radiação solar e 

atmosfera terrestre, zonas climáticas do planeta, fatores climáticos (altitude, latitude, 

maritimidade, continentalidade), conjuntos climáticos da Terra e as características dos 

climas do Brasil. 

Nas duas primeiras aulas, trabalhamos com os conceitos de clima e tempo assim 

como com o de meteorologia. Exibimos dois vídeos com o seguinte conteúdo: ambos 

tratavam de um programa jornalístico cujo assunto era a previsão do tempo. Em um 

vídeo a jornalista fazia menção a previsão do tempo no decorrer da semana mas 

chamando-o de clima, incorrendo portanto em um erro. Já no segundo vídeo não havia 

erro conceitual. Após exibirmos os vídeos discutimos com os alunos, levando-os a 

perceberem os erros. A turma não conseguiu identificar.  



 
 

Partimos então para a aula expositiva dialogada, buscando discutir sobre os 

conceitos de tempo e clima, que segundo Ayoade (2001) podem assim ser definidos: o 

tempo seria o “[...] estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo e em 

determinado lugar [...]” (AYOADE, 2001, p. 02) e clima seria a “[...] síntese do tempo 

em um dado lugar durante um período de aproximadamente 30 – 35 anos. O clima, 

portanto, refere-se às características da atmosfera inferidas de observações contínuas 

durante um longo período [...]” (AYOADE, 2001, p. 02). Utilizamos exemplos do 

cotidiano dos alunos, buscando partir dos conhecimentos prévios dos mesmos e assim 

discutir sobre os conceitos de clima e tempo. Em seguida, exibimos novamente os dois 

vídeos e os alunos puderam apontar o erro conceitual no primeiro vídeo e reafirmar que 

no segundo vídeo não havia erro conceitual. Em seguida, discutimos sobre o conceito de 

meteorologia e, após, os alunos realizaram atividade escrita.  

Nas duas aulas seguintes, ou seja, na terceira e quarta aulas, decidimos por 

começar a elaborar o globo terrestre, pois nas semanas seguintes o mesmo seria 

instrumento para trabalhar os conteúdos de radiação solar, atmosfera terrestre ezonas 

climáticas do planeta. Como materiais que utilizamos neste primeiro momento foram: 

fotocópia do molde do planisfério ampliada em 300%; Bola de isopor de 10 cm; 

Canetas hidrocor ou lápis de várias cores; Fita dupla face; Cola de isopor e Tesoura.  

Iniciamos a terceira aula, explicando para os alunos como que seria 

confeccionado o globo e os mesmos foram organizando os grupos de trabalhos. 

Inicialmente distribuímos uma folha com um planisférioimpresso. Não era um mapa-

múndi tradicional como pode ser visto na figura 01 a seguir, mas sim um 

planisférioadaptado para a atividade e que se encontra disponível no site da revista 

Nova escola. 

 

Figura 01: mapa-múndi para a produção do globo terrestre com bola de isopor. 



 
 

 

Fonte: Revista Nova Escola. http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/todo-mundo-seu-

globo-426735.shtml. Capturado em set. de 2015. 

 

Tendo em mãos lápis de cor e tesoura, os alunos começaram a colorir o mapa-

múndi segundo as orientações descritas na lousa: a) vermelho a linha do equador, b) de 

amarelo o Trópico de Câncer, c) de roxo o Trópico de Capricórnio, d) de verde ou 

marrom os continentes, e por fim, e) de azul os oceanos. Optamos por definir e 

padronizar as cores, para facilitar o processo de acompanhamento do trabalho e 

posteriormente, de discussão do conteúdo a partir do globo pronto.  

Realizada a primeira parte de pintura, os alunos começaram a recortar o 

planisfério conforme a orientação descrita na lousa. O momento do recorte tomou certo 

tempo dos alunos, assim como a pintura, pois muitos alunos não apresentavam 

habilidade para trabalhar com a tesoura. Em vários momentos tivemos que auxiliá-los 

para que os mesmos não comprometessem a finalização do trabalho ao recortar errado. 

A etapa seguinte consistiu em colar o planisfério recortado na bola de isopor. Os 

alunos fixaram primeiro uma fita dupla face ao redor da bola de isopor e prenderam o 

planisfério seguindo a linha do equador conforme pode ser visualizado na figura 02. Em 

seguida, foram colando cada gomo do planisfério com a cola de isopor (figura 03), 

finalizando assim o globinho.  

 

 

 

 



 
 

Figura 02: Vista parcial do globo terrestre de isopor: colagem de parte do planisfério. 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

 

Figura 03: Vista parcial do globo terrestre de isopor: resultado final.   

 

Fonte: O autor, 2015. 

 



 
 

Finalizamos a atividade na terceira aula e cada aluno ficou responsável por 

trazer seu globinho nas aulas seguintes, quando iríamos utilizá-los para trabalhar os 

conteúdos mencionados anteriormente.  

Nas aulas seguintes discutimos com os alunos os conteúdos radiação solar, 

atmosfera terrestre ezonas climáticas do planeta, e em meio as aulas, recorríamos ao 

globo produzido por eles para localizar as principais linhas imaginárias, para simular a 

incidência de raios solares em diferentes porções do planeta assim como para delimitar 

as zonas climáticas e localizar os continentes que se encontrar sobre a influencia de 

diferentes zonas climáticas.  

Foi interessante, pois não percebemos os alunos desatentos nos momentos que 

utilizávamos o globinho. Tão pouco eles ficaram querendo pegar a todo o momento o 

globo terrestre que estava em nossas mãos ou ficaram reclamando que não estavam 

vendo a demonstração feita por nós, pois eles acompanhavam com seu próprio material. 

Foi visível que os alunos tinham intimidade com o material e assim ficava menos 

complicado entender os conteúdos geográficos estudados conforme pontuado por 

(BRANDÃO E MELLO, 2013). 

A participação no decorrer destas aulas com o globo terrestre produzido por eles 

foi significativa ao passo que muitos alunos questionavam e buscavam visualizar o que 

estava sendo explicado, como por exemplo, no caso da delimitação das Zonas 

climáticas.  

Ao findar as aulas com a utilização do globinho, foi sugerido aos alunos que 

criassem uma atividade envolvendo fotografia. Cada aluno levaria o globinho para casa 

e buscaria um ângulo para fazer uma foto. Em seguida deveriam nos enviar para que 

pudéssemos escolher e classificá-las. Quem conseguisse o primeiro lugar ganharia uma 

lembrancinha. Os mesmos aderiram à idéia e tiraram diferentes fotos com seus globos. 

As fotos classificadas por nós em primeiro e segundo lugares se encontram a seguir 

(figura 4 e 5).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 4: Fotografia que foi classificada em primeiro lugar.  

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

Figura 5: Fotografia que foi classificada em primeiro lugar.  

 

Fonte: Oautor, 2015. 

  

Por fim, é importante destacar que no decorrer da elaboração do globo terrestre 

assim como durante as aulas com o mesmo, não verificamos problemas de indisciplina e 

os alunos participaram ativamente dessas aulas.  

 

 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi muito interessante usar a produção do globo terrestre para o trabalho com 

conteúdos de geografia física. Oque chamou mais atenção foi o envolvimento dos 

alunos em todas as etapas de produção do recurso didático, pois até mesmos alguns 

alunos que segundo a professora eram mais apáticos, participaram destas aulas de 

confecção.  

A produção de recursos didáticos pode contribuir para a socialização da turma, 

para estimular habilidades de coordenação motora fina e, principalmente, para facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de geografia.   

Acreditamos que essa experiência de produzir o recurso didático do globo 

terrestre possa ser realizada para trabalhar outros conteúdos de geografia. E que também 

diferentes recursos podem ser produzidos em sala de aula pelos alunos, contribuindo 

assim para melhoria do processo de ensino aprendizagem no Ensino Médio.  
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Resumo: O presente artigo visa relatar os caminhos percorridos pelos licenciandos do 

curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina - UEL, durante o estágio 

obrigatório de regência, junto aos alunos de ensino médio, de um colégio público da 

cidade de Cambé – Pr., com o intuito de promover uma reflexão sobre as práticas 

pedagógicas tradicionais para o ensino de Geografia Escolar, rompendo com a prática 

tradicional do uso exclusivo do livro didático em sala de aula. As atividades foram 

desenvolvidas á partir da elaboração planos de aulas baseados na estratégia de ensino de 

aulas expositivas dialogada, apoiada por meio da leitura de mapas, gráficos, tabelas, 

vídeos, atividade de campo e redes sociais  

 

INTRODUÇÃO 

A realização do estágio de regência é de fundamental importância no processo 

de formação do futuro professor de Geografia, indo além do cumprimento de uma 

exigência burocrática do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual 

de Londrina – UEL, uma vez que esta etapa da formação proporciona ao futuro 

profissional vivenciar seu futuro local de trabalho, oferecendo a oportunidade de 

integrar as inúmeras disciplinas que compõe o currículo acadêmico a pratica 

profissional de ensino de Geografia. 

Durante ao período de estágio de regência os licenciando de Geografia são 

levados a terem vivencias com muitos assuntos que são de fundamental importância 

para o exercício da sua profissão, como por exemplo, as análises dos documentos 

oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Estaduais 

assim como o Projeto político Pedagógico do Colégio, e o Conteúdo Básico Comum, 

que proporcionam aos graduandos uma base de entendimento teórico sobre o que deverá 

ensinar seguindo um currículo pré-estabelecido. 
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Nesta perspectiva o contato com a realidade escolar permite ainda ampliar a 

compreensão e conhecimento da realidade profissional de ensinar, levando o futuro 

professor de Geografia ao um processo de reflexão da práxis pedagógicas, objetivando a 

desenvolver um novo modo de ensinar que fuja do modelo pedagógico curricular 

conteudisticos apoiado único e exclusivamente no uso do livro didático. 

O Colégio campo de estágio situa-se no Jardim Novo Bandeirantes, área de 

conurbação entre os Municípios de Cambé e Londrina-Pr. 

Em consonância com o Plano de Trabalho Docente apresentado pelo Professor 

Regente da disciplina de Geografia o tema a ser desenvolvido com os alunos do 2º ano 

do ensino médio constituia a Unidade 4: “O espaço urbano e o processo de 

urbanização”. (SENE, MOREIRA, 2014, p.  172-223) 

A partir da definição dos temas foram concebidos os planos de aulas baseados 

na estratégia de ensino de aulas expositivas dialogada, onde se busca pela 

contextualização do tema,  pelos estágiarios, para que os alunos, a partir do seu 

conhecimento prévio, questionem, interpretem e discutam o objeto de estudo. 

Complementando as aulas expositivas dialogada buscou-se por atividades  que 

tinham por objetivo oferecer caminhos alternativos para um ensino mais atraente, por 

meio da leitura de mapas, gráficos, tabelas, videos, atividade de campo rompendo com a 

prática tradicional do uso exclusivo do livro didático em sala de aula.  

A avaliação da fixação do conteúdo foi realizada em duas etapas, a primeira 

pela participação dos alunos durante as aulas, contribuindo na exposição, 

questionamento, do tema exposto, e a segunda no desenvolvimento de uma atividade de 

campo em equipe, onde os alunos deveriam diagnosticar uma situação problema, á 

partir dos temas propostos: problemas socioambientais e desigualdade social, e sua 

resolução, com o objetivo de criar um espaço para reflexão e reconstrução do conteúdo 

fugindo da prática do decorar e reproduzir. 

A seguir descrição das atividades realizadas pelos licenciandos de Geográfia, á 

partir do Plano de Trabalho Docente empregada aos alunos do 2º anos do ensino médio. 

 



 
 

O espaço urbano e o processo de urbanização: além do livro didático 

Geografia é uma ciência que tem por objeto de estudo o espaço, 

consequentemente o ensino de Geografia deve permitir ao aluno se sentir inserido neste 

espaço (mundo) em constante transformação, não como um ser passivo que apenas 

absorve o conhecimento, mas sim como um protagonista da própria história capaz de 

transformar o espaço vivido, que é produzido através das relações entre o homem e o 

meio (natureza), envolvendo os aspectos dialéticos e fenomenológicos da ação humana 

modelando a superfície terrestre. 

Dentro desta perspectiva, com base no tema proposto, buscou-se por uma base 

teórica mínima que fosse capaz de possibilitar aos educandos uma compreensão critica 

do processo de urbanização do lugar em que a escola está inserida, se pautando em uma 

fundamentação teórica acerca dos principais processos de urbanização no Brasil e no 

mundo. 

A escolha de trabalhar o tema, “o espaço urbano e o processo de urbanização”, 

a partir do lugar onde a escola se localiza significa muito mais que o sentido geográfico 

de localização, não se refere a objetos e atributos das localizações, encontrados nos 

livros didáticos, mas a tipos de experiência e envolvimento com o mundo, (RELPH 

1979, aput  LEITE 1998, p. 10), um espaço provido de sentimentos e pensamentos 

(TUAN 1983) onde se vive, trabalha, estuda, conhece e se relaciona com pessoas. 

No entanto essa relação de afetividade que os indivíduos desenvolvem com o 

lugar vem se perdendo no mundo contemporâneo globalizado, com a chegada da 

globalização nota-se uma diminuição dos significados dos lugares e a homogeneização 

da paisagem.  

Desta forma cabe ao professor de Geografia propiciar uma educação onde os 

alunos se predisponham a aprender significativamente, se sentindo inserido neste espaço 

em constante transformação onde as pessoas participam e atuam nas diferentes formas, 

assegurando a sobrevivência, transformando o meio natural ou meio já transformado. 

Para que se possa compreender o processo de urbanização, que é a mudança da 

população do campo para cidade, o chamado êxodo rural, e suas principais causas e 

conseqüências, temos que compreender em um primeiro momento a origem das cidades. 



 
 

Em relação à origem das cidades existem duas vertentes interpretativas, a 

primeira aponta os antigos santuários paleolíticos como base de origem e 

desenvolvimento das cidades (TUAN, 2012, p   209-213), a segunda valoriza os fatores 

técnicos e econômicos (HARVEY 1980), SINGER (1976) entre outros. 

Em ambas as vertentes encontramos a presença do santuário ocupando o lugar 

central nos primeiros núcleos de povoamento. 

Nos santuários paleolíticos encontram-se os primeiros indícios de uma vida 

cívica, não representando apenas abrigo, lugar de expressão artística e religiosa, 

exerciam também um poder de atração para homens vindos de outras áreas distantes, 

atraídos pelos estimulo espiritual, surgindo assim a chamada cidade santuário. 

Para Coulanges (1988, p. 150) a evolução da sociedade humana está 

intimamente relacionada com a religiosidade, à associação entre ambas culminou 

naturalmente na formação de família, tribo, cidade, pátria, classes sociais, desta maneira 

criou-se a necessidade de controlar o ambiente. 

Neste processo natural aqueles que não trabalham mais no campo, como os 

sacerdotes, guerreiros, fixam suas residências na cidade, os demais vivem na periferia e 

passam a dominar os meios de produção, surgindo à divisão social do trabalho. 

Toda a produção excedente no campo passa a ser levada e comercializada na 

cidade que neste momento adquire outro caráter além do religioso o do comércio. 

Apesar das primeiras cidades surgirem na antiguidade a intensificação e 

disseminação do processo de urbanização e, sobretudo a ampliação da divisão social e 

territorial do trabalho, ocorre á partir da Revolução Industrial com a consolidação do 

modo capitalista de produção, onde a cidade passa a ser considerada como espaço de 

produção, circulação e consumo. 

Os primeiros núcleos de ocupação urbana no Brasil se concentraram na região 

litorânea, sendo Salvador a primeira cidade fundada em 1549, na baia de Todos os 

Santos. Neste período as cidades serviam, fundamentalmente, como um centro 

irradiador da cultura européia, ao mesmo tempo em que ofereciam o suporte necessário 

para que as instituições políticas e militares portuguesas pudessem melhor orientar o 

controle dos territórios explorados.  



 
 

Até a primeira metade do século passado o Brasil tinha um perfil 

essencialmente agrícola e a partir da chamada Revolução Verde, que tinha por objetivo 

aumentar a produção agrícola, utilizando novas práticas, sementes, insumos industriais, 

mecanização uso extensivo de tecnologia no plantio, passou por uma transformação em 

sua paisagem, tornando-se um país urbano, ou seja, mais de 50% da sua população 

passou a residir nas cidades, em virtude da perca do trabalho no setor agropecuário com 

a substituição do homem pela máquina e a estrutura fundiária concentradora, resultando 

numa carência de terras para grande parte dos trabalhadores rurais.  

As cidades de Londrina e Cambé foram criadas na década de 20, portanto são 

municípios relativamente jovens, comparados com outros centros urbanos, como 

consequência do loteamento implementado pela Companhia de Terras Norte do Paraná 

(CTNP), fazendo parte de um contexto mais amplo de colonização do norte do Estado 

do Paraná, onde se planejou a criação de cidades que obedeceriam a funções 

diferenciadas, de acordo com a sua localização.  

A Região norte do Paraná á partir da década de 70 passa por um processo de 

transformação da paisagem, em virtude do processo de mecanização da produção 

agrícola substituindo as lavouras de café por outras que demandavam menos mão de 

obra provocando assim a saída do homem do campo para cidade.  

O processo de urbanização nos municípios de Londrina e Cambé acaba 

ocorrendo de forma acelerada e desordenada, causando uma série de problemas sociais, 

ambientais, entre eles destacam-se o desemprego, a criminalidade, a desigualdade 

social, a poluição. 

A partir destes pressupostos os planos de aula foram estruturados de forma que 

os alunos possam compreender o processo de origem da cidade, seus significados, o 

processo de urbanização, as ações que ocorrem nos dias atuais, e se fazem presentes no 

mundo contemporâneo, globalizado, e que destroem a importância do lugar, e 

principalmente despertar nos alunos a responsabilidade sobre suas ações em relação ao 

lugar onde vive. 

 

 



 
 

Á prática de ensino de Geografia: Processo de urbanização 

 

Com base no tema proposto buscou-se despertar nos alunos, em um primeiro 

momento, a curiosidade em relação ao processo de formação e urbanização das cidades, 

indo ao encontro da proposta de Paulo Freire (2001, p. 35) que orienta “não haveria 

criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes 

diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos”. 

Nesta perspectiva os alunos foram induzidos a “reaprender a ver o mundo”, 

percebendo que o espaço sofre transformações e que as pessoas participam e atuam nas 

diferentes formas, assegurando a sobrevivência, transformando o meio natural ou meio 

já transformado. 

Ao “reaprender a ver o mundo” o processo educativo de ensino/aprendizagem 

busca chamar para si a instauração de um modo de educar que privilegia uma forma de 

pensar com criatividade capaz de renovar, transformar, ao passo que o caminho traçado 

pela educação tradicional é responder de forma mecânica e rápida às questões que 

garantem o melhor desempenho escolar. 

Partindo desta conjetura a educação deve ser vista enquanto processo de 

mudança, em sentido ampliado de movimento, deslocamento, abertura, projeção. 

Mudança enquanto expressão de postura e pensamento evolvendo conceitos, idéias, 

consciência e imaginação (GRATÃO 2015, p 145) 

Em busca de atingir este objetivo as atividades foram elaboradas através da 

estratégia de ensino de aulas expositivas dialogada, complementadas com a leitura de 

mapas, gráficos, tabelas, videos, oferecendo caminhos alternativos para um ensino mais atraente 

rompendo com a prática tradicional do uso exclusivo do livro didático em sala de aula. 

Destacamos neste encaminhamento de idéias o emprego do uso de vídeos, 

como um importante recurso tecnológico que enriquece as temáticas na sala de aula 

estimulando o debate sobre os temas abordados, haja vista o Colégio disponibilizar a 

TV Pen Drive e o Projetor de vídeo (Artur). 

Cabe ressaltar que os vídeos incorporados as atividades desenvolvidas tiveram 

um objetivo pedagógico, não sendo uma mera ilustração do conteúdo trabalhado, mas 



 
 

estabelecendo uma relação entre os temas abordados com realidade da comunidade em 

que a escola está inserida e o cotidiano dos alunos, contribuindo assim na formação de 

cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade. 

Há quase duas décadas Dora Incontri já discutia a importância do uso das 

tecnologias mostrando a importância do papel do professor para que essas tecnologias 

“não se transformem em mais um reduto de lixo cultural e de exploração capitalista 

desenfreada” (INCONTRI, 1996, p. 20)  

Portanto cabe ao professor, á partir do seu planejamento e objetivo, primeiro 

orientar o aluno a escolher o que quer ver, ouvir e ler; segundo, ensinar a “ler” esses 

produtos, inter-relacionando-os entre si e relacionando-os com que acontece ao redor do 

aluno, contribuindo assim na formação de cidadãos críticos e conscientes do seu papel 

na sociedade. 

A avaliação da fixação do conteúdo nesta etapa foi realizada através da 

participação dos alunos durante as aulas, contribuindo na exposição, questionamento do 

tema apresentado. 

Em um segundo momento buscou-se trabalhar com atividades com o objetivo 

principal despertar nos alunos a responsabilidade sobre suas ações em relação a cidade, 

fomentando a necessidade de diagnóstico e da resolução de problemas socioambientais 

e desigualdade social, em uma tentativa de  conscientizar os alunos sobre o seu papel 

como agente ativo na sociedade, onde suas pequenas ações desencadearão grandes 

mudanças, pois cada mudança começa no seu dia-a-dia e no seu bairro, para assim 

provocar efeitos em um âmbito maior, haja vista que os temas tratados neste momento 

foram: Problemas Sociais, Problemas Ambientais, Desigualdade Social e Movimentos 

Sociais.  

Á partir deste ponto era necessário criar situações para que o aluno visualizasse 

tudo o que foi discutido em sala de aula, um momento em que a teoria se torna 

realidade, se materializa. Assim o instrumento didático escolhido foi o trabalho de 

campo, considerando que possibilita ao aluno a construção de um conhecimento 

próximo de seu cotidiano, da realidade que o envolve. É também, no campo que o aluno 

poderá questionar informações e conceitos vistos em sala de aula e não compreendidos 

até então. (MOURA, 2015, p. 189). 



 
 

Os trabalhos práticos em grupo são instrumentos didáticos que estabelecem 

uma relação com o conteúdo e vivencia do aluno, em virtude de envolver o aluno na 

construção do conhecimento, obedecendo aos elementos da cooperação, e como isso 

esperasse que o aluno tenha a possibilidade não só dar significado, mas compreender o 

que esta sendo ensinado. 

Entretanto mesmo diante da importância da realização do trabalho de campo, 

esbarrou-se na questão financeira, assim em busca de atingir os objetivos planejados foi 

proposto aos alunos que compartilhassem, através da rede social virtual - Facebook, 

fotografias, registradas por eles, sobre problemas socioambientais e desigualdades 

sociais, do lugar onde vivem, promovendo assim a interação, socializações e 

aprendizagem entre os alunos, por meio do dialogo e da construção coletiva de saberes 

entre os sujeitos, haja vista que o autor da postagem deveria comentar a sua foto e os 

demais alunos a postagem do colega de turma. 

Assim, através da rede social o Professor tem a possibilidade de mediar a 

construção do conhecimento na medida em que cada foto e comentário postado trazem 

em si a experiência vivenciada, tendo em vista que as fotos deveriam necessariamente 

ser tiradas por eles no seu ambiente cotidiano, ampliando assim uma série de 

possibilidades provocando um encontro com algo que se experimenta, que se prova, 

enquanto a informação transmitida pelo professor em sala de aula ou mesmo 

compartilhada pela rede mundial de computadores não faz outra coisa que cancelar as 

possibilidades de experiência. 



 
 

Figura 7 DESIGUALDADE SOCIAL
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No entanto o resultado foi surpreendente e inesperado apesar dos alunos 

possuírem telefones celulares com câmeras fotográficas e acesso a rede social, o que foi 

verificado antes da proposta da atividade, um número insignificante realizou a 

atividade. 

Diante deste fato inesperado as fotos postadas foram projetadas em sala de aula 

para que os alunos autores pudessem comentar o seu olhar sobre os problemas 

socioambientais e desigualdade sociais, criando assim um ambiente de reflexão critica 

extremamente saudável na sala de aula, com a participação e intervenção de todos os 

alunos. 

O fato surpreendente foi que apesar de não terem realizado a atividade os 

alunos tinham domínio sobre o conteúdo discutido, surgindo então a pergunta: “por que 

não realizaram a atividade?” 

A resposta foi encontrada na fenomenologia, está linha de pensamento 

caracteriza-se principalmente pela valorização das relações de afetividade desenvolvida 

Figura 6 PROBLEMAS AMBIENTAIS 



 
 

pelo individuo em relação ao ambiente onde vive, sendo o lugar o produto da 

experiência humana. 

Relph (1976) considerando os diferentes graus de compreensão da realidade 

apresentados pelos indivíduos elaborou duas classes de percepção dialética homem-

meio: insider (ótica do habitante do lugar) e outsider (ótica de um habitante externo ao 

lugar), em cada uma dessas classes haveriam níveis intermediários de percepção 

variando entre o mais enraizado e o mais desenraizado. 

Em outras palavras a atividade proposta foi criada pelo professor (outsider) a 

serem desenvolvidas pelos alunos (insider), assim como vivemos em uma sociedade em 

que prisma pela “ostentação” era de se esperar que os alunos não fossem compartilhar 

na rede mundial computadores os problemas socioambientais e desigualdade sociais do 

lugar onde vivem, possivelmente se as fotos e os comentários fossem compartilhados 

em um grupo fechado da rede social haveria uma participação efetiva por parte dos 

alunos. 

                       

 

PARA NÃO CONCLUIR 

 

O estágio/regência é um momento impar na vida do futuro professor de 

geografia, ocasião de transição entre o discente que tem a ânsia de aprender para a 

figura do educador. 

O contato com a realidade escolar permite ampliar a compreensão e 

conhecimento da realidade profissional de ensinar, levando o futuro professor de 

Geografia a uma reflexão da práxis pedagógicas, visando um novo modo de ensinar que 

fuja do modelo pedagógico curricular conteudisticos, mas sim que busque por 

possibilitar aos educandos uma aproximação dos temas tratados em sala de aula com a 

realidade vivida, desta forma contribuindo para formação de um novo cidadão com 

capacidade de pensar e agir com criatividade e senso critico, deixando assim de ser 

apenas um reprodutor do conhecimento, mas sim um agente de transformação do meio 

em que vive.  



 
 

A aula expositiva dialogada demonstrou ser mais eficaz, no que diz respeito à 

fixação do conteúdo em comparação com a aula expositiva, onde o aluno é agente 

passivo que recebe as informações transmitidas decora e reproduz. 

Constou-se ainda que a aula expositiva e dialogada obriga um planejamento 

maior por parte do professor, para que de fato possa ser o mediador das discussões, sem 

perder o objetivo da aula ao ser questionado e/ou interrompido, conduzindo desta forma 

as discussões de maneira a atingir os objetivos traçados de forma proveitosa. 

O uso das redes sociais como instrumento de apoio no processo de 

ensino/aprendizado estruturado em aulas expositivas dialogadas funciona como um 

aliado contribuindo para o aprofundamento das temáticas discutidas em sala, além de 

possibilitar o surgimento de posições conflitantes que muitas vezes o aluno não 

consegue expressar na sala de aula.   

Desta maneira a conclusão deste texto fica como um dialogo inacabado um 

convite, uma porta aberta para novas experiências que venham contribuir no processo 

ensino/aprendizagem em busca da formação de um cidadão critico protagonista da sua 

própria história. 
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Resumo: O presente artigo busca retratar a importância do ensino de Geografia através de 

novos métodos de ensino, responsáveis por uma melhor qualidade na aprendizagem e ao mesmo 

tempo despertando maior interesse por parte dos alunos e facilitando a construção de um 

conhecimento geográfico. A aprendizagem significativa em conjunto com à aplicação de 

atividades lúdicas, tornam-se importantes ferramentas de ensino, e é através de uma abordagem 

teórica que inicia-se a importância desses tipos de aprendizagem, onde posteriormente torna-se 

possível o trabalho prático, trazendo resultados positivos no ensino básico, especificamente no 

ensino de Geografia a alunos do ensino fundamental. Neste artigo, há o aprofundamento sobre 

aprendizagem significativa, a importância de atividades lúdicas no ensino e também encontra-se 

presente a exposição de uma atividade prática realizada com alunos do 6º Ano do ensino 

fundamental do Colégio Estadual Albino Feijó Sanches (Londrina-PR), da rede estadual de 

educação do Paraná.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem; ludicidade; ensino de Geografia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trabalhar a Geografia é um desafio para o ensino, já que a mesma vem a ser a 

disciplina que possibilita ao aluno uma nova leitura do mundo, e neste, o aluno vem a se 

inserir como um novo indivíduo, um crítico e possibilitando que este indivíduo consiga 

ver, entender e trabalhar o espaço geográfico. Dentro do contexto atual da prática 

docente, o professor se depara no cotidiano com inúmeros fatores que interferem no 

processo de ensino-aprendizagem e se tornam desafiadores, como por exemplo a falta 

de estrutura dos colégios de rede pública, a falta de interesse por parte de alunos ou até 

mesmo a evasão escolar que afasta inúmeros alunos das salas de aula. Sendo assim, 

surge a necessidade de buscar novas alternativas de ensino. Mas como ensinar de 

maneira alternativa? Qual a verdadeira necessidade de se buscar novas estratégias 

práticas metodológicas?  
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A dependência do chamado método tradicional, foge da realidade atual de 

ensino, abrindo caminho a novos métodos que facilitem a aprendizagem por parte dos 

alunos. Conforme Dowbor (1998), em uma sociedade onde as mudanças ocorrem 

rapidamente, principalmente em aspectos tecnológicos, é perceptível que o saber 

científico e a busca pelo conhecimento, tem fugido do interesse da sociedade em geral, 

pois as atualizações das informações tem ocorrido de forma acessível a todos os 

segmentos satisfazendo de uma forma geral aos interesses daqueles que a buscam. 

Assim, há a necessidade de que o ensino se enquadre a novas mudanças, sendo 

adequada de maneira positiva, apresentando novas características metodológicas. 

Dowbor (1998), também destaca que a escola nesse contexto tem por opção repensar 

suas ações e o seu papel no aprimoramento do saber, e para isso, uma reflexão sobre 

seus conceitos didático-metodológicos precisa ser feita, de forma a adequar-se ao 

momento atual e principalmente colocar-se na postura de organização principal e mais 

importante na evolução dos princípios fundamentais de uma sociedade.  

A prática educativa interage melhor alunos e professores, quando a 

aprendizagem se torna uma ação significativa, ou seja, quando a informação 

apresentada pelo professor vai de encontro com algo específico de conhecimento do 

individuo (aluno) que absorve tal informação. Em outras palavras, é a ligação das 

informações transmitidas pelo professor com algo presente frequentemente no cotidiano 

do aluno, como exemplo, o encontro de informações relacionadas á agropecuária e 

presentes em embalagens de alimentos consumidos pelos próprios alunos.  

A ludicidade aparece como uma das alternativas de se ensinar e apresentar essas 

características de aprendizagem significativa. Como afirma Freitas (2007), o uso de 

jogos ou atividades semelhantes, são estratégias construtivas de conhecimentos e 

estimulantes para o progresso pessoal, que através do desenvolvimento mental assimila 

melhor a realidade em que vive.  

Assim este artigo objetiva a melhora no ensino aprendizagem das aulas de 

Geografia, utilizando novos métodos que auxiliam o desenvolvimento de aulas mais 

atrativas. Para tanto foram utilizados procedimentos primários (coleta de dados junto 

aos alunos) e secundários (leituras em material diverso sobre a temática).  

Seguindo essa linha de pensamento de mudanças didático-metodológico, o 

presente artigo apresenta em sua parte teórica, as inovações referentes a aprendizagem 

significativa e atividades lúdicas, destacando as maneiras de se planejar tais atividades e 

quais os objetivos a serem alcançados perante os alunos em sala de aula. 



 
 

Posteriormente, o artigo em sua parte de relato de prática pedagógica, destaca a 

realização de uma atividade lúdica envolvendo alunos do 6º Ano do ensino fundamental 

do colégio estadual Albino Feijó Sanches, na cidade de Londrina-PR, onde é relatado a 

maneira em que se foi realizada e consequentemente os resultados alcançados com esta 

atividade prática. 

Aprendizagem significativa no ensino de Geografia. 

O conhecimento geográfico inicialmente limitado, baseava-se na observação, 

registro, descrição e a catalogação dos nomes de lugares, sendo útil para rotas de 

viagens e para o estabelecimento de estratégias de guerras mais seguras para exércitos. 

Inicialmente, desta maneira, a Geografia na sua história vem fortemente marcada em 

sua estrutura curricular baseando-se em enumerações, descrições de informações e 

dados que durou muito tempo em sua base e continua marcante em várias escolas 

(PELIZZARI, 2002). Esta pedagogia tradicional cuja a função do professor na escola 

era centrada na transmissão de conhecimentos e atividades e cabia ao aluno a prática da 

memorização. As transformações que ocorreram na sociedade e no mundo mudou-se o 

foco de tal maneira que o aluno passou a ser o centro do processo de ensino de maneira 

ativa, investigadora impulsionando a experiência dos trabalhos em grupo pesquisas e 

projetos. 

Ausubel, (2003, p. II), afirma que: 

O conhecimento é significativo por definição. É o produto 

significativo de um processo psicológico cognitivo (“saber”) que 

envolve a interação entre ideias “logicamente” (culturalmente) 

significativas, ideias anteriores (“ancoradas”) relevantes da estrutura 

cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos conhecimentos 

deste) e o “mecanismo” mental do mesmo para aprender de forma 

significativa ou para adquirir e reter conhecimentos (AUSUBEL, 

2003, p. II).  

 

Para Tomita (2009) cabe ao professor a tarefa da passagem do conhecimento do 

senso comum do aluno, para a produção do conhecimento científico, aumentando a 

motivação do ensino de Geografia e atração por se tratar de assuntos de interesses mais 

próximos do aluno facilitando a efetivação da aprendizagem significativa, ao fazer 



 
 

conexão dos conhecimentos prévios e das experiências da vida com o procedimento 

didático facilitador do processo de ensino aprendizagem. 

Para Coll (1995, p. 149):  

(...) a significância da aprendizagem não é uma questão de tudo ou 

nada e sim de grau; em conseqüência, em vez de propormo-nos que os 

alunos realizem aprendizagens significativas, talvez fosse mais 

adequado tentar que as aprendizagens que executam sejam, a cada 

momento da escolaridade, o mais significativa possível. 

A aprendizagem significativa acontece a partir de duas condições. Na primeira, o 

aluno deve ter disposição em aprender, pois o indivíduo irá de modo arbitrário e literal 

memorizar o conteúdo, fazendo assim uma aprendizagem mecânica. Na segunda, o 

conteúdo escolar a ser aprendido tem que possuir um significado em potencial, com 

lógica e significado psicológico, dependendo somente da natureza do conteúdo, onde o 

significado psicológico é uma experiência que cada pessoa tem. Cada aprendiz faz uma 

filtragem dos conteúdos que têm significado (retendo-as) ou não (descartando-as) para 

si próprio (PELIZZARI, 2002, p.38). 

A memorização é priorizada no processo de ensino e aprendizagem, muitas 

vezes, na retenção de conceitos e dados, desta forma a transmissão de conhecimentos 

que se caracteriza como pouco significativa para os alunos. Nesta prática pedagógica as 

áreas do conhecimento são concebidas e os saberes são fragmentados o que torna difícil 

a sua contextualização devido a sua separação com outros conhecimentos e com algo 

que seja realmente significativo para os alunos, (DAMBROS, 2012, p.4). 

A aprendizagem efetivamente significativa se torna eficaz quando é necessário 

que os padrões tradicionais de uma educação são suprimidos do modo disciplinador e 

bancário. Dambros (2012), afirma que são quebrados dogmas e a relação 

professor/aluno, aluno/professor passa a se transformar em uma relação 

mestre/aprendiz, aprendiz/mestre, sem a rigidez de papéis pré-fixado. 

A teoria da aprendizagem de Ausubel (1982), propõe que os conhecimentos 

prévios dos alunos sejam valorizados, para que possam construir estruturas mentais 

utilizando, como meio, mapas conceituais que permitem descobrir e redescobrir outros 

conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz. 



 
 

O lúdico como ferramenta auxiliar no ensino de Geografia. 

O lúdico faz parte da base epistemológica do ser humano, pois vem de tempos 

muito remotos, desde a pré-história, já havia sinais de afetivos ligados a ludicidade, ao 

lazer e à cultura (FREITAS, 2007). Na atualidade, a prática lúdica é um tema que vem 

conquistando espaço nos mais variados segmentos de estudos educativos apresentando-

se, também, como uma necessidade muito importante para o contexto social. A prática 

da ludicidade é organizada por assuntos da temática que se dá no ensino de geografia. 

 Inicialmente através de considerações conceituais e publicações passa-se a 

demonstrar o reflexo sobre o significado e o alcance das práticas lúdicas educacionais. 

Após esse recorte, é importante descrever a construção de um jogo voltado 

especificamente para a instrução da geografia, que ressalta os aspectos e elementos 

espaciais e culturais em geral. A prática do trabalho da ludicidade discute a validade de 

estudos neste campo que objetiva a educação no próprio ensino de Geografia, 

(FREITAS, 2007, p.2). 

Neste processo de ensino-aprendizagem se constrói práticas integradoras e ao 

mesmo tempo emancipadoras pois as atividades lúdicas transforma a aprendizagem em 

um instrumento que favorece ao ganho de conhecimento em dimensões e perspectivas 

que vai além do desenvolvimento educacional de professores e alunos. Como afirma 

Almeida (1985), o lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo 

na construção do conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades 

operatórias, além disso, é uma importante ferramenta de progresso pessoal e de alcance 

de objetivos institucionais. 

 Para Santos (2010), o lúdico é uma ferramenta estratégica para ser utilizada na 

construção do conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades 

operatórias, além disso, é uma importante opção do desenvolvimento pessoal para o 

alcance de objetivos institucionais.  

A ludicidade é uma atividade que possui valor atrelado a educação, sendo muito 

utilizada como recurso pedagógico. Ela é recurso eficaz que aplicado à educação se 

difundiu, impulsionado a partir da Escola Nova e da adoção dos métodos ativos que se 

integra a ludicidade. A partir de brincadeiras e jogos é provável que o aluno direcione 



 
 

seus esquemas mentais para a realidade de modo a aprender e assimilar melhor, com 

isso, nas atividades lúdicas prova-se que é possível expressar, assimilar e construir a 

realidade (FREITAS, 2007, p.4). 

Passando a necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente. O lúdico 

faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana. Caracterizando-se por ser 

espontâneo funcional e satisfatório. Sendo funcional para não ser confundido como uma 

mera ação repetitiva, como um comportamento cíclico e monótono, aparentemente sem 

alvo ou objetivo. Nem desperdiça movimento que ele visa produzir o máximo, com o 

mínimo de desperdício de energia.  

Para Santos (2000, p. 57),  

O lúdico pode aqui, ser interpretado com um momento em que a 

criança tem os sentimentos de liberdade, de descontração. O 

momento em que ela busca estabelecer contato com o mundo que 

esta a sua volta, estimulando a autonomia dentro de um contexto 

integral. Neste contexto, Santos ressalta que “A palavra lúdico 

significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os jogos, brinquedos 

e brincadeiras, e é relativo também à conduta daquele que joga, que 

brinca e que se diverte. 

Por meio do lúdico o raciocínio é estimulado de forma prazerosa e a motivação 

em aprender é resgatada. Lucci (1999) salienta que a: 

 Afirmação central da valorização do brincar encontra-se em Santo 

Tomás de Aquino: Ludus est necessarius ad conversationem humanae 

vitae – o brincar é necessário para a vida humana. Esta recreação pelo 

brincar – e a afirmação de Tomás pode parecer surpreendente à 

primeira vista – é tanto mais necessária para o intelectual, que é por 

assim dizer, quem mais desgasta as forças da alma, arrancando-a do 

sensível. E sendo os bens sensíveis naturais ao ser humano, “as 

atividades racionais são as que mais querem o brincar”. Daí decorre 

importantes conseqüências para a filosofia da educação; o ensino não 

pode ser aborrecido e enfadonho: o fastidium é um grave obstáculo 

para a aprendizagem. (LUCCI, 1999, p. 3) 

 

As atividades lúdicas são importantes, porém devem ser utilizadas como 

proposta pedagógica apenas quando houver real possibilidade no planejamento 

disciplinar, tornando-se assim, um eficiente auxílio ao alcance de um objetivo dentro da 

programação planejada. A ludicidade no processo de ensino e aprendizagem tem 



 
 

validade se usados pelo seu caráter desafiador, pelo interesse do educando e pelo 

objetivo proposto (FREITAS, 2007, p.8). 

 

O uso de atividade lúdica na disciplina de Geografia, com alunos do 6º Ano do 

Colégio Estadual Albino Feijó Sanches (Londrina-PR). 

 

Sabendo-se a necessidade de novas práticas metodológicas no ensino, e 

observada as recentes dificuldades de se abordar conteúdos relacionados a Geografia, 

principalmente com alunos do ensino fundamental, métodos alternativos de ensino 

foram propostos como ferramentas auxiliares e capazes de uma maior interação, 

interpretação e participação dos alunos do 6º Ano do ensino fundamental (2015), do 

Colégio Estadual Albino Feijó Sanches, localizado na zona sul da cidade de Londrina-

PR.  

A ideia inicial foi trabalhar o atual conteúdo (espaço urbano e espaço rural), 

através de atividade lúdica, sendo que inicialmente foi proposto a parte teórica, onde o 

desenvolvimento da atividade se deu após observações e realizações de aulas de 

Geografia com a turma, sendo possível concluir-se uma certa dificuldade por parte dos 

alunos em absorverem os conteúdos transmitidos e até mesmo participarem das aulas, 

mostrando pouco interesse em aulas teóricas expositivas. Com base em estudos de 

Freitas (2007), a ludicidade em sala de aula garante aos alunos uma série de benefícios, 

entre elas, visam desenvolver no aluno as suas potencialidades intelectuais, físicas e 

criativas, permeadas pelo desenvolvimento social e interpessoal, garantindo assim maior 

eficiência no estudo e consequentemente uma aprendizagem mais qualificada. 

A aula elaborada, abordando a relação de sujeição do campo à cidade, foi 

desenvolvida com a junção da parte teórica expositiva com a parte prática (lúdico). O 

conteúdo trabalhado, tinha como objetivo específico, levar o aluno reconhecer a 

importância das atividades do setor primário para o abastecimento da população urbana 

e identificar a relação de sujeição do campo à cidade nos dias atuais.  

A aula expositiva, iniciou-se com a apresentação do tema a ser discutido. Na 

sequência, os alunos tiveram conhecimento sobre a relação cidade campo nos dias 

atuais, expondo exemplos dessa relação e entendendo melhor a importância de ambos 

para a sociedade em que vivemos. Durante realização da aula expositiva, pôde-se notar 

a participação de poucos alunos expondo suas opiniões ou questionamentos sobre o 



 
 

tema. Posteriormente, chegou-se o momento da realização de atividade prática. Tal 

atividade, foi trabalhada como prevista anteriormente em planejamento de aula, onde a 

ludicidade traria aos alunos a chamada aprendizagem significativa.  

A inserção do lúdico na presente aula, foi centralizada em uma atividade onde os 

alunos puderam observar informações presentes no campo e na cidade, principalmente 

no cotidiano das pessoas e dos próprios alunos. Como foi possível mostrar essas 

informações relevantes a Geografia, além de importantes socialmente e 

economicamente através de uma maneira lúdica?  

A maneira encontrada foi simples e de fácil compreensão por parte dos alunos. 

Os mesmos receberam cada, um pacote de salgadinho (Chips) (figuras 1 e 2) contendo 

informações relacionadas a campo-cidade. Através da observação, foram direcionados a 

buscarem algumas das informações presentes nas embalagens dos salgadinhos, levando-

os a um melhor entendimento sobre os produtos presentes na agricultura (setor 

primário) e transformados em outros produtos (setor secundário), gerando 

principalmente alimentos e outros mais.  

Figuras 1 e 2: Salgadinho (Chips) entregue aos alunos contendo informações 

relacionadas ao campo-cidade 

    

Fonte: os autores, 2015. 

 

As informações a serem observadas em embalagem e descritas em caderno 

foram as seguintes: 

a) Qual é o nome da fábrica? 



 
 

b) É indústria brasileira? Qual é sua localização? 

c) Quais são os principais ingredientes presentes no salgadinho, com origem do 

campo. 

Durante a atividade, foi possível notar um maior interesse e uma participação 

dos alunos quase em sua totalidade. A observação e a relação de produtos e objetos 

presentes no nosso dia-a-dia com conteúdos abordados e trabalhados nas aulas de 

Geografia tornou-se mais perceptível durante a realização desta atividade lúdica, sendo 

as mais diversas reações por parte dos alunos ao encontrarem elementos presentes nas 

informações das embalagens com os elementos até então estudado durante as aulas, 

sendo todas as reações positivas e de maneira contribuinte com o andamento da aula, da 

atividade e do assunto abordado, confirmando assim, a importância de novas práticas 

metodológicas, em específico o uso de atividades lúdicas, gerando bons resultados e 

uma melhora no decorrer das aulas. 

 

CONCLUSÃO 

 

            A necessidade e a urgência de métodos de ensino mais atraentes para resgatar o 

interesse de alunos, principalmente alunos do ensino fundamental, onde o desinteresse 

em aprender torna-se cada vez mais presente, faz com que os atuais profissionais 

docentes estejam cada vez mais preparados para apresentar esses novos métodos, e é 

através de abordagens teóricas e estudos de autores especializados em alternativas de 

ensino, principalmente ensino prático, que os docentes possam adquirir novos 

conhecimentos e estarem aptos a novas ideias de ensino. 

O lúdico aparece como importante ferramenta nessa busca de resgatar o 

interesse da maior parte dos alunos em sala de aula. Enquadra-se dentro da chamada 

aprendizagem significativa, onde surge a possibilidade do aluno relacionar o que 

aprende com o que já sabe e o que já conhece. A ludicidade tem o papel de transformar 

o saber do aluno e relacionar a importância que tal atividade o trará em sua vida, além 

do desenvolvimento pessoal e social de cada indivíduo.  



 
 

De maneira prática, a atividade lúdica trabalhada em sala de aula com alunos do 

6º ano do ensino fundamental do colégio estadual Albino Feijó Sanches, com a proposta 

de melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem do conteúdo trabalhado (relação 

cidade-campo), e com o objetivo de despertar interesse e provocar curiosidade dos 

alunos sobre os elementos presentes no salgadinho (chips), oriundos do campo, na qual 

pertencem ao setor primário da economia e posteriormente são transformados pela 

indústria (setor secundário), tornou-se satisfatória. Como resultado alcançado ao longo 

de inovações de ensino e o uso da ludicidade em sala de aula como ferramenta 

auxiliadora no desenvolvimento e realização de aulas mais atraentes e produtivas, 

resultou em nova experiência metodológica e ao mesmo tempo resultou no 

desenvolvimento das inteligências múltiplas dos alunos, dos saberes e na construção do 

conhecimento dentro do ambiente escolar. 
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Resumo: Atividade do globo terrestre por meio de dobradura foirealizada com alunos de 8º 

ano da Escola Estadual TsuruOguido, Londrina-PR, dentro da temática “O Continente 

Americano”, nas aulas de Geografia do estágio de regência do 4º ano de Geografia (licenciatura) 

da Universidade Estadual de Londrina. Discutir sobre a importância da produção de recursos 

didáticos nas aulas de geografia, destacando a prática realizada em sala de aula com a 

construção do globo terrestre de dobradura. Para atingir tal objetivo, realizamos levantamentos 

primários (material produzido junto aos alunos das turmas de 8º anos) e secundários (leituras e 

reflexões). Posteriormente o recolhimento dos materiais para que o mesmo pudesse ser 

confeccionado como, papel sulfite com a imagem que proporcionará o globo de dobradura, lápis 

de cor, tesouras e colas. Foram obtidos resultados satisfatórios com esta atividade, todos os 

alunos conseguiram elaborar o globinho, e nas aulas seguintes, foi possível a utilização deste 

como ferramenta para compreender outros pontos acerca do Continente Americano.  

 

INTRODUÇÃO  

  

No decorrer das aulas, em meio ao processo de ensino-aprendizagem, faz-se 

necessário a utilização de diferentes procedimentosmetodológicos de ensino, 

objetivando queos alunos possam compreender as temáticas abordadas em sala de aula. 

Dentre as possibilidades, chama-se a atenção neste estudo para a construção do material 

didático, pelo fato do mesmo auxiliar no processo educacionalao possibilitar ao aluno o 

entendimento do conteúdo de forma mais significativa.  

Diante as observações do cotidiano escolar, verificou-se que metodologias 

diferenciadas são poucas utilizadas pelos professores regentes, isso devido a vários 

fatores, o mais comum é da realidade encontrada em sala de aula, a falta de recursos e 

também a resistência do sistema pedagógico, no qual apontam que as atividades 

diferenciadas propiciam “algazarras” e falta de controle do professor perante a turma. 
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Deste modo, através de leituras e discussões perante a temática, observamos 

que o conteúdo de Geografia pode serexplorado através de elaboração de material 

didático, e como nos deparamos ao conteúdo do continente americano, vimos um leque 

de possibilidades a se trabalhar com os alunos, como por exemplo, a Linha do Equador 

e também as outras linhas imaginárias como, Trópicos de Câncer e de Capricórnio, 

deste modo, optou-se por realizar a confecção do globinho de dobradura. 

Assim,objetiva-se com este trabalho discutir sobre a importância da produção 

de recursos didáticos nas aulas de geografia, destacando a prática realizada em sala de 

aula com a construção do globo terrestre de dobradura. Para atingir tal objetivo, 

realizamos levantamentos primários (material produzido junto aos alunos das turmas de 

8º anos) e secundários (leituras e reflexões). 

Para melhor compreensão do leitor, o trabalho está dividido em três momentos, 

no primeiroapresentamos uma breve discussão teórica sobrea importância dos recursos 

didáticos para os alunos, discussão esta que busca potencializar o conhecimento dos 

mesmos através de atividades didáticas.  

Em seguida, chamamos a atenção para a importância da aplicação do globo 

terrestre de dobradura. 

Por fim, fizemos o relato da experiência prática com o globo de dobradura em 

sala de aula no decorrer do nosso Estágio Supervisionado, no qual será retratada o passo 

a passo de todos os procedimentos, pintura, recortes, colagem das partes que resultou o 

globinho de dobradura. 

 

A importância dos recursos didáticos para o Ensino de Geografia 

 

O ensino de Geografia pode ser realizado a partir de vários recursos teórico-

metodológicos e assim levar o aluno a construir o seu conhecimento, (RAMOS, 2012). 

Pensando nisso, é valido destacar a importância da utilizaçãodos materiais didáticos nas 

aulas de Geografia, pois servem como meios para auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem, e consequentemente enriquecendo os conhecimentos geográficos. Sendo 

assim, o trabalho pedagógico se torna mais interessante, despertandoo interesse e 

favorecendo a aprendizagem dos alunospeloensino de Geografia.(Cavalcanti, 2010) 

Segundo Cavalcanti (1998) o conhecimento geográfico é indispensável para 

formação de indivíduos participantes da vida social, á medida que propicia 

entendimento do espaço geográfico e as relações que ocorrem no mesmo.Sendo assim,é 



 
 

necessário que os alunos enxerguem seu papel no espaço analisado pela ciência 

geográfica, consequentemente toda a relação que os envolvem. Para Ramos (2012), o 

professor deve buscar os meios para enriquecimento de suas aulas, através de diferentes 

linguagens. 

Nesse sentido, não há duvidas que o ensino de Geografia podeproporcionar ao 

educando um processo de descoberta do espaço, no qual é seu objeto de estudo, fazendo 

com que o aluno se enxergue inserido, produzindo a reflexão e construção de 

conhecimento geográfico.  

Ao desenvolver as atividades com o emprego de recursos no ensino de 

Geografia, é possível tornar as aulas mais dinâmicas e prazerosas, oferecendo aos 

alunos diversas fontes para o entendimento do assunto trabalhado, uma vez que a 

Geografia é privilegiada por possuir varias linhas para seu entendimento, o que a deixa 

mais complexa, porém mais compreensível de se ensinar e aprender (RAMOS, 2012).  

O processo de ensino-aprendizagem, como podemos perceber, é complexo, pois 

se encontra em constante transformação ao longo dos anos, exigindo um compromisso 

de todos agentes envolvidos, seja eles pais ou professores e equipe pedagógica. Para 

Cavalcanti (2010), é preciso quebrar as dificuldades encontradas no ensino, 

principalmente do professor, que deve estar atento às mudanças e assim se adequar as 

tecnologias e as novas praticas pedagógicas, a fim de enriquecer suas aulas. Segundo 

Pontuschka (1999), os professores que trabalham com o conhecimento e com sua 

transformação em sala de aula, têm um compromisso com suaformaçãoe, para isso, 

precisam buscar formas alternativas e criativas para o trabalho pedagógico.  

Sendo assim, o investimento em metodologias de Ensino, é um grande aliado ao 

despertar interesse dos alunos pela Geografia. Ramos (2012) coloca que os recursos 

didáticos auxiliam o trabalho do professor, que por sua vez tem o papel de mediar o 

ensino, utilizando dos recursos para viabilizar a construção do conhecimento.E ainda, 

facilitar a aprendizagem, fazendo com que os mesmos compreendam melhor o 

conhecimento adquiridono meio escolar, intensificando o interesse pelo ensino de 

Geografia.  

Os recursos didáticos se faz presente em vários materiais e linguagens, sendo 

eles: os livros didáticos, fotografias, imagens de satélite, mapas gráficos, músicas, 

poemas, filmes, videoclipes, jogos entre outros. O professor utilizandoesses recursos 

para facilitar o ensino, faz com que o aluno se aproprie do conteúdo, auxiliando no 

processo de desenvolvimento crítico e cognitivo dos mesmos. Sempre recorrendo a 



 
 

estes instrumentos quando necessário,de acordo com o assunto trabalhadoe mediante as 

necessidades da turma. (RAMOS, 2012) 

Ao discutir sobre a importância dos recursos didáticos, Cavalcanti (2010) 

assevera que 

Para a Geografia, é particularmente interessante lançar mão do 

recurso da mídia (TV ou jornal, por ex.), pois nela é constante a 

abordagem de espacialidades, de problemas espaciais, como 

trânsito, enchente, terremoto. Além disso, na mídia circulam 

conceitos e valores que, muitas vezes naturalizados, podem se 

tornar objeto de questionamento e discussão. É importante 

considerar que as imagens, inclusive os mapas e imagens de 

satélite, são representações do real, são maneiras de apresentar 

o real, com toda a carga de subjetividade inerente ao ato de 

representar. Mas também são maneiras de construir 

representações sobre o real, ou seja, nos dizem de nosso mundo, 

mas também nos educam a ler este mundo a partir delas 

(CAVALCANTI, 2010, p.10). 
 

Em outras palavras, a autora chama a atenção para a diversidade dos recursos 

didáticos nas aulas de geografia, sendo importantes tanto para os alunos e também 

aoprofessor,tendo papel de escolher a melhor forma de utiliza-los, pautado nos 

conteúdos geográficos. 

É importante salientar que o professor tenha a capacidade de utilizar os recursos 

didáticos como instrumentos que levem aos alunos a possibilidade de compreender a 

realidade que presenciam o que chamamos de escala local, ou seja, sobre a localização 

de sua escola, sua casa, cidade sendo tudo aquilo que o aluno pode presenciar 

diretamente, só depois o conhecimento deve ser lançado para os aspectos globais. Esse 

processo auxilia a compreensão do objeto da geografia e o aluno consegue enxergar a 

importância da mesma para sua vida e conhecimento não se dissocia do contexto a ser 

estudado. (CAVALCANTI, 1998) 

Além disso, as práticas com materiais didáticos, além de facilitar a visualização 

dos assuntos abordados em aula e proporcionar a integração dos alunos, acaba 

quebrando a repetição das aulas expositivas. SegundoSant‟anna;Menzolla (2002), se 

utilizados de forma a agregar conhecimento é possível instigar a participação do aluno e 

desenvolver o conhecimento de forma mais real e agradável, despertando no aluno o 

interesse pela disciplina e a participação nas aulas desenvolvidas. 

Hoje o uso dessas novas tecnologias tem grande impacto na formação escolar 

por isso é necessário que haja transformações no processo educacional, por isso é um 

desafio para a escola e para o professor inserir sempre que possível os recursos 



 
 

didáticosnas práticas pedagógicas.Segundo Ramos (2012), essas praticas aproximam o 

universo dos alunos em relação às aulas de geografia direcionando uma mudança 

positiva no âmbito escolar, já que a mesma proporciona aos mesmos um processo de 

descoberta do espaço ao qual está inserido e produz a reflexão e construção de 

conhecimento geográfico. 

 

Os recursos didáticosnas aulas de Geografia 

 

Durante as aulas de Geografia é comum e importante o recurso de mapas para 

que os alunos tenham a percepção do espaço a ser analisado. Segundo Francischett 

(2004) a linguagem cartográfica vem reafirmando sua importância desde o início da 

escolaridade, contribuindo não apenas para que os alunos entendam os mapas, mas 

também para desenvolver capacidades relativas à representação do espaço. Os alunos 

precisam ser preparados para que construam conhecimentos sobre essa linguagem, 

como pessoas que representam e codificam o espaço.  

Ainda segundo a autora, um dos objetivos em se trabalhar com as representações 

cartográficas é o de se estabelecer articulação entre conteúdo e forma, utilizando a 

linguagem cartográfica para que se construir conhecimentos, conceitos e valores. 

Pensando nisso, usamos a projeção de mercator, que configura os países desenvolvidos 

ao norte e os subdesenvolvidos ao sul, além disso, a Europa se centraliza no mapa, essa 

é a forma utilizada por maioria dos professores, porem é sempre importante salientar 

que nossa visão não deve ser totalmente pressa asrepresentações tradicionais. E com o 

globinho confeccionado é possível analisar o espaço geográfico com diferentes ângulos, 

podendo expandir melhor a discussão em sala de aula. 

 Para confecção do globinho de dobradura, utilizamos a projeção tradicional, ao 

nosso olhar é claro, já que no espaço não há uma direção certa ou errada. Portanto a 

atividade não se prendeu a padrões já estabelecidos, mas sim mostrar o mundo de outra 

forma, a nossa forma e indagar sobre como a geografia estuda esse espaço. A partir 

dessa confecção é possível desenvolver um longo debate com os alunos, de forma 

produtiva e divertida.  

A educação geográfica atualmente nos coloca a um repensar sobre a geografia 

que estamos trabalhando em sala de aula. Qual o porquê dos desinteresses dos alunos e 

professores em sala? Seria devido a questões metodológicas, ou, os conteúdos 

geográficos que não interessam mais aos nossos alunos? Pensando a complexidade do 



 
 

conceito de espaço geográfico, procuramos construir o conceito de espaço geográfico 

em que o homem se insira nele e participe como cidadão e não como um homem alheio 

às informações e ao conhecimento científico. E no cotidiano escolar isso deve ser feito 

em todas as aulas, os alunos devem se identificar como parte integrante e essencial no 

estudo geográfico, o professor deve dirigir sua aula de forma que nos conteúdos globais, 

os alunos consigam transferi-los a uma escala mais local, ou seja, sabendo com 

exemplos identificar as relações socioespaciais do seu cotidiano. (PONTUSCHKA, 

1999) 

 

De acordo com Damiani (2003, p.50): 

A noção de cidadania envolve o sentido que se tem do lugar e 

do espaço, já que se trata da materialização das relações de 

todas as ordens, próximas ou distantes. Conhecer o espaço é 

conhecer a rede de relações a que se está sujeito, da qual se é 

sujeito. Alienação do espaço e cidadania configuram um 

antagonismo a considerar. 

 

E para o entendimento do espaço, faz necessária a sua representação, onde 

utilizamos de varias formas para representa-lo, através das projeções cartográficas. E 

essas acabam despertando certa indignação por infiltrarem certas ideologias, um 

exemplo esta em nossa tradicional projeção de mercator, que representa nosso 

planisfério colocando como centro o continente europeu, deixando explicito a visão 

eurocêntrica que predominou-se por anos. E pensando na desmistificação dessa 

ideologia, que buscou-se esse método, para incentivar o interesse dos alunos sobre as 

representações e de como elas estão ligadas a interesses que as vezes passam 

despercebidas.  

O material é simples, mas a ideia valiosa. Durante a atividade você vai poder 

mostrar a correspondência entre o globo terrestre e o mapa-múndi. Nem sempre é 

simples para a turma entender como o nosso planeta, que é redondo, pode ser fielmente 

representado em uma folha de papel retangular. E nem porque o oceano Pacífico 

aparece nos dois lados do mapa.  

Durante a produção, os alunos devem ser alertados para o fato de que a 

correspondência entre globo e mapa não é perfeita. O formato das regiões próximas ao 

Equador são bastante precisas no papel, mas as que ficam perto dos pólos, como a 

Groenlândia, aparecem um pouco distorcidas, por conta das projeções realizadas. Para 

Francischett (2004) estudar esses perspectivas, ou seja, a linguagem cartográfica traz a 



 
 

representação da imagem do mundo, sendo um ponto importante para compreender os 

fenômenos geográficos e suas representações sociais. 

Mostrar esses aspectos geográficos aos alunos torna a aula muito mais relevante, 

onde conseguem perceber e analisar porque determinado conceito está sendo 

trabalhado. Ainda segundo Francischett (2004), trabalhar localização, por exemplo, 

propicia aos alunos a compreensão dos fenômenos geográficos, sendo assim, um melhor 

entendimento da distribuição dos fenômenos sócios ambientais espaciais na superfície 

terrestre. 

Depois que cada um passa a ter o seu globo, as aulas sobre cartografia ficam 

mais dinâmicas. Além disso, podem estudar temas como coordenadas geográficas, 

pontos cardeais, localização de continentes, hemisférios, movimentos de rotação e 

translação, as estações do ano e ainda, compreender as espacialidades dos fenômenos do 

presente e no passado comparando-os, é algo que a própria Geografia busca fazer e que 

os alunos podem realizar, levando a uma discussão do espaço geográfico.  

 

Construção do Globo terrestre de papel na aula de continente americano para os 

alunos do 8ºB no Colégio Estadual Tsuru Oguido. 

 

A proposta de aula aplicada juntoaos alunos do 8º ano do Colégio Tsuru 

Oguido, foi o Globinho de dobradura, no qual o objetivo é de trazer uma aula dinâmica, 

com recursos didáticos diferenciando das aulas expositiva, no qual os alunos pudessem 

praticar uma atividade, com isso a proposta da  confecção da representação do Globo 

Terrestre.  

Primeiramente perguntamos aos alunos se o Mapa Mundi que estava exposto 

na frente da sala era a representação correta do nosso planeta Terra. As repostas foram 

variadas, uns disseram que sim, outros disseram que mais ou menos e outros disseram 

que não. Aos que responderam sim, perguntamos o por quê? Responderam que tudo que 

se tem no planeta, os continentes os oceanos estava sendo representado naquela figura. 

E deste modo, perguntamos aos que responderam não, também o porquê de sua 

resposta? Os mesmos responderam que o planeta Terra tem o uma forma redonda e que 

a forma que representa melhor o nosso planeta é o Globo Terrestre e não o Mapa Mundi 

que estávamos utilizando na aula. 

Deste modo, explicamos que a forma correta de representação do nosso planeta 

é sim o Globo Terrestre, como expresso pelo colega de classe deles, e para que eles 



 
 

pudessem vivenciar uma representação do Globo propomos dos mesmos criarem os 

seus próprios globos, a sua própria representação do planeta. 

Para que a aula pudesse ser realizada com o objetivo já exposto, levamos para 

os alunos um papel sulfite para cada um, no mesmo contendo a imagem de um Mapa 

Mundi, na qual proporcionava um globo de dobradura (Figura 4). A partir deste modo, 

distribuímos comandos para que o mesmo fosse realizado com o nosso objetivo.  

 

Figura 1: Imagem entregue para os alunos. 

 

Fonte: Dia a dia educação, 2012. 

 

Como a nossa temática era o continente americano, exploramos a categoria 

lugar, pois ser um continente no qual somos pertencentes trouxe uma facilidade em 

questão do pertencimento. Desta maneira, realizamos perguntas pertinentes a 

representação que estavam em mãos. Primeiramente em que continente o nosso país se 

encontra? A reposta foi unanime todos apontaram para América do Sul, a partir da 

resposta pedimos que destacassem o mesmo nos seus mapas com a cor vermelha, tendo 

em vista que o mesmo era nossa matéria principal. 

Partimos de uma categoria Lugar, que vem a questão do pertencimento, em que 

lugar você sente pertencente, qual o local que expressa sua cultura o seu cotidiano, para 

assim podermos explicar as demais localidades, para explicar o global. No caso o 

continente americano é que tinha essa questão do lugar, o qual os alunos se sentiam 

pertencentes. 

Perguntamos pontos em que trabalhavam os conhecimentos dos alunos e que 

não precisaria necessariamente ser exposto em seus globinhos, uma das perguntas foram 

em que hemisfério esse continente se encontra, muitos respondeu no Hemisfério Sul 



 
 

então perguntamos como que chegaram a essa conclusão, neste ponto não souberam 

responder.  

Respondemos com outra pergunta, qual a linha imaginária que divide o 

planeta? Responderam a Linha do Equador, a partir deste ponto falamos que os países 

ou até mesmo continentes que se localizam acima da Linha do Equador, são situados no 

Hemisfério Norte, e os países que estão abaixo da Linha do Equador, são considerados 

países e continentes do Hemisfério Sul. 

Aproveitamos que já citamos uma linha imaginária, perguntamos que se 

existem mais linhas imaginarias em nosso planeta, muitos responderam que sim, e 

citaram os nomes, Tropico de Câncer e Trópico de Capricórnio, com isso pedimos para 

os mesmo tracejassem em seus mapas essas linhas, nas cores que estava descrita no 

quadro negro, sendo elas verdes para o Tropico de Capricórnio, amarelo para Tropico 

de Câncer. Primeiramente salientado que o Tropico de Câncer se encontra no 

Hemisfério Norte e Tropico de Capricórnio do Hemisfério Sul e auxiliamos os mesmo. 

Partimos para os oceanos, primeiramente perguntamos qual oceano que banha 

o nosso continente. Como essa pergunta não se tem um nível de dificuldade alta aos 

alunos, tem como o propósito de relembrar deste fato e tornar-se marcante, porém a 

resposta foi somente o Oceano Atlântico, ocorrendo o esquecimento por parte de muitos 

alunos o Oceano Pacífico.Cremos nós que por assimilar muito com o nosso país, o 

Brasil, com sua grande extensão considerado um país continental, e é só banhado com o 

Oceano Atlântico ocorreu essa confusão entre os alunos, e neste ponto pudemos corrigir 

e relembrar deste ponto em que o nosso país está localizado em um continente que é 

banhado por dois oceanos. 

Após identificarmos cada característica do nosso continente e quais os oceanos 

que o banha, partimos para os demais continentes, nas quais perguntamos oralmente e 

as repostas também foram oralmente, com o intuito de proporcionar uma releitura do 

que os mesmo já sabem, quais são os outros continentes e quais são os outros oceanos 

existentes. 

Como já tinha trabalhado Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, ao perguntarmos 

dos pólos a resposta foi mais fácil para os mesmo, obtendo a resposta que os polos 

existentes são o Polo Norte e o Polo Sul, um por estar em um,a extremidade da Terra e 

estão localizada no Hemisfério Norte e outro por estar em outro ponto extremo da Terra 

e no Hemisfério Sul.  



 
 

Deste modo, os demais continentes pedimos para os alunos que pintasse 

somente de uma cor, deixando em destaque o continente americano qual era o nosso 

objeto de estudo no momento e também para que pintasse o oceano somente em uma 

cor, de preferência azul. 

 

Figura 2: Confecção do globinho: pintura segundo os comandos destacados na 

lousa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2015. 

 

Após terem terminados de colorir conforme as instruções, continente 

americano em vermelho e oceano de preferência na cor azul, pedimos aos mesmo que 

recortassem seus globinhos também de maneira correta. Nesta parte fomos auxiliando a 

todo o momento, pois se cortassem algo errado a construção do globinho não se 

atingiria. 

 

Figura 3: Aluno recortando o mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fonte: Acervo dos autores, 2015. 



 
 

Ao término deste procedimento, passou para o procedimento de colagem das 

partes uma na outra, está foi uma prática de grande dificuldade a todos, pois para que 

uma parte pudesse ser colada a outra teria que primeiramente dobrá-la e posteriormente 

passar a cola para que então fosse colada. Uns não tiveram paciência, mas fomos 

auxiliando a cada momento e no fim o resultado foi o esperado, o globinho de 

dobradura. 

 

Figura 4: Passo a passo da confecção do globinho. 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal das autoras, 2015. 

 

Figura 5: Conclusão do globinho 

 

Fonte: Acervo pessoal das autoras, 2015. 

 



 
 

Este procedimento pode ser considerado uma atividade simples, e, no entanto 

é, pois os materiais necessários é um sulfite impresso a imagem do globinho, lápis de 

cor, cola e tesoura, no qual grande parte dos alunos possui, mas salientamos em uma 

aula anterior para que todos trouxessem os materiais para que pudéssemos realizar a 

atividade.  

Os globinhos realizados pelos alunos foram utilizados nas aulas de Deriva 

Continental durante aexplicação sobre a Teoria que os Continentes eram todos unidos e 

que formava um só continente cuja denominação Godwana, de acordo com Alfred 

Wegener. Foram abordados juntamente com os movimentos de Placas, nas quais 

explicam o porquê que esses continentes se encontram na forma que vemos hoje, por 

toda essa movimentação das placas movidas pelos agentes internos do nosso planeta. E 

com isso, foi possível explicar a formação do continente americano, quais as linhas 

imaginarias que passa pelo mesmo, onde ele está localizado e quais os oceanos que 

banha (TEIXEIRA, 2000). 

A partir desta aula foi possível verificar que os alunos não tinham noção da 

localização do continente perante aos outros e também as linhas imaginárias que passam 

pelo continente. A atividade proposta teve esse intuito aprimorar os conhecimentos dos 

alunos de uma forma didática, no qual acreditamos que a prática juntamente com a 

teoria potencializa a aprendizagem dos mesmos. 

Os globinhos confeccionados foram avaliados por nós estagiárias, e 

posteriormente liberados para os alunos levarem para casa. Pedimos também que 

trouxessem nas próximas aulas, a fim de auxiliar na discussão de outros conteúdos que 

seriam trabalhados em sala de aula.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta realizada com a turma do oitavo ano foi possível atingir os 

objetivos partindo do ponto em que os alunos compreenderam o porquedesta prática, no 

qual os mesmo vivenciaram uma representação do planeta Terra mais próxima do 

original, deste modo, pudessem identificar a localização do continente estudo, no caso o 

americano. 

A proposta demandou duas aulas, um período extenso, porém foi possível ter a 

noção de localização deste continente, quais são suas fronteiras, quais os oceanos que o 

banha, e esse mesmo oceano e quais são os outros continentes que vem a banhar.Uma 



 
 

aula com recurso didático que pode explorar várias características dos aspectos 

geográficos da Terra. 

A partir deste caminho de descobertas e criatividade que pretendeu avançar no 

presente artigo, buscando resultados objetivos e se possível um interesse por parte dos 

professores em buscar caminhos para resgatar nossa geografia. 

O Estágio Supervisionado é uma prática de extrema importância para nós 

graduandos (futuros professores), pois possibilitou demonstrar na prática que se é 

possível realizar novas metodologias no cotidiano escolar, e também nos trazer a 

vivência de um ambiente escolar. 
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Resumo: O artigo trata de nossas experiências em torno de atividades diversificadas e que 

tentaram fugir das aulas expositivas para algo que colocassem os alunos em maior evidência, ou 

seja, maior participação na sala de aula e na construção do seu conhecimento. Assim, 

trabalhamos com o histórico da geografia crítica e humanista, seus desdobramentos na escola e 

sua importância na formação do aluno, visto necessário este resgate para compreender o atual 

cenário na escola e a importância de se trabalhar com outras correntes de pensamentos e como 

elas se apresentam em algumas atividades que trabalhamos que envolviam dissertações, 

interpretação de charges, montagem de quebra-cabeças e música, assim como os resultados 

obtidos com nossos alunos. 

Palavras chaves: Recursos didáticos; Geografia humanista; Aluno participativo. 

 

INTRODUÇÃO 

Um cidadão humano está além de um cidadão crítico, no qual a sensibilidades é 

mais relevante que a criticidade. A geografia crítica entende o corpo social em classes, 

estratificado, não se preocupa com o indivíduo, no qual o sentir é descartado, mas é o 

sentir, os sentidos, que constroem a realidade do sujeito, porém essa realidade vivida 

pode ser descontruída se abordada apenas de forma crítica. 

 Apesar disso, também não é deixar de formar um cidadão crítico, mas um 

cidadão que construa a sua crítica através dos seus sentidos, um cidadão sensível ao 

mundo. Capaz de interpretá-lo. E se quisermos preparar um novo cidadão, é preciso que 

novas formas, metodologias, sejam executadas em sala de aula, para que seja possível 

alcançar um novo objetivo.  

Trabalhamos com aulas que fugiam apenas da criticidade pela criticidade, para 

algo além disso, que contemplasse a percepção do aluno e permitisse que fosse ele o 

agenteformador dessa crítica, não um reprodutor daquilo que é colocado como 

verdadeem aulas expositivas dialogadas. 
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O artigo procura evidenciar alguns métodos capazes de romper com a aula 

expositiva tradicional, mostrando os ganhos obtidos com os alunos em seu grau de 

participação e entendimento, com atividades que estimulam o aluno ao raciocino e o 

coloque como agente protagonista em sala de aula, enquanto aluno portador de 

autonomia.  

 Para tanto o artigo apresenta um breve histórico da geografia crítica e por que 

ela ser tão presente nas escolas, em seguida um pouco da geografia humanista, na 

sequência, as duas correntes em sala de aula e como a geografia humanista contribuiu 

para a realização de novas atividades que desenvolvemos em sala de aula, assim como 

nossos resultados.   

A GEOGRAFIA CRÍTICA E HUMANISTA, INDIVIDUO E SOCIEDADE 

Ainda hoje a geografia crítica nas escolas aparecem de forma isolado, ou seja, 

abarcando apenas essa visão do pensamento geográfico, dentre inúmeras visões, 

acreditando se tratar de uma corrente incapaz de explicar todos os fenômenos 

geográficos e que permeiam a realidade do aluno, ficando presa muitas vezes a crítica 

pela crítica, ou a crítica social enquanto classes e não enquanto individuo, descartando 

assim muitas possiblidades de entendimento do espaço geográfico através do ser 

enquanto protagonista, já que apenas seria uma peça do quebra cabeça.  

A geografia crítica enquanto movimento surge somente na década de 1970, era 

uma revolução no pensamento geográfico. Excluindo alguns poucos geógrafos críticos 

de ideal anarquista ou marxistas anteriores a década de 1960: 

Pode-se dizer que os pressupostos básicos dessa revolução ou reconstrução 

do saber geográfico consistiram e consistem na criticidade e no engajamento. 

Criticidade entendida como uma leitura do real – isto é, do espaço geográfico 

– que não omita as suas tensões e contradições, tal como fazia e faz a 

geografia tradicional, que ajude a esclarecer a espacialidade das relações de 

poder e de dominação. E engajamento visto como umageografia não mais 

„neutra‟ e sim comprometida com a justiça sócial [...] essa nova maneira de 

encarar e praticar a geografia [...] se enraizou e floresceu num contexto de 

revisão de ideias e valores: o maio de 1968 na França, as lutas civis nos 

estados Unidos, os reclames contra a guerra do Vietnã, a eclosão e a 

expansão do movimento feminista, do ecologismo e da crise do marximo. E 

ela se alimentou de muito do que já havia sido feito anteriormente. 

(VENSENTINI, 2004, p.222-223). 

Essa corrente veio principalmente em crítica a chamada Geografia tradicional ou 

quantitativa, que tinha uma metodologia baseada no levantamento de dados, estatísticas 

e na descrição das paisagens e fenômenos. Enquanto para os pensadores da Geografia 



 
 

crítica a ciência geográfica deveria abarcar toda uma carga social, ideológica e política, 

segundo Moraes (2005, p.119): 

São os autores que se posicionam por uma transformação da realidade social, 

pensando o seu  saber como uma arma desse processo. São, assim, os que 

assumem o conteúdo político de conhecimento científico, propondo uma 

Geografia militante, que lute por uma sociedade mais justa. São os que 

pensam a análise geográfica como um instrumento de libertação do homem.  

A Geografia Crítica teve marco com o livro “A Geografia – isso serve, em 

primeiro lugar, para se fazer a guerra” de Yves Lacoste no final da década de 1970 se 

não a sua gênese, essa obra serviu de fundamentação para que geógrafos de todo o 

mundo aderissem a essa nova era da ciência geográfica. Na obra Lacoste discute 

principalmente a serventia da ciência geográfica contrastando com a maneira com que 

ela era exposta a população. Para Yves Lacoste (2005, p. 25): 

[...] a função ideológica essencial do discurso da geografia escolar e 

universitária foi sobretudo a de mascarar por procedimentos que não são 

evidentes, a utilidade prática da análise do espaço, sobretudo para a condução 

da guerra, como ainda para a organização do Estado e prática do poder. É 

sobretudo quando ele parece “inútil” que o discurso geográfico exerce a 

função mistificadora mais eficaz, pois a crítica de seus objetivos “neutros” e 

inocentes” parece supérflua.  

 A Geografia dos professores, “se tornou um discurso ideológico no qual uma das 

funções inconscientes, é a de mascarar a importância estratégica dos raciocínios 

centrados no espaço” (LACOSTE, 2005, p.31). Que era aplicada de forma puramente 

tradicional, e que exigia do aluno apenas memorização não concedendo nenhuma 

função prática ao conteúdo, fazendo parecer ser um conhecimento totalmente de caráter 

enciclopédico. 

 E por outro lado existia também o que Lacoste (2013, p.31) chamou a Geografia 

do Estado maior, que é “[...] um conjunto de representações cartográficas e de 

conhecimentos variados referentes ao espaço; esse saber [...] percebido como 

eminentemente estratégico pelas minorias dirigentes que o utilizam como instrumento 

de poder”, que ao contrário da Geografia dos professores possuía um caráter 

extremamente prático e estratégico, usando os dados e números aplicados em 

planejamentos e em ações governamentais de organização dos deus territórios, de 

segurança, de ataque, enfim, uma caracterização que, não por acaso, é camuflada aos 

olhos da maior parte da população. Moraes (2005, p.121) diz que: 



 
 

[...] a crítica de Lacoste é bastante incisiva, colocando a Geografia como 

instrumento de dominação da burguesia, dotado de alto potencial prático e 

ideológico, assim pondo a descoberto o seu caráter de classe. 

Todo esse trabalho desenvolvido pelos geógrafos da corrente crítica veio para 

conceder a Geografia uma maior reflexão, onde ela não se omitisse de sua função social. 

Muito se desenvolveu como a Geografia crítica, mas para que essa tenha real função 

para a população, e para que o seu ensinamento tenha sentido nas escolas e 

universidades, deve conter uma discussão constante com a história, filosofia e 

sociologia, e que assim seu conteúdo tenha papel na luta de classes e na exercício da 

cidadania por parte da população. 

No início dos anos 60 e 70, a geografia que existia nos Estados Unidos era 

ligada ao neo positivismo, a geografia quantitativa. No entanto, também existia um 

movimento da geografia cultural e da geografia histórica, que futuramente com a soma 

de aspectos psicológicos e antropológicos, culminaram na geografia humanista, que 

surge como grande referência Yi-Fu Tuan e tem sua máxima em Topofolia no ano de 

1974.  

Anterior a Topofolia, ainda da década de 1960, esse movimento humanístico, 

procurava um novo suporte teórico-conceitual que a diferenciasse da geografia 

comportamental. Segundo Holzer (1997, p.11-12): 

O método fenomenológico seria utilizado para se fazer uma descrição 

rigorosa do mundo vivido da experiência humana e, com isso, através da 

intencionalidade, reconhecer as “essências” da estrutura perceptiva.  

Absorvendo principalmente da fenomenologia o conceito de mundo vivido, que 

se tornará o conceito de lugar na geografia, que tem origem no localque é uma porção 

do espaço que se “[...] transforma em lugar à medida que adquire definição e 

significado” (TUAN, 2013, p. 167). Definição e significado adquiridos, construídos, 

pelo próprio ser que habita essa espacialidade, um mesmo espaço pode ser lugar ou 

local dependendo de quem o observa. O sentimento de lugar “[...] originam-se das 

experiências singulares e comuns” (TUAN, 2013, p. 31), sentir um lugar requer mais 

tempo do que apenas observá-lo, por isso existe uma diferença entre a relação do nativo 

e do turista com o mesmo espaço, por exemplo, por que para um é lugar e para outro 

localidade, isso acontece porque criar um sentimento sobre dado espaço. 



 
 

 Então, lugares podem atrair ou repelir em graus variados de acordo com cada 

construção sobre essa dada espacialidade, sobre esse local, lugar, que também é 

constituído de objetos, objetos que atribuímos significados e definições, talvez um 

budista não se sinta tão incomodado com um cômodo com suástica como um judeu, isso 

porque a construção do significado daquele símbolo, daquele objeto, é diferenciada. 

Segundo Yi-Fu Tuan (2012, p. 21) “Duas pessoas não veem a mesma realidade. Nem 

dois grupos sociais fazem exatamente a mesma avaliação do meio ambiente”. 

 

A GEOGRAFIA CRÍTICA E HUMANISTA, INDIVIDUO E SOCIEDADE 

Apesar de se dizer que a Geografia crítica surgiu com uma das propostas de 

rompimento com a memorização e dicotomia, o fato foi que ela se tornou mais 

segregada, ao ponto de autores desconsiderarem os aspectos físicos como não 

geográficos, sendo a geografia uma ciência essencialmente humana, e apenas de querer 

romper com o conteudíssimo e memorização da geografia tradicional. A geografia 

crítica, continuou perpetuando uma geografia dicotomizada e mnemônica. Agora, ao 

invés de se decorar os conceitos morfológicos, nome e localização de países e rios, se 

decoram conceitos sociais, como: mais-valia, centro, periferia, capital, modo de 

produção capitalista, meio técnico cientifico informacional. 

A questão ambiental é muito discutida na geografia crítica, a ação humana, 

como a sociedade age na natureza, porém, a geografia crítica é capaz de trabalhar como 

a natureza age na sociedade, no indivíduo? Provavelmente o indivíduo estaria 

estratificado em alguma classe social, logo, é a classe social que seria atingida de x ou y 

maneira, para a Geografia Crítica, a relação afetiva é descartada e toda relação do 

espaço é uma relação de poder e reprodução do capital. Por exemplo, uma pessoa mora 

em um morro, ela sabe que corre o risco de morrer soterrada a qualquer momento, ainda 

assim ela não quer se mudar, Marx explica porque essa pessoa foi parar no morro, mas 

não explica porque ela se recusaria a sair de lá, mesmo com um outro local disponível e 

sem custos para ela. Isso porque a afetividade, o cotidiano, não tem peso nenhum numa 

luta de classes, que o interesse central é a relação de poder, que se materializa na forma 

de dinheiro, principalmente.  



 
 

 Também sobre a questão ambiental e o ensino de geografia Cavalcanti (2010, 

p.10), recomenda que: 

[...] as temáticas físico-naturais sejam tratadas com o pressuposto da 

articulação entre natureza e sociedade, abordagem fundamental para a 

formação do conceito de natureza como construção social e histórica, 

resultado da produção humana. 

Natureza e sociedade, novamente o indivíduo desaparece, onde está a construção 

do sujeito? Somente a sociedade se relaciona com a natureza, ou o aluno da sala de aula 

também tem essa relação, como ele interpreta a natureza ao seu redor? A geografia 

crítica impede esses tipos de reflexões, por considerar o aluno como parte de um corpo 

social, como uma classe, e não como indivíduo.  

 A partir do momento que o indivíduo passar a ser realmente valorizado, 

respeitando-se seu conhecimento, mesmo que dito como senso comum, uma expressão 

que segundo Alves (1987, p.13) “[...] foi criada por pessoas que se julgam acima do 

senso comum, como uma forma de se diferenciarem das pessoas que, segundo seu 

critério, são intelectualmente inferiores”, será possível começar a construir uma 

geografia de fato humanista, que trabalhe com o real conceito de lugar proposto por Yi-

Fu Tuan e que torna assim possível trabalhar com uma geografia que rompa com essa 

geografia entre físico e humano, que os aspectos sejam geográficos, nem apenas físicos, 

nem apenas humano. 

 O espaço geográfico seria construído por uma ótica do próprio sujeito e não 

exterior a ele, portanto, mesmo o espaço natural seria imbuído de humanidade, por se 

tratar de sua visão, a visão do ser humano, que sente e experiência através dos sentidos, 

também o espaço humano não seria apenas social e artificial, pois a natureza humana 

ainda está dentro dele, é um sujeito animal, racional e natural, não é uma mercadoria 

capitalizada, mas sim um ser biológico, que enxerga a natureza mesmo no artificial e a 

carrega dentro de si, no seu sentir, na forma como experiência até a artificialidade. 

Segundo Maurice Merleau-Ponty (1996, p.3): 

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma 

visão minha ou de uma experiência do mundo sem o qual os símbolos da 

ciência não poderiam dizer nada. Todo universo da ciência é construído sobre 

o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar 

exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar 

essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda. 



 
 

 Por tanto, trabalhar a geografia humanística em sala de aula é valorizar o sujeito 

aluno, sua participação, sua construção enquanto ser humano, muito além do cidadão 

crítico, também precisamos de pessoas que pensem sobre si mesmo, tenham capacidade 

de auto avaliação, que reflitam também sobre seu ser e não apenas sobre o conjunto 

social, que não se sinta um tijolinho num grande muro...  

 São nestas perspectivas que nossas aulas foram elaboradas, procurando 

contemplar elementos que chamassem mais a atenção dos alunos e valorizassem a sua 

capacidade de participação e autonomia em sala de aula, algumas aulas planejadas que 

serão aqui relatas os métodos e os resultados que obtivemos.  

RECURSOS DIDÁTICOS  

Diante da realidade vista e analisada em sala de aula, pode-se observar que há 

diferentes formas de se aplicar uma aula. Isso se deve aos diferentes perfis, 

comportamentos e até mesmo pensamentos que envolvem os educadores, 

independentemente da área que atuem: sejam educação infantil, seja ensino 

fundamental, seja o ensino médio e até o nível superior. 

Quando nos deparamos com a sala de aula enquanto alunos, estamos sujeitos a 

encontrar em nossa rotina diferentes profissionais que, nem sempre, nos agradam. 

Podem ser eles de metodologias tradicionais ou até mesmo liberais. O equilíbrio entre 

essas duas características pode ser mais apropriada para a sala de aula, pois um 

professor que é liberal, precisa estabelecer limites encontrados na tendência tradicional 

para que suas aulas tenham estabilização comportamental e que o aprendizado ocorra de 

fato, independente da área de ação.  

Há livros, artigos e matérias que retratam a revolução na sala de aula. O gancho 

que adotam como ponte inicial é a aula como base do aprendizado, porém com um 

diferencial: a aula “criativa”. Utilizando da criatividade, pode-se aplicar diferentes 

conteúdos em diferentes dimensões etárias. No início da educação sistematizada, há 

relatos de que o ensino passou por mudanças. Antes, os conteúdos eram aplicados por 

professores rígidos, na qual não havia contestações, não havia participação conjunta da 

sala de aula. O professor era detentor do conhecimento e, dessa forma, o que ele 

aplicava em sala de aula era visto como correto e indispensável. Os alunos não tinham 



 
 

participação ativa. Sua função era apenas assistir as aulas sem manifestar opiniões e 

reproduzir as atividades de forma correta.  

Pensando nisso, a educação passou, e ainda passa, por constantes mudanças. Os 

alunos atuais são participantes de uma realidade que envolve a tecnologia, que está 

muito presente. Ela envolve rápida forma de comunicação e de transmissão de 

informações. 

Assim, faz-se necessário que o professor saiba utilizar essas novas formas de 

comunicação para poder envolver de forma significativa seus alunos durante as suas 

aulas. 

É evidente que a tecnologia atual está presente na vida de todos, sabendo usa-la 

ou não. A transmissão de conhecimentos abrange com uma velocidade tão rápida que 

quando não é aproveitada, perde-se a oportunidade de crescimento de informação. 

O mesmo acontece na sala de aula. As formas de busca são diversas. Os 

conteúdos e suas versões também. Logo, o professor precisa acompanhar essas 

mudanças para acrescentar informações atualizadas bem como o modo de transmiti-las. 

Vê-se então que a educação passa por constantes transformações. Ela 

complementa-se ao passar do tempo em diferentes culturas, ambientes e até mesmo 

instituições.   

Com a facilidade de buscas de informação, o professor pode então acrescentar às 

suas aulas metodologias apropriadas e inovadoras para que atinja a atenção da maior 

quantidade possível de alunos da sua turma. Ele pode também utilizar ferramentas que 

unidas a aula expositiva resultam em uma aula de qualidade. Essas ferramentas podem 

ser: jogos criativos, gincanas, uso de filmes e vídeos, charges, entre outras. Portanto, 

quando os recursos são criativos, as aulas passam a ter maiores significados, os 

conteúdos melhor transmitidos e os alunos podem apresentar maior interesse, podendo 

assim resultar em melhores notas finais. 

Nas aulas propostas para o terceiro ano do ensino médio, trabalhamos com 

charges, redação de textos, músicas, vídeos e quebra-cabeças. Além de abordar essas 

temáticas na geografia humanista e nas aulas em gerais, com maior participação do 

aluno, com a valorização de suas vivências e do seu lugar.  



 
 

PRÁTICAS DESENVOLVIDAS 

As aulas desenvolvidas no 3 ano A e B, tiveram como tema a indústria, traçamos 

um plano de aula no qual o objetivo seria entender como a indústria foi responsável pelo 

atual sistema econômico vigente e como ela vai além da influência econômica, ditando 

costumes, gêneros de vida, forma de consumo, aquilo que deve ou não ser aceito ou 

repelido.  

Fora as aulas expositivas que foram colocadas mais por um regime de prática a 

ser exercida do que nossa vontade própria, trabalhamos com outras práticas em sala de 

aula fugindo desse tipo de tradicionalismo que em geral exclui o aluno da aula e coloca 

o professor como o centro disseminador de verdades. Para tanto trabalhos com charges, 

redação, música, vídeos, debates em sala de aula que envolviam o posicionamento do 

aluno.  

Nossa primeira redação teve como tema a condição do trabalhador Inglês do 

século XIX e o atual trabalhador do século XXI, após conceitos e conteúdos abordados 

em aulas anteriores os alunos deveriam elaborar um texto relatando se existia relações 

entre os trabalhadores destas diferentes épocas: 

A exploração que havia antes se acha que não ocorre mais está enganado, 

pois em locais pobre como o nordeste e norte do Brasil ocorre muito nas 

lavouras e tanto com homens, mulheres e crianças. E não é só no Brasil, isso 

acontece de forma global, na China, Índia, África, Ásia, realmente o mundo 

todo, e tudo escondido. (Maria) 

O trabalhador através de sua organização em sindicatos passou a ter mais 

direitos com relação a nos anteriores, mas ainda muito a se fazer. (Bruno) 

A realidade nos mostra que como no passado, trabalhadores vivem de modo 

precário e de maneira geral com discriminação, onde em alguns casos a 

exploração é tanta e quase sem remuneração. (Hemily) 

Foram diferentes dissertações cada uma com enfoques diferentes, aparecendo 

alguns que deram destaque a questão estrutural do trabalho na indústria, outros sobre o 

direito dos trabalhadores apoiados em lei, outros sobre desigualdade social e exploração 

do trabalhador que persiste até os dias de hoje.  

Neste tipo de atividade, dissertativa, cabe ressaltar o potencial para 

desenvolvimento da escrita e para capacidade de expressão daquilo que ele pensa, em 

matéria de autônima vai de encontro, onde o aluno está livre para expressar aquilo que 

imagina, é a sua construção, que não existe um julgamento preestabelecido ou uma 



 
 

resposta correta, é quando ele pode exercitar o seu pensar, logo ser um agente em sala 

de aula e na construção do seu conhecimento.  

Não obstante, trabalhos uma segunda dissertação, mas desta vez com leitura e 

análise de charges, onde o aluno poderia escolher uma das três imagens propostas e 

criar um texto crítico argumentativo em torno daquilo que interpretava, as imagens 

giravam em torno de poluição industrial, destruição ambiental, consumismo e respeito a 

todos animais.  

Percebemos que os alunos não escolheram trabalhar com a última charge, que 

tratava do respeito a todos os animais, na imagem aparece umaçougueiro dando de 

comer a seu gatinho, enquanto outros animais aguardam para ser abatido. Como mostra 

a figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pawel Kuczynski, 2012. Extraído de: https://www.facebook.com/Pawel-Kuczynski-

222849284410325/photos_stream. 

 Apesar do assunto ter sido comentado em sala de aula, os alunos optaram por 

tratar do consumismo e da degradação ambiental, isso porque talvez seja uma questão 

mais próximo do visível, de sua realidade. Já o consumo da carne de animais se 

encontra tão banalizado que não se enxerga o problema de consumi-los, ou de destruir 

biomas em função deste consumo, ou ainda, que existem animais para consumo e 

animais para domesticação, que a indústria cria uma forma de pensar, de se alimentar, 

de se vestir...  

Ao fim desta redação conclui ser uma charge de difícil legibilidade para um 

aluno do terceiro ano. Isso evidencia a necessidade de uma leitura conjunta para que se 



 
 

compreender melhor a mensagem que a charge traz, também a necessidade da 

abordagem da temática antes da apresentação da charge, além disso, poder identificar 

elementos que ela pode nos trazer, o que nos coloca na prática de leitura de imagens, 

que deve ser necessária em sala de aula. Ao desenvolver um posicionamento diante de 

uma imagem temos um raciocínio sendo trabalhado, uma criticidade, um sentimento, 

uma relação, as imagens nos imprimi algo e este algo pode ser básico ou complexo e 

cheio de significados, variando de pessoa para pessoa.  

Também utilizamos de vídeos e músicas para complementar nossas aulas, a 

música entrava em questão de como a indústria influência na nossa cultura, de como 

temos uma resposta ao mundo que nos cerca, para um exemplo utilizamos Territory do 

Sepultura, banda brasileira de metal extremo, famosa na década de 1980 e 1990 

principalmente, o metal extremo é um retrato da juventude que surgia nestes período da 

informatização, a questão que ficou era se existia relação deste estilo de música que 

surge na Inglaterra, punk, rock, entre outros, com a atual sociedade, a sociedade dos 

tempos modernos.  

Em um dos trechos de Territory “Controle de escolha/Atrás da 

propaganda/Informação pobre/Para administrar sua raiva/Guerra por território/Guerra 

por território”, trabalhamos com o conteúdo de guerras e indústria, como a indústria 

havia surgido e movimentado a guerra por territórios, mais profundamente e em 

específico havíamos trabalho com o ISIS e foi colocado em questão a má imagem que o 

ocidente sempre tenta construir do oriente médio, por “informação pobre”.  

Os vídeos utilizados como material de apoio também proporcionaram um 

excelente resultado, vídeos curtos que possibilitasse tempo hábil para debate daquilo 

que estava sendo assistido, o objetivo era trazer notícias e reportagens que não 

aparecessem na teve convencional ou que fosse de difícil conhecimento nas redes 

sociais, trazendo assim uma perspectiva diferente, um posicionamento que fosse 

alternativo aquilo que eles já conheciam, proporcionando um debate entre aquilo que foi 

assistido de novo e o que já haviam assistido anteriormente fora da escola.  

Nossa quebra-cabeças também foi bem recebido, a proposta era uma atividade 

prática, em que faríamos alusão ao modo de produção fordista e o toyotismo, com um 

tempo livre para esclarecimentos da atividade trabalhada, aqui o aluno pode realmente 



 
 

praticar, fazer, exercitar, uma atividade dinâmica que além de atrair o interesse do aluno 

o colocou como agente em sala de aula, não um receptáculo ouvinte.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Colocar em evidência a relação de poderes que existe entre professores e alunos 

é de suma relevância, não se pode deixar o aluno livre de poder de ação, caso contrário 

não alcançara sua autonomia, logo, a sua cidadania, ou melhor, o cidadão crítico, mas 

não só isso, o cidadão enquanto humano. São em aulas não expositivas que 

principalmente conseguimos dar liberdade a criticidade do aluno e sua autonomia, só 

em aulas diferenciadas que motivam o aluno a pensar e não apenas absorver a 

informação do professor como uma verdade e guardá-la para si, normalmente as aulas 

expositivas impendem o aluno de uma contra argumentação, já que o professor é tido 

ainda como modelo de sabedoria plena, detentor do diploma, do conhecimento. 

O caminho para um ensino de geografia humanista e que forme um aluno mais 

humano, é o que caminho que o aluno possa construir e ter oportunidade de refletir 

sobre si mesmo e sobre o espaço geográfico ao seu redor, onde o lugar aparece como 

categoria fundamental, entender como a geografia o constrói enquanto ser humano, e 

como enquanto ser humano ele constrói o espaço geográfico, construção essa que não é 

física e sim sua leitura de mundo geográfico.  
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Resumo: O presente artigo foi elaborado a partir das discussões e atividades realizadas no 

Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Geografia no subprojeto de 

Educação Geográfica, com o objetivo de construir um documentário retratando o sentimento de 

pertencimento que as pessoas despertam por um lugar específico, neste caso o ambiente escolar 

do Colégio Estadual Maria José Balzanelo Aguilera.O projeto se intitula Memória Viva, e foi 

desenvolvido por meio de entrevistas registradas em vídeo com pessoas que fizeram ou ainda 

fazem parte da comunidade escolar.Buscou-se na memória de cada um dos entrevistados, fatos, 

lembranças e momentos que marcaram a passagem destes pelo colégio, desde sua fundação até 

os dias atuais. Como procedimentos metodológicos elegemos: levantamento bibliográfico sobre 

a técnica do Memória Viva; levantamento histórico desde a fundação do colégio; a realização de 

entrevistas com pessoas que fizeram ou ainda fazem parte da comunidade escolar; fotos do 

bairro e por fim a edição dos vídeos e criação do documentário. 

 

Palavras-chave: Memória Viva; Pertencimento; Lugar. 

 

Introdução 

Este trabalho se construiu a partir das reuniões e discussões ocorridas no Projeto 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Curso de Geografia da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). Este consiste na observação da importância do lugar por meio da 

construção de um vídeo documentário que visa desenvolver um estudo sobre determinado 

espaço, nesse caso o ambiente escolar do Colégio Estadual Maria José Balzanelo Aguilera, 

localizado no conjunto Cafezal IV, do município de Londrina – Pr,como pode ser observado na 

imagem abaixo: 

 

 

 



 
 

Imagem 1: Localização do Colégio 

 

Fonte: Google Maps, 2015. 

 

Entre os objetivosestá a caracterizaçãoda importância que um determinado lugar 

pode significar para as pessoas que ali se relacionam e participam da organização social 

estabelecida.  

A categoria Lugar é foi escolhida como foco do estudo por ter a propriedade de 

despertar sentimentos e particularidades nos indivíduos participantes do ambiente escolar. Por 

isso o nome Memória Viva, por se tratar de uma coleta de dados pautada na subjetividade de 

cada indivíduo, resultado da sua vivencia e interação com outros sujeitos e com o espaço. A 

escolha desse colégio para a realização do documentário se deu por este ser um dos três colégios 



 
 

em que as atividades do subprojeto Educação Geográfica são desenvolvidas desde o ano de 

2012.  

Para a realização do estudo, na construção do documentário Memória Viva, foi 

necessário,a priori, a realização de um levantamento de referenciais, destinados a leitura e 

fichamentos a respeito da temática da pesquisa Memória Viva e de conceitos da categoria de 

análise escolhida, o Lugar, entre os autores da Geografia Humanista, com destaque para Yi-Fu 

Tuan (1983). Feito isso foi realizado um levantamento histórico desde a fundação do colégio 

para que pudéssemos desenvolver um roteiro de entrevistas, para assim selecionar quais seriam 

os entrevistados.  

Com todas as entrevistas finalizadas, partimos para a parte de sistematização, 

redação final e edição do vídeo.  

 

Memória Viva  

A técnica da memória viva se mostra como um instrumento muito eficaz no 

processo de ensino aprendizagem no ensino escolar (CALVENTE; MOURA; 

ANTONELLO, 2003).  Suas técnicas mostram-se ainda profícuas quando se têm em 

pauta o ensino de Geografia, seja nos ensinos: fundamental, médio e superior. Assim, a 

relação da técnica do Memória Viva se faz muito próxima da ciência geográfica, 

principalmente pelo fato de ser possível, por meio dela, desenvolver um estudo sobre o 

espaço (CALVENTE; MOURA; ANTONELLO, 2003). Isso é melhor retratado pelas 

mesmas autoras ao afirmarem que: 

Essa proposta de ensino permite desenvolver um estudo sobre o 

espaço, entendendo o como resultado materializado do trabalho social, 

revelado pelas temporalidades de desenvolvimento e tecnificação de 

uma determinada sociedade (CALVENTE; MOURA; ANTONELLO, 

2003 p. 391). 

 

Auxiliada pela técnica da oralidade, a pesquisa envolvendo a Memória 

Viva, é feita via de regra, a partir da coleta de dados, todos eles marcados pela 

subjetividade (CALVENTE; MOURA; ANTONELLO, 2003). Assim, esses relatos 

apresentam como um agregado de diferentes épocas, de diferentes gerações, geralmente 

de cunho mais historiográfico. (SOUSA, 2012). Várias são as definições quando se tem 



 
 

a memória como pauta, mas o que é consensual acerca dela é a sua construção a partir 

de vivências ocorridas no passado, numa fusão entre memórias individuais e coletivas 

(MATOS; SENNA, 2011 p. 96). 

Assim, a sua reconstrução se dá de maneira peculiar, na qual, o entrevistado 

seleciona, o que considera imprescindível para tal remontagem (CALVENTE; 

MOURA; ANTONELLO, 2003). Sua realização se dá por: 

[...] intermédio de informações obtidas em diversas fontes, entre elas a 

oral, que consiste em entrevistar pessoas da comunidade com relação 

às transformações do meio e utilizar essas entrevistas para fazer uma 

relação com o conteúdo ensinado em sala de aula (CALVENTE; 

MOURA; ANTONELLO, 2003 p. 395). 

 

Se tratando de uma definição conceitual da técnica, entende-se que são “as 

imagens conservadas na memória. É voltar a sentir sensações de alegria e tristeza de 

fatos vividos” (CETESB, 1986, p. 47). É nessa preposição que o estudo da Memória 

Viva, utilizando-se da história oral, centrada na memória humana e de sua 

potencialidade de recordar o passado enquanto testemunha de vida (MATOS; SENNA, 

2011). Podemos entender a memória como a presença do passado, como uma 

construção psíquica e intelectual de fragmentos representativos desse mesmo passado, 

nunca em sua totalidade, mas parciais em decorrência dos estímulos para a sua seleção. 

(MATOS; SENNA, 2011 p. 96) 

Já para a história oral, a compreensão teórica que se tem acerca dela é de 

que ela: 

[...] pode ser entendida como um método de pesquisa (histórica, 

antropológica, sociológica,...) que privilegia a realização de 

entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se 

aproximar do objeto de estudo. Trata-se de estudar acontecimentos 

históricos, instituições, grupos sociais, categorias profissionais, 

movimentos, etc. (ALBERTI, 1989 p. 52). 

 

Como um dos objetivos centrais da técnica, estão o estímulo a algumas 

funções cognitivas, entre elas:  a memória, a percepção, a linguagem, entre outras que 

estão diretamente atreladas a ela. Já no que tange ao seu objeto central, sem dúvida, o 

conceito de lugar se desvela como o principal, o que aproxima muito a técnica aos 

conceitos provenientes da geografia (CALVENTE; MOURA; ANTONELLO, 2003). 

Mas para uma memória viva para ter um cunho geográfico, um dos cuidados 

principais que incipiente devem serem tomados, é a preocupação em geografizar o que 

tende a ser histórico. Isso porque é comumente ser confeccionada uma história oral, de 



 
 

cunho histórico em detrimento ao geográfico. Isso é nítido após a percepção de que os 

pesquisadores se declinam para aumentar “a importância da história oral para os 

pesquisadores do tempo presente, pois as controvérsias são constitutivas dos 

testemunhos quando uma pluralidade de pesquisados é considerada. (SOUSA, 2012 p. 

14). 

Se tratando de sua importância para o ensino de Geografia, tal fato se dá 

pela capacidade de compreensão histórica acerca do espaço geográfico – espaço esse 

fruto de uma acumulação assimétrica – propiciado pelas ferramentas inerente as 

técnicas próprias da Memória Viva (CALVENTE; MOURA; ANTONELLO, 2003). 

A perspectiva do Lugar 

  

Para se pensar em memória viva com um olhar geográfico, foi necessário 

observar qual o foco deveria ser abordado, pois, esse tipo de estudo é visto geralmente 

na História. Dessa forma, foi percebido que seria pertinente abordar o estudo da 

memória viva com a perspectiva da categoria lugar para a geografia devido a suas 

particularidades, como por exemplo, sentimentos íntimos que cada um possui do lugar 

em que vive, visto que segundo Calvente, Moura e Antonello (2003) a memória viva 

está relacionada ao que o sujeito tem a demonstrar por meio da oralidade, sua trajetória 

de vida e vivências em seu lugar, que variam de ser para ser. 

A constituição da ideia de lugar advinda do Colégio Estadual Maria José 

Balzanelo Aguilera, foi realizada a partir de entrevistas com pessoas que fizeram ou/e 

fazem parte do colégio e de sua história. A partir da subjetividade e vivências íntimas de 

cada um, o colégio se tornou um lugar para as pessoas que ali convivem, acolhendo-as e 

permitindo que estas criem um vínculo tanto com o lugar como com outras pessoas, 

reforçando cada vez mais a ideia de pertencimento e afetividade, como uma segunda 

casa. 

A categoria lugar é um conceito primordial para a ciência geográfica, sendo 

discutida por geógrafos de abordagem humanista, que priorizam as experiências do 

homem no mundo vivido para compreensão do espaço habitado. Segundo Holzer 

(1999), o lugar só ganhou importância para a geografia a partir da década de 1980 após 

sua implantação como disciplina acadêmica.O autor ainda destaca: 

A preocupação dos geógrafos humanistas, seguindo os preceitos da 

fenomenologia, foi de definir o lugar enquanto uma experiência que se 

refere essencialmente, ao espaço como é vivenciado pelos seres 



 
 

humanos. Um centro gerador de significados geográficos, que está em 

relação dialética com o constructo abstrato que denominamos 

"espaço" (HOLZER, 1999, p. 70). 
 

Logo a categoria lugar na Geografia Humanista é visto como a relação que 

se estabelece entre o sujeito e o lugar, o que para muitos pode apenas ser uma paisagem 

que se observou, para outros pode ser percebido como lugar, pois: 

É no lugar que estão as representações da vida cotidiana, os valores, as 

representações pessoais, as coisas, os lugares que unem e separam 

pessoas. As representações do imaginário permitem estabelecer 

relações entre o modo como cada um vê o seu lugar e como cada lugar 

compõe a paisagem. (ARCHELA; GRATÃO; TROSTDORF, 2004, 

p.131) 
  

O lugar tem como característica o pertencimento segundo Oliveira (2006), a 

formação mental do sujeito se deve a relação que possui com o meio em que está 

inserido e a relação consigo mesmo e sua capacidade de abstrair do mundo real aquilo 

que é visível somente a si.Ou seja, nesse caso o que os entrevistados relatavam é a 

percepção de que cada um tem sobre o Colégio Aguilera, visto por muitos como um 

lugar de pertencimento. Cada percepção se difere das outras, como destaca Vaccari 

(2014):  

O lugar é visto, portanto, de forma diferente para cada pessoa, 

dependendo da sua realidade e sua vivencia. Logo, pode-se perceber 

que ele está intimamente relacionado com o cotidiano em que busca-

se sempre alguns pontos de referência (VACCARI, 2014, p. 2) 

 

Segundo Archela, Gratão e Trostdorf (2004), o lugar deve ser compreendido 

como algo inacabado e que está em processo de alteração constante, aberto e em 

movimento e por isso se faz necessário ampliar o conhecimento do vivido para o 

concebido. Por isso, para que se observe essa relação do ser humano com o meio, é 

necessário compreender, segundo Oliveira (2006), como está estruturado na mente das 

pessoas a esse lugar, ou seja, como ocorre tal construção das imagens mentais, imagens 

que são elaboradas por meio das principais lembranças, das recordações que fizeram 

parte do cotidiano da pessoa. 

O lugar é visto para Archela, Gratão e Trostdorf (2004), como parte do 

espaço, sendo ele ocupado por sociedades que o habitam e que estabelecem laços de 

forma afetiva bem como uma relação de sobrevivência. 

Para Tuan (1983), o lugar para os adultos, por sua vivência se torna 

diferente do que é visto por uma criança, que tem pouco convívio e que estabelece 

menos contato com o lugar, já que:  



 
 

O lugar pode adquirir profundo significado para o adulto através do 

contínuo acréscimo de sentimento ao longo dos anos. Cada peça dos 

homens herdados, ou mesmo uma mancha na parede, conta uma 

estória. A criança não apenas tem um passado curto, mas seus olhos, 

mais que o dos adultos, estão no presente e no futuro imediato. 

(TUAN, 1983, p. 37) 

 

Dessa forma, o que pôde ser observado durante as entrevistas, foi que os 

alunos mais novos tinham uma relação com o colégio diferente daqueles alunos que já 

estavam no terceiro ano do ensino médio e os que já estão cursando a graduação, pois 

há um tempo de permanência maior e uma proximidade maior, que demonstra 

realmente essa relação de pertencimento e até mesmo de saudade. 

A saudade do lugar pode ser também percebida por meio das entrevistas de 

alguns alunos que relataram a situação de que após sua saída do colégio é que foi 

percebido o quanto aquele lugar foi importante em sua vida, o quão bom era, que muitas 

vezes não foi percebido enquanto viviam ali e como suas vivências no lugar os 

auxiliaram e auxiliam em inúmeras circunstâncias da vida, como laços de afetividade 

criados com pessoas e aprendizados adquiridos. 

Assim como o espaço, o lugar está em constante transformação. As 

transformações podem ser resultado de inúmeros fatores, como o tempo e a ação 

humana que se manifesta através de construções, destruições e alterações de acordo com 

as necessidades que se deseja atender.  

O Colégio Maria José Balzanelo Aguilera, como lugar, sofre constantes 

transformações, tanto de infraestrutura quanto das pessoas que vivem ali a cada período 

de tempo. As transformações nesse lugar podem ser percebidas por intermédio da fala 

de cada um que viveu ou vive ali, muitos se lembram de como o colégio era no início e 

o quanto mudou e cresceu ou como eram os alunos e como estão atualmente. Essas 

lembranças de antes e depois do colégio e suas transformações revelam em alguns casos 

o sentimento de orgulho de muitos de terem participado das mudanças, o que provoca 

uma relação cada vez maior de pertencimento e afetividade com o lugar.   

Além de o colégio ser um lugar que propicia o envolvimento das pessoas 

que vivem ali, ele também desempenha papéis no cotidiano da população que que 

residem no bairro Cafezal, onde se localiza, assim como Halley (2014) ressalta: 

[...] o bairro é considerado como um lugar, cujos moradores 

demarcam seu “ir” e “vir”, desde a rua onde se mora, passando pelas 

calçadas, esquinas e quarteirões mais próximos, até encontrar o 

“coração” ou a trama densa do bairro. Essa trama encontra-se tecida 

por uma série de enredos narrados cotidianamente por experiências 



 
 

comuns e intrínsecas do lugar no bojo dos seus espaços de diálogos, 

sendo responsáveis pelas ocasiões mais propícias ao envolvimento 

mútuo das pessoas (HALLEY, 2014, p.44). 

 

Pode-se observar, a relação da população com seus bairros com 

estabelecimentos que ali se localizam.  De acordo com os entrevistados o bairro se 

desenvolveu com o colégio, sendo este o centro de tudo. Ele é o lugar propício ao 

envolvimento de todas as pessoas do bairro, a partir de reuniões de pais de alunos, festas 

que envolvem toda a comunidade, eleições, dentre outros eventos. Baseando-se na 

citação de Halley e de todos os relatos da comunidade escolar, o colégio Aguilera é o 

coração do bairro Cafezal, lugar de enredos e experiências comuns e intrínsecas. 

É o lugar de toda a comunidade que ali vive, representando um elo entre as 

pessoas e atuando como construtor de conhecimentos e portador de experiências e 

vivências. 

 

Construção do Documentário  

A construção do documentário envolveu inicialmente, o levantamento de informações 

históricas do colégio, por meio de imagens e documentos, além de artigos e pesquisas 

referentes ao tema de pesquisa memória viva e da categoria lugar. além da coleta de 

fotos antigas, do bairro conjunto cafezal iv, localizado na região sul do município de 

Londrina- PR, a imagem a seguir demonstra a fachada do colégio: 

 

IMAGEM 2: Fachada do colégio estadual maria josé balzanelo aguilera 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Laís Brito, 2015 



 
 

As imagens mais antigas foram fornecidas pelo Museu Histórico de 

Londrina, e as fotos atuais registradas pelos bolsistas. Por meio desses registros foi 

possível definir critérios para a seleção dos entrevistados, como: quem está a mais 

tempo trabalhando no local, ou pessoas que fizeram parte da história como ex-diretores, 

ex-funcionários, além de ex-alunos para que fosse contada a memória do Colégio e os 

que ainda estão trabalhando e convivendo no ambiente escolar como funcionários, 

alunos e professores, com objetivo de ressaltar a relação de pertencimento com o lugar. 

Uma vez definido o grupo de entrevistados, totalizando quinze pessoas no 

total, iniciou-se o processo de contato individual para explicar de forma detalhada o 

projeto e para convida-los a participar.Assim as entrevistas foram sendo agendadas 

durantes os meses de agosto e setembro em dias variados de acordo com a 

disponibilidade de cada entrevistado. Para facilitar os trabalhos a maioria das entrevistas 

aconteceu em uma sala de leitura do próprio colégio, de acordo com a imagem a seguir: 

IMAGEM 3: Realização das entrevistas 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Laís Brito, 2015 

 

Dentre as abordagens realizadas nas entrevistas tinham questões como: qual 

a importância do colégio na sua vida, ou o que o colégio significa para você? Quais as 

principais mudanças espaciais que aconteceram no colégio e no bairro desde a sua 

chegada? E qual a relação você percebe do colégio para com o bairro Cafezal? Além de 

outros pontos e questões que foram surgindo durante a entrevista, como a relação entre 

as pessoas que integram a comunidade escolar e lembranças, fatos e acontecimentos que 

marcaram a vida dos entrevistados em relação ao colégio. 



 
 

Durante as entrevistas, pôde-se observar que aos poucos, os entrevistados se 

sentiam mais confortáveis em dividir com os bolsistas as suas lembranças, alcançando 

nosso intuito, que era de sempre deixá-los à vontade para que não houvesse nenhum 

tipo de constrangimento, tentando sempre tranquiliza-los, dizendo a importância que o 

tinham para nosso documentário e tendo conversas descontraídas. Antes de iniciar a 

entrevista, era dito quais as questões que seriam perguntadas, para que houvesse um 

melhor preparo dos entrevistados. Entre os bolsistas foi feito uma divisão de tarefas, 

fazendo com que, não estivessem os seis bolsistas presentes em todas as entrevistas e os 

entrevistados se sentissem mais tranquilos com um menor número de pessoas na sala. 

Realizadas todas as entrevistas partimos para o processo de seleção 

edição e redação final do documentário, por meio da utilização do programa de 

software Adobe Premiere. 

Para a construção do vídeo, foram encontrados alguns obstáculos. O 

primeiro foi à escolha dos (as) entrevistados (as), tendo em vista que toda comunidade 

escolar, tanto a do passado quanto do presente, são peças importantes para a construção 

e consolidação do Colégio atual. O segundo foi a dificuldade de se obter fotos que 

ilustrassem o início do bairro e a inauguração do colégio. Os órgãos municipais não 

possuíam um acervo significativo de fotos desse período inicial nem tão pouco 

encontrou-searquivos pessoais na comunidade. Outra barreira encontrada foi a edição 

do vídeo, pois os bolsistas não tinham conhecimento dos softwares, a ajuda de terceiros 

foi essencial para a finalização do projeto. 

Apesar das adversidades, essas foram superadas uma, a uma e o trabalho foi 

finalizado com sucesso. É interessante ressaltar que o documentário conseguiu unir 

Memória Viva abordagem advinda da História com temas geográficos, nesse caso o 

conceito de lugar.  

Ao ressaltar a importância do colégio, para a comunidade e nas vidas das 

pessoas, por meio os testemunhos e histórias contadas pelos sujeitos da pesquisa, foi 

possível evidenciar o sentido da categoriade lugar e a sua importância no processo de 

pertencimento, sendo este encarado como “um segundo lar” ou “um local onde se criam 

amizades, grandes vínculos, formando uma segunda família”. 

O impacto inicial é a produção que é deixada para o legado da instituição de 

ensino, podendo ser usada pelo Colégio como vídeo institucional. Sendo, assim, a partir 

de todo o material levantado e editado, o Colégio Estadual Maria José Balzanelo 

Aguilera agora possui um documentário de 35 minutos que aborda a sua história de 



 
 

construção, luta e sua importância para o bairro que o localiza. Uma contribuição do 

PIBID/Geografia - Educação Geográfica da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

para o lugar que nos acolheu sempre de maneira tão calorosa desde o ano de 2012, 

inicio do projeto. 

Outro impacto em que o vídeo causou foi no grupo de bolsistas que o 

produziram. Ao conhecer e trabalhar com a história do Colégio, eles sentiram-se mais 

próximos e assim incluídos na comunidade escolar, além de conhecer toda a equipe 

pedagógica. Visto que o lugar é essencial nos estudos de Geografia devido à 

organização espacial e as ações realizadas por atores sociais.  

Por meio desse viés foram percebidas, mediante as entrevistas que ao 

decorrer dos anos o Colégio Maria José Balzanelo Aguilera, se tornou de fato um lugar 

de pertencimento, para muitos, sendo visto como segunda casa 
89

. 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa de Memória Viva realizada no Colégio Estadual Maria 

Balzanelo Aguilera teve como foco identificar nos sujeitos da pesquisa aspectos que 

integram a categoria de lugar, que é uma das categorias da Geografia, no qual apresenta 

importante relação entre o indivíduo e o meio. Assim com a realização das entrevistas 

essa relação ficou evidente, no relato de todos os entrevistados.O lugar, nesse caso o 

colégio, surge como o local em que o indivíduo aparece como um ser atuante e 

transformador, sendo este, parte do cotidiano de todos os entrevistados.Desta forma os 

resultados apontam que o colégio desperta um sentimento de pertencimento 

característico da categoria lugar.  

Quanto ao processo de elaboração da pesquisa de Memória Viva, toda a 

experiência vivida e compartilhada em cada etapa da elaboração do vídeo, como o 

levantamento histórico das mudanças físicas e organização interna do colégio, a 

realização das entrevistas e a etapa de edição do vídeo, possibilitaram construir uma 

relação de identificação e afetividade com o ambiente escolar do Colégio Maria 

Balzanelo Aguilera, sendo percebido por todos, o sentimento de agentes participantes na 

construção do processo histórico-temporal do colégio por meio da remontagem de sua 

                                                           
89

O trabalho finalizado pode ser conhecido no site YouTube encontrado no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=HGHhK4j5TZo&feature=youtu.be 



 
 

Memória Viva, que ao longo do tempo foi e continua sendo construída diariamente por 

todos os indivíduos que integram a comunidade escolar mas que até então não havia 

sido documentada. 

Este trabalho foi concluído com a gravação de um CD e entregue a todos os 

participantes, sejam os entrevistados, os participantes da elaboração do vídeo, os 

supervisores e coordenadores, bem como um exemplar entregue à escola, podendo ser 

apresentado a todos que por ventura venham a ingressar na escola ou que possam se 

interessar pelo histórico do mesmo. 

O vídeo também foi disponibilizado na Internet, sendo que este meio se faz 

eficaz na forma de atingir um número maior de pessoas que possam assistir e conhecer a 

escola. Assim, de certa forma nos sentimos contemplados e parte da memória da escola, 

podendo deixar um legado de tal forma que nossa passagem possa ser lembrada por 

muitos e por muito tempo. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo utilizar a memória viva na educação 

geográfica, por meio da produção de um documentário elaborado pelos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), e foi produzido mediante os conceitos da categoria lugar, discutido, mais intensamente 

na corrente Humanista, embora no decorrer deste foram discutidos alguns autores que não, 

necessariamente se aprofundam somente nessa categoria, autores como Milton Santos, Tuan, 

Callai, Castrogiovanni, Cavalcanti que contribuíram significativamentena construção de muitas 

visões e conceitos direcionados a essa categoria.Dessa forma, o documentário foi realizado no 

Colégio Estadual Professora Margarida de Barros Lisboa – Londrina–PR. Sendo assim, o 

recurso didático “Memória Viva” pode ser entendido como um conhecimento, transformação e 

reconstrução daquilo que ocorreu no passado. Na produção do vídeo procurou-se dar foco a 

perspectiva geográfica, abordando a relação existente entre as pessoas e o lugar, que no conceito 

da Geografia Humanista é visto como o espaço-vivido ou geograficidade. A partir das 

discussões teóricas, foram realizadas entrevistas e pesquisas no âmbito escolar, discutindo a 

história da escola e sua realidade, as transformações ocorridas no bairro desde sua fundação até 

os dias atuais, dando enfoque ao valor que um grupo social estabelece com o lugar. 

Palavras-chave:Geografia; Lugar; Memória Viva; Documentário;Pibid. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir do recurso didático memória viva, trabalhado de forma a abordar os 

aspectos geográficos das transformações do lugar, foi elaborado um documentário com 

a finalidade de retratar a relação da comunidade escolar com o lugar que, no caso, trata-
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se do Bairro onde se localiza o Colégio Estadual Professora Margarida de Barros Lisboa 

que se localiza na região sul de Londrina, Paraná.  

O lugar é visto enquanto uma categoria da Geografia, e na perspectiva 

Humanista, segundo Tuan (2013), o lugar se faz presente à medida que se conhece 

melhor e dota de valor o espaço indiferenciado. Deste modo, o lugar se caracteriza 

como uma pausa no movimento, permitindo que o local se torne centro de reconhecido 

valor, além de levar em consideração que o lugar possui várias escalas. Portanto, há 

aproximação, afetividade e vinculo de pertencimento com o Colégio, tendo em vista, 

que o mesmo se torna um centro comum de convivência de toda comunidade, 

adquirindo um valor diferenciado para cada um dos entrevistados. 

Relph (1976), citado por Ferreira (2000), afirma que o lugar é uma experiência 

do mundo com significado, sendo assim, a base da existência humana. Esta categoria é 

central para a Geografia Humanista, já que é no lugar que as experiências e vivências se 

articulam. Acredita-se que a realização do documentário memória viva, que resgata as 

vivências da comunidade escolar, teve como objetivo caracterizar as transformações e 

rugosidades que ocorreram nesse espaço, e a partir dessas experiências e vivências no 

lugar, foi possível entender melhor as transformações e as feições que esse espaço 

apresenta atualmente. 

 

A categoria lugar: breves considerações  

 

Para Ferreira (2000) o conceito de lugar, que já foi tido como problemático na 

Geografia, tem sido considerado um conceito chave na atualidade para entender a 

dinâmica desde a globalização até o individualismo, o ambiente homogêneo e 

singularizado, que possibilita o entendimento desse mundo fragmentado e unificado. 

Para Lana Cavalcanti (1998) o lugar é um laboratório para conhecer o mundo, 

a mobilidade que define o que é lugar, ou seja, quanto maior a mobilidade do sujeito 

maior será seu lugar.  

Essa categoria tem sido mais intensamente trabalhada dentro da Geografia 

Humanista, que considera o lugar sendo, segundo Cavalcanti (1998), um espaço 

familiar ao sujeito, que é vivido experimentado, experienciado.  



 
 

Para a corrente Humanista, segundo Ferreira (2000), o lugar é base para a 

existência humana, considerando o espaço por meio do modo como ele é vivenciado, 

para essa corrente é essencial que se valorize as relações pessoais que se desenvolvem 

nesse espaço. 

Mesmo dentro de outras correntes essa categoria vem sendo trabalhada, tendo 

em vista o reconhecimento que o lugar tem alcançado nos últimos tempos, sendo assim, 

para a Geografia Crítica o lugar é definido a partir da globalização, mas é ao mesmo 

tempo espaço de resistência, Santos em 1978 afirma que lugar é uma “porção discreta 

de espaço total”, mas, 20 anos depois esse autor enfatiza com maior importância para 

esse conceito de lugar, caracterizando-o como um espaço ao mesmo tempo de 

resistência, de singularidade e global,. 

Segundo Cavalcanti (1998), o lugar se caracteriza por ser o “[...] no local se 

realizariam as resistências ao fenômeno da globalização e às suas consequências, pois é 

onde pode manifestar-se a identidade, o coletivo, o subjetivo”. 

Ferreira (2000) discute que as “rugosidades” são marcas do global no local, 

expressões de tempos históricos que se incorporam no espaço. Para Santos (1978), 

quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e específicos, se 

tronando únicos. Os lugares absorvem novas funções, e mudam o seu significado, 

mesmo permanecendo o mesmo lugar.  

Alguns autores ainda consideram esse conceito um desafio, o que requer 

mergulhos mais profundos nas discussões, nos debates epistemológicos. Entender o 

lugar é vivenciá-lo de forma que se possa compreender as relações que se desenvolve 

naquele espaço, relações que são singulares, que se manifestam no espaço de forma 

diferenciada, que constroem e desconstroem para tornar a construir, o que são as 

transformações que ocorrem ao longo de um determinado período, para entender toda 

essa dinâmica é essencial que volta para o lugar, pois: 

Muitas vezes sabemos coisas do mundo, admiramos paisagens 

maravilhosas, nos deslumbramos por cidades distantes, temos 

informações de acontecimentos exóticos ou interessante de vários 

lugares que nos impressionam, mas não sabemos o que existe e o que 

está acontecendo no lugar em que vivemos. (CALLAI, 2012, p. 83) 

 

Esse pensamento de Callaipermite um entendimento no sentido dese valorizar 

os lugares mais próximos, pois ao compreendê-lo o indivíduo estará se (re) 



 
 

conhecendose enxergando enquanto agente transformador dos espaços próximos a ele 

mesmo. 

Autores como Tuan (2013), discutem a relevância da categoria lugar, ao dizer 

que: “O espaço fechado é humanizado, e humanizado é o lugar. Comparado com o 

espaço o lugar é um centro calmo de valores estabelecidos”, o autor deixa claro que o 

lugar é onde o sujeito se estabelece com seus valores, suas convicções, é uma 

concentração de relacionamentos. 

Na realização do documentário “Memória Viva”,os esforços empenhados 

foram no sentido de apresentar um trabalho que se voltasse essencialmente para as 

transformações do lugar, para que, dessa forma, não se perdesse o foco geográfico. E 

assim, buscou-se despertar nos entrevistados a vinculação dos relatos com o espaço do 

colégio, do bairro. As experiências vivenciadas nos lugares pelos entrevistados 

trouxeram um entendimento de que aquele lugar é singular, que as relações que ali se 

estabeleceram, e ainda se estabelecem, são únicas, preservam aspectos que, muito 

provavelmente, não serão encontrados em outros lugares, pois, aquelas pessoas são 

únicas, suas vivencias, suas experiências estão ligadas com o lugar em que vivem. 

Diante dessas afirmações da relevância do lugar enquanto espaço vivido, o 

trabalho realizado vem fortalecer a ideia de que o professor, principalmente o de 

Geografia, precisa conhecer o lugar onde leciona, para entender melhor seu aluno, suas 

vivências, e procurar integrar, sempre que possível, seus conteúdos à realidade do aluno, 

pois, o bairro é um lugar é conhecido, é experienciado pelo aluno, tem significado para 

o mesmo. 

Castrogiovanni destaca que:  

O bairro, a pare da cidade que não pode ser entendida a não ser no seu 

interior, é um dos lugares que está mais próximo do aluno, no qual ele 

convive com outras pessoas. Esse é um espaço que ele pode percorrer 

por completo e que tem grande significado para sua vida 

(CASTROGIOVANNI, 2012, pg.) 

 

Memória Viva na educação geográfica  

A partir do recurso didático “Memória Viva”, trabalhado de forma a abordar os 

aspectos geográficos das transformações do lugar, foi elaborado um documentário com 

o objetivo de retratar a relação da comunidade escolar com o lugar que, no caso, trata-se 

do Bairro onde se localiza o Colégio Estadual Professora Margarida de Barros Lisboa, 



 
 

localizado na região sul de Londrina, Paraná. O lugar é visto enquanto uma categoria da 

Geografia, e na perspectiva Humanista, segundo Tuan (2013), o lugar se faz presente à 

medida que se conhece melhor e dota de valor o espaço indiferenciado. Deste modo, o 

lugar se caracteriza como uma pausa no movimento, permitindo que o local se torne 

centro de reconhecido valor, além de levar em consideração que o lugar possui várias 

escalas. Portanto, há aproximação, afetividade e vinculo de pertencimento com o 

Colégio, tendo em vista, que o mesmo se torna um centro comum de convivência de 

toda comunidade, adquirindo um valor diferenciado para cada um dos entrevistados. 

Relph (1976), citado por Ferreira (2000), afirma que “o lugar é uma 

experiência do mundo com significado”, sendo assim, a base da existência humana. Esta 

categoria é central para a Geografia Humanista, já que é no lugar que as experiências e 

vivências se articulam. Dessa forma, optou-se por trabalhar a categoria lugar dentro da 

perspectiva humanista, tendo em vista que essa corrente procura destacar o sentido de 

pertencimento, de afetividade e da subjetividade para desenvolver um conhecimento de 

lugar, e no documentário é possível entender o quanto as pessoas estão de certa forma se 

identificando com o lugar, que cada entrevistado se manifesta de determinada forma, 

nem sempre igual ao outro, mas de forma singular e apresentam muita subjetividade nas 

suas falas.Acredita-se que a realização do documentário “Memória Viva”, resgata as 

vivências que a comunidade escolar teve com o lugar, e a partir destas objetivamos 

caracterizar tais transformações e rugosidades que ocorreram nesse espaço, e a partir 

dessas experiências e vivências no lugar, foi possível entender melhor as transformações 

e as feições que esse espaço apresenta atualmente. 

Com o recurso de “Memória Viva”, os autores queriam incitar os entrevistados 

a relatar suas situações e vivências acerca do recorte, lugar e, a partir destas, retratar no 

documentário as transformações ocorridas neste, e a relação de afetividade de todas as 

gerações envolvidas. Tal recurso, memória viva, é perfeitamente cabível para o alcance 

de tais objetivos, uma vez que o material e o sentimental não estão dissociados. Ao 

relatar estas, as pessoas não conseguem fazer tal divisão de modo consciente e 

proposital, a emoção toma conta da delação e permeia por toda a narrativa. 

A “Memória Viva” baseia-se em certa reflexão do homem no seu lugar e do 

seu papel de indivíduo transformante e atuante neste espaço. Para direcionar a narrativa 

dos entrevistados nesta vertente, os entrevistadores, elaboraram previamente, perguntas 



 
 

acerca do lugar e a vivência dos entrevistados neste lugar, todo o cuidado para o 

discurso não sir do foco, lugar e vivência do mesmo, e não cair no discurso histórico.   

 

Procedimentos metodológicos utilizados para a realização do documentário. 

 

Na elaboração do documentário utilizou-se entrevistas como procedimento 

metodológico. Os entrevistados foram escolhidos a partir de uma conversa prévia entre 

a supervisora do PIBID nesta escola
98

e a comunidade escolar. Muitos daqueles que 

foram indicados para as entrevistas prontamente atenderam, alguns foram entrevistados 

na própria escola e outros em suas residências. O objetivo no momento da entrevista foi 

buscar que os mesmos revelassem suas lembranças, selecionando-as de modo 

consciente ou não ao espaço da escola e do bairro. Também realizou-se leituras de obras 

acerca do lugar e a memória viva com a finalidade de dar suporte às entrevistas. 

A elaboração do documentário foi realizada pelos próprios pibidianos, sempre 

com horários previamente estabelecidos, que eram considerados a partir da 

disponibilidade dos entrevistados, tendo em vista que muitos daqueles que participaram 

dos documentários são professores, que se prontificaram em ir ao colégio em horários 

alternativos somente para dar a entrevista.Alguns país, bastante receptivos, receberam 

os entrevistadores em suas casas, fornecendo além dasrespostas, enriquecimento 

aotrabalho com fotos, de seus acervos pessoais, essa dedicação fez com o mencionado 

se tornasse muito mais completo e abrangente. 

 

 

Memória Viva e educação geográfica: prática pedagógica no Colégio Estadual 

Margarida de Barros Lisboa-Londrina/PR. 

 

Os entrevistados fizeram relatos de como era o espaço físico da Escola 

Estadual Professora Margarida de Barros Lisboa, quando inaugurada, a mesma atendia 

somente alunos da 1º a 8º série, atualmente atende alunos do fundamental II e ensino 
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médio. No início das atividades, a escola ocupava um espaço reduzido em relação ao 

atual sendo posteriormente ampliada, para atender uma maior demanda de alunos. 

Ainda com relação ao espaço do colégio, a maioria dos entrevistados, alunos e 

professores, foram unânimes em dizer que o espaço físico do colégio precisa de uma 

reforma, principalmente de salas novas, pois algumas foram construídas 

provisoriamente e não oferecem nenhum conforto aos alunos, pois são pequenas e 

abafadas, conforme pode-se constatarna figura 1. 

Figura 1: Salas adaptadas 

 

Fonte: PENHA, Beatriz C. 2015. 

 

Outra preocupação dos professores e dos alunos é com relação ao espaço da 

biblioteca, que é bastante precário, segundo os relatos dos entrevistados o espaço já foi 

alagado várias vezes o acarretou em estragos, perdendo muitos materiais que estavam 

guardados na biblioteca. Segundo a diretora do colégio já tem muito tempo que ele vem 

solicitando um novo espaço, que seja mais amplo e que ofereça condições mínimas aos 

alunos, mas o pedido não foi atendido até o momento. (FIGURA 2) 

 

Figura 2: Biblioteca do colégio 



 
 

 

Fonte: PENHA, Beatriz C. 2015. 

 

Os entrevistados relataram várias transformações intensas no bairro nos 

últimos anos, muitas casas surgiram, já que anteriormente, segundo os relatos, havia 

muitos terrenos sem construções, mas atualmente, visualizamos várias edificações 

verticais e horizontais, até mesmo os antigos espaços onde eram chácaras se tornaram 

grandes condomínios de prédios, a avenida principal do bairro (Inglaterra) também 

recebeu comércios diversificados.  

Observa-se na figura 3, que a região foi intensamente verticalizada, os edifícios 

são, na grande maioria, são residenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Prédios residenciais. 



 
 

 

Fonte:PENHA, Beatriz C. 2015. 

 

A avenida Inglaterra, que é uma importante avenida que se localiza no bairro e 

fica a uma quadra do colégio, o comércio e funcionalidades da avenida foi bastante 

citado como um referencial de recursos, muitos disseram que não precisam ir até a área 

central de Londrina, pois encontram quase tudo o que precisam no Bairro, 

principalmente nesta avenida. A seguir na figura 4 pode-se observar um pequeno trecho 

da avenida Inglaterra. 

 

Figura 4: Avenida Inglaterra 

 

Fonte:PENHA, Beatriz C. 2015. 



 
 

 

Muitos são os pontos positivos de tais transformações, segundo os moradores 

do bairro, como a facilidade de ter tudo por perto, não precisar se deslocar para ter 

acesso a muitos recursos, porém, destacaram também os pontos negativos, 

principalmente o intenso trânsito, alguns atropelamentos ocorridos na avenida principal, 

entre outros em decorrência da região ter se tornado um sub-centro nos últimos anos. 

No desenvolvimento do trabalho foi possível observar que os moradores do 

bairro mantêm uma ótima relação com o lugar, os alunos mencionaram várias vezes que 

gostam do espaço do Colégio, embora reclamaram da falta de uma biblioteca maior, 

salas mais amplas, pois, algumas são bem pequenas e abafadas. 

As transformações do espaço vivido foi algo marcante para os moradores e 

para o colégio, mas os mesmos se adaptaram bem as mudanças, contudo, alguns ainda 

guardam em suas memórias imagens do antigo espaço, das relações estabelecidas 

anteriormente e demonstram saudades de outro tempo que não existe mais. 

 

A organização do documentário: relatos desta experiência. 

 

A partir das discussões teóricas, foram realizadas entrevistas e pesquisas no 

âmbito escolar, discutindo a história da escola e sua realidade, as transformações 

ocorridas no bairro em que ela se localiza desde sua fundação até os dias atuais, dando 

enfoque nas relações sociais e pessoas dos entrevistados com o lugar. Sendo assim, 

recolhendo todas as informações necessárias, entrevistando professores, ex-professores, 

funcionários, estudantes, ex-estudantes, diretoras, supervisoras, pedagogas, buscou-se 

relatar os laços dessas pessoas que tiveram relações com o Colégio, para colocar no 

documentário.  

A produção do documentário foi um processo árduo e conturbado, visto que a 

grande parte deste grupo de pibidianos não haviam mínimas noções na produção e 

edição de um vídeo, não dominando os programas necessários, tornando nosso trabalho 

muito mais trabalhoso. 

O empenho inicial veio com assistir palestras, referente ao processo de 

memória viva, para uma noção básica de como proceder e produzir o vídeo, e outra 



 
 

oficina sobre MovieMaker, domínios básicos para transformar toda a informação obtida 

por meio das entrevistas/fotos do bairro em um vídeo elaborado e chamativo que tenha a 

capacidade de prender e não cansar os espectadores.  

Portanto a partir a partir deste momento começaram os processos da 

organização para o início da produção. A divisão do grupo em duplas e trios para 

realizar as entrevistas com as pessoas selecionadas, e se disponibilizavam da maneira 

que fosse possível para atender as necessidades dos entrevistados, logo, por muitas 

vezes os pibidianos foram até as casas dos entrevistados, em outros casos era possível 

realizar no próprio colégio.  

Essas entrevistas consistiam em um roteiro de perguntas previamente 

elaboradas que foram realizadas dependendo do entrevistado. Se fosse um ex-professor, 

perguntava-se questões como, por exemplo: “Como era o bairro na sua época? Quais as 

mudanças que você presenciou? ”. Esse fosse um aluno: “Quais os lugares que você 

mais gosta da escola? Quais as dificuldades para chegar até a escola todos os dias? ”. 

Ou seja, perguntas sempre em prol do aspecto de afetividade do indivíduo com o lugar, 

que no caso, é a escola. Foram realizadas 15 entrevistas, com diversas pessoas de 

titulações diferentes, e com conduções diferentes nas entrevistas. A seguir uma relação 

de todos os colaboradores que nos auxiliaram com seus depoimentos. 

 

Entrevistado Função 

Aílton Aparecido Lopes Professor 

Ana Cristina Góis Fuentes Mãe de estudante 

Beatriz Camilo Penha Estudante 

Cléber Teixeira Rosa Estudante 

Edezina de Lima Oliveira Professora 

Eliza Terezinha Santana Pedagoga 

Ester de Paula Leite Vacário Estudante 

Fabio Koyano Estudante 

Fátima Aparecida Rodrigues Agente Educacional II 

GivâniaBertinMazieri Pedagoga 

Jany Aparecida Marques Professora 

Luiz Henrique Comeli Rezende Estudante 

Mariana Z. de Souza Estudante 

Neuza Aparecida Trindade Professora 

Odamélia Rezende Mãe de estudante 

Vânia Cristina Lemes de Souza Diretora 



 
 

 

O principal objetivo era conseguir proporcionar ao vídeo visões diferenciadas e 

contrastantes, para levar ao público que assistir o documentário a percepção de todas as 

transformações do espaço, melhorias da escola, e um panorama decorrente da dualidade 

espaço-tempo.  

Outro modo de obter informações para a produção do documentário foi a 

captura de fotos do bairro, para entender como ocorreu as transformações ao longo do 

tempo, inserindo imagens dos lugares que os entrevistados citaram. Enfim, o objetivo 

das imagens era dinamizar mais o mesmo, e não ficar apenas com a câmera estática 

mostrando somente as sequências das falas. 

Concluída essas etapas, deu-se inícioa mais um momento árduo que os 

pibidianos se depararam na produção do documentário: Como editar o vídeo?Como 

transformar todo aquele material obtido em um documentário não cansativo, capaz de 

prender a atenção e informativo? É fato que a exigência de um domínio de programas 

mais avançados era necessário para o objetivo final, porém, com as limitações de 

conhecimento na área,eles não estavam conseguindo obter um resultado e foi necessário 

recorrer a ajuda de terceiros. Esses voluntários, para ajudar, conseguiram produzir o 

documentário com qualidade.Desta forma, iniciou-se o processo mais demorado e 

trabalhoso da produção do documentário: editar o vídeo 

A edição levou cerca de dois meses, sendo que a cada encontro que os 

pibidianos realizavam para a construção do documentário, entre selecionar material e 

adicionar ao editor do vídeo o mesmo progredia cerca de dois minutos no tempo total do 

documentário. 

Com todo esse trabalho e processo, e a ajuda de pessoas indispensáveis no 

decorrer do processo de criação do documentário.Os pibidianos conseguiram 

ummaterial que contemplava o objetivo final deste processo:manter os espectadores 

entretidos, mostrar os processos de transformações do bairro por meio das falas dos que 

conheciam bem o bairro no passado e relacionar com os que conhecem bem o bairro no 

presente, e tornar estas transformações visíveis com o auxílio das fotos.  

Além de mostrar as relações e laços que todos os contribuintes do vídeo 

possuem com a escola, e o lugar, a categoria da Geografia em que foi pautada para a 

realização do documentário. Ao fim, a produção ficou com duração de vinte e cinco 



 
 

minutos, e não tomou tempo suficiente para ser enfadonho a quem estava assistindo, 

mas, também, não muito curto para ficar sem conteúdo suficiente para realmente 

proporcionar o aprendizado.  

O tempo total, ficou subdividido entre eixos que os pibidianosestabeleceram, 

sendo inseridas as falas, as falas de acordo com o que necessitavamem cada eixo, com 

variados cortes e dinamicidade para a melhoria da qualidade do documentário. No 

entanto, sempre mantendo a fala na íntegra para não distorcer o que os entrevistados 

tentavam diziam. 

 

Considerações  

A elaboração do documentário “Memória Viva” proporcionou aos pibidianos a 

oportunidade de compreender melhor a dinâmica do colégio Professora Margarida de 

barros Lisboa. Entender quais foram as principais transformações pelas quais o colégio 

passou, e quais foram as transformações que ocorrem no bairro. 

A interação alunos de graduação (universidade) e colégio foi muito importante, 

foi a uma forma de aproximar a universidade da escola, uma discussão que vem sendo 

travada dentro da universidade, já que muitos graduandos sentem que por vezes que as 

teorias que se aprende dentro da universidade estão desconexas e fora da realidade 

escolar, e essa é uma lacuna que o PIBID vem preenchendo com maestria, incentivando 

a convivência do aluno graduando dentro das escolas, mostrando para o mesmo qual é a 

real condição do ensino público, quais os obstáculos que o ensino tem que superar no 

dia a dia, e dessa forma, o PIBID tem trabalhado no sentido de uma melhor formação 

docente, em que os graduandos sejam no futuro professores mais conscientes e tenham 

um arcabouço maior no que diz respeito a experiência vivida em sala de aula. 

A contribuição do documentário, elaborado pelo PIBID, para o colégio é de 

grande valia e servirá de aporte para pesquisas futuras acerca do colégio, já que no 

documentário é apresentado sua localização e área de abrangência, o perfil dos alunos, 

dos professores, as características do bairro, suas principais transformações, servirá 

também para que futuros professores que ingressarem no colégio tenham a chance de 

conhecer um pouco mais do colégio que irão trabalhar.  



 
 

Por fim, os pibidianos acreditam que todo trabalho deve ter sentido e 

significado e ter algo importante a dizer no caso do “Memória Viva” esse objetivo foi 

atingido e as marcas do mesmo permanecera no colégio.  
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Resumo:O presente trabalho tem como finalidade discutir uma atividade realizada no 

subprojeto PIBID/Geografia da Universidade Estadual de Londrina, a mesma trata-se da 

produção de um documentário acerca da relação que a comunidade escolar tem com o lugar 

“Colégio Estadual Tsuru Oguido”- localizado na zona oeste de Londrina-PR. Deste modo, 

elaborou-se um documentário que apresentou a história do colégio, resgatando a participação 

dos envolvidos no processo de transformação do colégio e do bairro. Durante a formulação do 

documentário, foram elaborados dois tipos de questionários, um destinado às/aos professoras/es 

e outro as/os estudantes interrogando-os acerca de elementos referente a memória do lugar. 

Como procedimento metodológico utilizamos leitura e fichamentos de obras que discuti a 

temática memória viva e a categoria lugar, posteriormente sistematização dos resultados obtidos 

na prática educativa, a partir da formulação do documentário. Ao final da pesquisa percebemos 

como o lugar “Tsuru Oguido” tem um valor afetivo para àqueles que vivem o seu cotidiano 

neste colégio. 

Palavras Chaves: Memória Viva, lugar, pertencimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este ensaio é proveniente de reflexões, discussões e de uma prática pedagógica  

realizada junto ao Projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência) utilizando-se do recurso didático Memória Viva, na qual procura abordar o  

pertencimento que as pessoas tem por um lugar a partir dos laços de amizade que estas 
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constroem neste lugar. Deste modo, procurou-se dialogar sobre o pertencimento que a 

comunidade escolar tem para com o Colégio Estadual Tsuru Oguido situado no 

Conjunto Santa Rita II, na zona oeste de Londrina-PR.   

O recurso memória viva se mostrou uma interessante ferramenta para discutir o 

entendimento do lugar para a comunidade escolar. Neste sentido o presente artigo tem 

como objetivo discutir a categoria lugar, a identidade e o sentimento de pertencimento 

que a comunidade escolar tem com o Colégio Tsuru Oguido. É por este caminho de 

descobertas que pretende avançar o presente trabalho, buscando a compreensão do que 

seja o lugar por meio da exploração da subjetividade dos indivíduos envolvidos na 

pesquisa. 

Para a confecção deste texto utilizamos como procedimentos metodológicos: 

escolha de um referencial teórico, leitura e fichamento das obras acerca da temática 

memória viva e da categoria lugar, seguido da sistematização dos conceitos e ideias 

encontradas nas obras e por último, análise dos resultados obtidos na construção do 

documentário. 

Portanto, o presente artigo está dividido em três partes, na primeira apontamos 

uma discussão da categoria lugar apresentada a partir de uma perspectiva  

fenomenológica, na segunda contextualizamos o recurso didático memória viva na 

educação geográfica e por fim, segue a análise dos resultados do documentário que deve 

uma duração de cerca de 30 minutos.  

Espera-se que este artigo possibilite aos profissionais da educação conhecerem 

este recurso didático denominado memória viva, sabemos que o mesmo, pode servir 

para registrar o particular ou a trajetória de um grupo, refletindo sobre os crescimento, 

desenvolvimento e sentimento para com um determinado lugar. 

A categoria lugar: breves considerações 

 

A discussão da categoria lugar é fundamental para os estudos da ciência 

geográfica. No entanto essa categoria obteve seu reconhecimento tardiamente, apenas, a 

partir do final da década de 1970.  

Conforme aponta Holzer (1999), por pelo menos 50 anos o estudo do lugar na 

Ciência Geográfica foi negligenciado. Para o autor o debate do lugar no início do século 

XX estaria fortemente relacionado com a origem da Geografia enquanto disciplina, 



 
 

condição difundida pelo positivismo de teóricos como Hartshorne, por exemplo, que na 

busca incessante pela objetividade dificultava a concepção de novas perspectivas para a 

compreensão de lugar enquanto conceito. 

A abordagem da categoria lugar na Geografia, como propõe Cavalcanti (1998), 

pode ser feita por quatro perspectivas distintas: tradicional/positivista, 

humanista/fenomenológica, critica/materialismo histórico dialético e na abordagem do 

pensamento pós-moderno. 

Ainda pela perspectiva teórica, epistemológica e metodológica da geografia 

humanista lugar é compreendido como antagônico ao espaço, uma vez que “o que 

começa como espaço indiferenciado se transforma em lugar à medida que o 

conhecemos e dotamos de valor” (TUAN, 1983, p.6, apud. CAVALCANTI, 1998 p.89), 

atribuindo significado e sentimentos, que assume, de fato, a definição de lugar. 

Sauer certamente se destaca pela fundamental influência nos estudos realizados 

a partir da década de 1970. Se desvinculando do padrão intelectual dominante Sauer 

estaria disposto a incorporar a subjetividade implícita a categoria lugar partindo do 

princípio da paisagem cultural (HOLZER, 1999). Lukermann seria um dos pioneiros no 

diálogo com a obra de Sauer. De acordo com ele: 

O ponto culminante do estudo geográfico é a descrição da Terra em ordem 

geográfica. A chave para tal ordem está no conceito locacional de lugar. 

Enfatizar o relativo, o cultural, a experiência histórica da humanidade, em 

relação aos atributos físicos da área, é fazer o estudo completo da geografia - 

o estudo dos lugares. (LUKERMANN, 1964 apud HOLZER, 1999, p. 69) 

 

Neste momento, a Geografia Humanista estabelecia o lugar como um dos 

constituintes básicos para a compreensão da Ciência Geográfica na sua essência. Tal 

fato se explica pela importância incomparável da ideia de lugar para esta corrente da 

Geografia, pois: 

se para as técnicas de análise espacial o lugar se comporta como um nó 

funcional, para o humanista ele significa um conjunto complexo e simbólico, 

que pode ser analisado a partir da experiência pessoal de cada um - a partir 

da orientação e estruturação do espaço, ou da experiência grupal 

(intersubjetiva) de espaço - como estruturação do espaço mítico-conceitual. 

(HOLZER, 1999, p.71) 

Espaço e Lugar tem como objetivo definirem a natureza da Geografia. Porém, o 

lugar exerce importância ímpar para a geografia humanista em especial, já que para as 

técnicas de análise espacial o lugar se comporta como “um nó funcional”, para o 



 
 

humanista ele significa um conjunto complexo e simbólico, que pode ser analisado a 

partir da experiência pessoal de cada um (TUAN, 2013). 

A passagem do tempo e a experiência do indivíduo com o lugar vão se 

esvaziando, na atual conjuntura da sociedade a sociedade coloca o lugar em segundo 

plano, para Tuan (2013) não criamos raízes, não sentimos a presença do lugar, não 

vivenciamos, logo perdemos a essência do lugar a partir da falta de memória do lugar: 

O homem moderno se movimenta tanto, que não tem tempo de criar raízes; 

sua experiência e apreciação de lugar é superficial. Essa é uma sabedoria 

convencional. O conhecimento abstrato sobre o lugar pode ser adquirido em 

pouco tempo se é diligente. A qualidade visual de um meio ambiente é 

rapidamente registrada se você é um artista. Mas „sentir‟ um lugar leva mais 

tempo: se faz de experiências, em sua maior parte fugazes e poucos 

dramáticas, repetidas dia após dia e através de anos. É uma mistura singular 

de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais, 

como a hora do sol nascer e se pôr, de trabalhar e brincar. Sentir um lugar é 

registrado pelos nossos músculos e ossos. (TUAN, 2013, p. 201) 

 

Atrelado ao entendimento do lugar, Tuan (2013) aponta três elementos 

norteadores que devem ser analisados por qualquer estudioso da questão: percepção, 

experiência e os valores. Os lugares guardam e são núcleos de valor, e podem ser 

apreendidos de diversas formas, como por exemplo, as relações íntimas. Com isso, o 

lugar, enquanto objeto de estudo da geografia humanista, vem recebendo atenção 

especial, configurando-se em uma temática de fundamental importância não apenas 

pelas especificidades que revela em escala local, mas também pela influência dos 

diferentes lugares, na relação diversa que se manifesta para além de suas fronteiras, 

propiciando mudanças que estão diretamente atreladas às redes que se formam no 

território do qual faz parte o lugar em questão. 

 

A memória viva e sua abordagem na educação geográfica 

 

Ao utilizar-se deste recurso denominado memória viva na educação geográfica, 

percebe-se da importância da mesma na percepção da memória de um determinado 

lugar, a historicidade sendo revelada de maneira conjunta entre professores, 

funcionários, alunos, pedagogos e diretores o que nos remete á uma valorização da 

linguagem verbal, tendo em vista que é por intermédio desta que tem- se a possibilidade 



 
 

de reconstruir a história do lugar que um determinado grupo de pesquisa deseje, para a 

realização de tal, é necessário á obtenção de uma quantidade significativa de 

informações que possam servir a tal propósito (CAVALVENTE, MOURA, 

ANTONELLO, 2003). 

A pesquisa realizada que resultou com a montagem do presente texto, discutiu 

a memória viva como um instrumento que pode ser utilizado na educação geográfica, 

tanto para discutir temáticas em sala de aula com a realização de pesquisas, ou ainda 

enfatizando a importância da relação entre lugar e indivíduo, por meio desta ligação, 

busca-se aproximar o educando e o educador, criando assim um vínculo entre os 

mesmos. 

A realização da pesquisa, coleta de dados, análise e discussão de resultados 

proporcionará uma série de aprendizagem que o pesquisador/educador/educando 

passará a adquirir com a construção de um documentário que tem como base o uso de 

memória viva, pois o mesmo será estimulado pela realidade que presenciará ao entrar no 

mundo daquelas pessoas cuja pesquisa se destinará, melhor dizendo, lugar o qual 

pertencem a vida dos entrevistados; listamos a seguir algumas atribuições que foram 

adquiridas por nós ao construirmos o projeto “Memória Viva no Colégio Tsuru 

Oguido”, fato que será tratado com mais ênfase posteriormente. 

 Observar a realidade de outra maneira; 

 Capacidade de análise ampliada; 

 Associação de informações; 

 Capacidade ampliada de discussão e questionamentos; 

 Planejamento, organização e execução do projeto. 

 

Portanto, compreende-se por memória viva, toda a relação do ser com o lugar, 

na busca de uma compreensão da influência que um exerce sob o outro, e de como a 

memória pode ser vista ou construída de diferentes ângulos, diferentes contextos e 

opiniões, variando conforme a intensidade de relação tanto de um grupo quanto 

individualmente distintos (CAVALVENTE, MOURA, ANTONELLO, 2003). 

Memória Viva com todas as suas características nos permite o 

desenvolvimento e análise sobre o lugar, tendo este espaço como uma consequência 

materializada de uma ação social. A temporalidade que se faz necessária para a 



 
 

construção e reconstrução de uma memória viva se transpõe a partir de memórias dos 

sujeitos sociais, percorrendo suas trajetórias de vida com o lugar onde se materializa 

suas experiências afetivas (CAVALVENTE, MOURA, ANTONELLO, 2003). 

Com o uso da memória viva, pode-se abordar o lugar a partir das lembranças 

do entrevistado, ou melhor, “geografizando”, lugar como espaço onde o 

indivíduo/agente desenvolve suas transformações, representações e significações. 

Por memória viva podemos entender as imagens conservadas na memória. É 

voltar a sentir sensações de alegria e tristeza de fatos vividos. É conhecer, 

recriar, reconstruir e retratar os fatos ocorridos no passado e, com visão 

crítica e de análise, associar as mudanças do meio no decorrer dos tempos. 

(CETESB, 1986, p. 47). 

 

Segundo Cavalvente, Moura e Antonello (2003), memória viva é também um 

método de ouvir, coletar, registrar, sentir, conhecer as histórias e as experiências dos 

indivíduos entrevistados e suas relações com o lugar permitindo reviver o passado, 

construindo o presente, tendo por bases históricas, crenças e conhecimentos, ou melhor, 

a vivência social individual, rumo à compreensão de uma história e relação coletiva que 

os indivíduos estabelecem em seus lugares de vivência, permitindo construir uma 

identidade coletiva e de pertencimento.  

 

Documentário “Memória Viva no Colégio Tsuru Oguido”: vivências e experiências 

no lugar  

 

A elaboração do documentário se fez de acordo com as instruções de como 

trabalhar com a memória viva, todos os/as entrevistados/as escolhidos/as vivenciavam o 

lugar há muito tempo e tiveram a oportunidade de descrever as mudanças ocorridas. 

Como forma de introdução ao assunto, realizou-se uma oficina com a Professora Ms. 

Lilian Gavioli de Jesus
106

. Foi apresentada a temática “Memória Viva - uma 

metodologia geográfica”, dando exemplos e instruções para realizar a atividade, como 

pessoas fundamentais para realizar as entrevistas e sugestões de perguntas, para 

complementar a formação na temática foi ofertado também pelo PIBID-Geografia uma 

aula explicativa/demonstrativa de como utilizar programas de edição de vídeo.  
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O desenvolvimento teve como objetivo discutir a categoria lugar, averiguar a 

identidade e o sentimento de pertencimento que a comunidade escolar tem com o 

Colégio Estadual Tsuru Oguido. Deste modo, o documentário apresentou a história, 

resgatando a participação de cada um dos envolvidos no processo de transformação do 

lugar, colégio e do bairro onde estão localizados.  

 

Imagem 1: Início do documentário  

  

Fonte: Memória Viva PIBID Educação Geográfica, 2015. 

 

Durante a formulação, foram elaborados dois tipos de questionários por meio 

de perguntas norteadoras. Um destinado aos atuais e antigos professores e funcionários, 

além de outro para os atuais e ex-estudantes, porém com perguntas em comum. Tendo 

como objetivo interrogá-los acerca de elementos referente à memória do lugar. Por 

exemplo, realizaram-se as seguintes perguntas: 

 De onde você vem?; 

 Por que escolheu o Tsuru? Ou foi o Tsuru que escolheu você?; 

 Como enxergou o Tsuru ao chegar ao colégio?; 

 Como você vê o colégio atualmente?; 

 Como foi a sua adaptação?; 

 Por que escolheu permanecer no colégio?; 

 Quais eventos relacionados ao colégio marcaram você? 



 
 

 

Durante a elaboração do documentário, os/as bolsistas do referido projeto 

tiveram de superar alguns contratempos que surgiram no caminho, certos entrevistados 

demonstraram dificuldades em suas falas, por serem tímidos ou simplesmente por se 

atrapalhar com as palavras.  

Tuan (2013) fala a respeito desse embaraço. Justificando a dificuldade de 

expressar as experiências íntimas com o lugar nessa reconstrução subjetiva.  

 

As experiências íntimas jazem enterradas no mais profundo do nosso 

ser, de modo que não apenas carecemos de palavras para dar-lhes 

forma, mas frequentemente não estamos sequer conscientes delas. 

Quando por alguma razão, assomam por um instante à superfície de 

nossa consciência, evidenciam uma emoção que os atos mais 

deliberados – as experiências ativamente procuradas – não podem 

igualar. (TUAN, 2013, p.167)  

 

Porém, por mais inibidos que fossem alguns entrevistados ao dar seus 

depoimentos, todos de alguma maneira conseguiram mostrar o sentimento que tem pelo 

colégio e a importância que ele teve em sua vida. As conversas foram direcionadas de 

forma para que os entrevistados pensassem a sua trajetória no lugar “Tsuru Oguido” e 

reconhecê-lo enquanto espaço vivido. Pois todos ali tinham uma grande parcela na 

construção na história do colégio. 

Antes de escolher os entrevistados os bolsistas que atuam no colégio se 

reuniram com a professora de Geografia e orientadora do Pibid, Cleusa Bento da Costa 

Traldi que atua no colégio há mais de 10 anos com a finalidade de selecionar algumas 

pessoas que poderiam nos fornecer depoimentos contundentes acerca da sua relação de 

pertencimentos e afetividade com o Tsuru, então selecionamos sete professores: 

Rodolfo Rodrigues Belfort (diretor); Nelson de Jesus Lopes (Geografia e vice-diretor); 

Cleusa Bento da Costa Traldi (Geografia); Giane de Souza Silva (História); Maria 

Aparecida Donizete (Doni) (História); Maria do Carmo Assis Diniz (Ciências); Vilmara 

Dancini e Silva (Geografia). Cinco funcionárias ativas: Cláudia Inês Alves da Silva 

Pinheiro (Agente 1); Izabel Aparecida da Silva (Agente 1); Terezinha Moreira Cordeiro 

(Agente 1); Vera Lúcia Moura Novaes (Agente 1) e uma ex-funcionária: Cleuza Laci 

Ferreira da Silva (Inspetora de alunos).  

Também entrevistamos dois ex-alunos: Ivete Nóbile e Leonel Vinícius 

Constantino e três alunos que estudam atualmente no colégio: Adriano Ramos da Silva; 

Ellen Bertolino Santos e Thaminie Geovana. 



 
 

 

Imagem 2: Alguns entrevistados  

 

Fonte: Memória Viva PIBID Educação Geográfica, 2015 

 

Todas as entrevistas serviram compor um documento de vivências dos sujeitos 

que compõe aquele lugar, oferecendo alicerce para se construir a memória viva do 

colégio Tsuru Oguido. 

 

Com base nesta experiência de ensino é possível construir, juntamente 

com alunos e professores, a memória de um lugar, valorizando a 

oralidade, já que, por intermédio dela, pode se reconstituir a história 

de qualquer lugar que seja de interesse do grupo envolvido na 

pesquisa, obtendo, assim, informações suficientes para a produção e 

não simplesmente “reprodução” do conhecimento (CALVENTE; 

MOURA; ANTONELLO, 2003, p. 392). 

 

Outro revés encontrado pelos/as bolsistas está relacionado à busca por imagens 

antigas de construção do colégio, sendo que está se fez fundamental para a visualização 

da evolução da estrutura da instituição e também para as transformações do bairro. Os 

dados históricos que conseguimos coletar foram documentos como autorização de 

funcionamento, convite da cerimônia de inauguração e fotos de eventos dos primeiros 

anos. 



 
 

Portanto, o documentário inicia-se apresentando o contexto histórico, de 

acordo com Projeto Político Pedagógico (P.P.P.) (2007), o Colégio Tsuru Oguido 

localizado no bairro Santa Rita II na zona oeste da cidade de Londrina/PR iniciou suas 

as atividades em 11 de fevereiro de 1992, utilizando o nome “Escola Estadual do 

Conjunto Habitacional Santa Rita II”. Foi inaugurado pelo ex-deputado federal Homero 

Oguido que homenageou sua mãe, Tsuru Oguido dando este nome à escola. 

Segundo informa o P.P.P. (2007) meses depois, através de uma resolução em 

seis de maio de 1992, que o nome é alterado para “Escola Estadual Tsuru Oguido - 

Ensino de 1º grau”. Em seguida, através de outra resolução em 30 de setembro de 1992 

foi autorizado o funcionamento do 2º grau, atual Ensino Médio. A partir do ano de 

1998, passou a denominar-se "Colégio Estadual Tsuru Oguido - Ensino Fundamental e 

Médio".  

De acordo com o P.P.P. (2007) a escola tem suporte de atender uma demanda 

de mais de 900 alunos matriculados e distribuídos em oito salas de aulas, possuindo um 

laboratório de ciências, uma sala de informática, sala de atendimento ao aluno e 

biblioteca. 

Atualmente o colégio atende os alunos dos Bairros Santa Rita II, Jardim 

Leonor, Jardim Santiago, Jardim Santa Madalena, Jardim Maria Lúcia, e Jardim Santo 

André. Para apresentar o entorno, mostramos fotos das ruas e comércios próximos. 

É importante ressaltar alguns depoimentos que marcaram o documentário, 

como o do ex-diretor Rodolfo Rodrigues: “O Tsuru tem sido meu trabalho e minha vida 

nos últimos 23 anos, tem sido minhas vitórias e minhas derrota e um marco importante 

na minha vida profissional”. A agente educacional I, Vera Lúcia Moura Novaes em sua 

entrevista falou das mudanças que o colégio proporcionou em sua vida: “O Tsuru fez 

com que eu abrisse novos horizontes na minha vida, na área do conhecimento e na 

educação. Eu encontrei pessoas que agregaram a minha vida e com elas eu pude ver que 

tinha um grande potencial aqui dentro do colégio”. Tuan (2013) fala que a relação de 

amizade combina significados de intimidade e proximidade geográfica. Como também, 

a distância geográfica pode ser o inverso da distância social. Esses lugares são 

transitórios e pessoais. 

 

A intimidade entre as pessoas não requer conhecimento de detalhes da 

vida de cada um; brilha nos momentos de verdadeira consciência de 

troca. Cada troca íntima acontece em um local, o qual participa da 

qualidade do encontro. Os lugares íntimos são tantos, o quanto as 



 
 

ocasiões em que as pessoas verdadeiramente estabelecem contato. 

(TUAN, 2013, p. 172) 

 

Para encerrar, foi pedido que resumissem a escola em uma palavra ou frase. 

Como repostas, tivemos depoimentos emocionados. Descreveram como: “minha vida”, 

“meu local”, “extensão da minha casa”, “parte da minha vida”, “família”, “tudo”, e 

“lugar que eu amo”. Para Tuan (2013), quando o espaço é inteiramente familiar, à 

medida que adquire definição e significado, torna-se lugar.  

 

[...] o lugar é construído a partir de experiências e dos sentidos, 

envolvendo sentimento e entendimento, num processo de 

envolvimento geográfico do corpo amalgamado com cultura, a 

história, as relações sociais e a paisagem. (TUAN, 2013, p. 7) 

 

O trabalho final resultou na sistematização de cerca de vinte entrevistas que 

enriqueceram o documentário com os mais variados acervos históricos orais, 

demonstrando a intensa afetividade e os laços de pertencimento pelo Colégio Tsuru 

Oguido. Deste modo, em suas falas os/as entrevistados/as enfocaram caráter 

fenomenológico da memória, em especial as boas e também as mudanças que o lugar 

proporcionou na vida dos/as mesmos/as. 

 

Considerações finais  

 

Realizar um trabalho com memória viva, além de reviver momentos 

importantes na vida da comunidade escolar, trouxe a nós pibidianos
107

 a oportunidade 

de estar presente neste momento, e contribuir para que nesta atividade aparecesse o 

sentimento de pertencimento e a afetividade dos diversos sujeitos sociais que compõem 

e participam ou participaram do dia a dia da escola, não somente a figura do professor 

supervisor, demonstrando que todos os sujeitos da comunidade escolar desenvolvem um 

papel importante para a manutenção das atividades do colégio. 

Outro fato que foi possível ser constatado é que cada um dos entrevistados 

atribui um valor diferente ao lugar em discussão, uns como um lugar  familiar, outros 

como lugar  de trabalho e outro como lugar de aquisição  de novas experiências. 
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A confecção deste documentário foi uma tarefa que demandou tempo, pois teve 

todo o processo de seleção dos entrevistados, realização das entrevistas e edição das 

mesmas, para posteriormente construir a Memória Viva Colégio Estadual Tsuru 

Oguido, para nós pibidianos a temática proporcionada pelo Projeto PIBID, vem sempre 

a somar com nossa formação a docência, tanto no tocante a vivência das atividades de 

um profissional da educação, tanto no que se refere ao planejamento de aula e na 

execução das mesmas, quanto ao aprendizado de novas práticas pedagógicas para a 

educação geográfica. 

Enfim, com essa atividade, o Pibid deixou sua marca no Tsuru, contribuiu com 

um arquivo histórico, deste modo, este documentário poderá ser exibido como 

apresentação para novos/as alunos/as e funcionários/as. Além de uma homenagem para 

as pessoas que ajudaram e ajudam construir a aprendizagem para os jovens que são 

atendidos pelo Tsuru Oguido. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola e construção de conhecimentos. 

Campinas-SP: Papirus, 1998.  

CALVENTE, Maria Del Carmen Matilde Huertas; MOURA, Jeani Delgado Paschoal; 

ANTONELLO, Ideni Terezinha. A pesquisa de memória viva – Uma experiência da sua 

utilização na formação dos professores de Geografia. Geografia. Londrina, v. 12, p. 

391-402, jan./jun. 2003.  

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Educação e 

Participação. São Paulo: CETESB, 1986. 

HOLZER, Werther. O lugar na Geografia Humanista. Território. Rio de Janeiro, ano 

IV, nº 7, p.67-78, jul./dez.1999. 

TUAN, Yi Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. Trad. Lívia de Oliveira. – 

Londrina: Eduel, 2013. 

 

 



 
 

GEOPOLÍTICA E ESPORTE: ABORDAGENS TEÓRICAS PARA O ENSINO 
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RESUMO: Muito se discute acerca da utilização de outras áreas como ferramentas que 

colaborem no ensino de Geografia. Um desses campos que vêm sendo alternativa é o 

esporte, por exemplo. Esta atividade que em alguns lugares é representado como 

manifestação cultural e,além disso,é um local de mercado de emprego, o esporte vêm 

cada vez mais ganhando uma importância para a sociedade e para as nações de uma 

forma geral. Diversas vezes o esporte foi utilizado como meio de realizar conflitos 

Geopolíticos, em que duas nações utilizam uma partida de alguma modalidade esportiva 

como forma de mostrar a sua superioridade no oponente. Com essa importância que 

vem tendo o esporte, este trabalho tem como objetivo, discutir referente à utilização do 

esporte como instrumento para o ensino de Geopolítica no Ensino de Geografia. Essa 

tema é importante porque ele propõe para os professores um novo caminho para as aulas 

a respeito da Geopolítica na disciplina de Geografia. 

 

Palavras-chave: Geopolítica; Esporte; Ensino; Geografia; 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas escolas de ensino básico o esporte na maior parte das aulas é apenas 

utilizado na disciplina de Educação Física. Mas por que as outras disciplinas também 

não o utilizam como ferramenta? A Geografia pode utilizar o esporte para o ensino? 

O esporte é muitas vezes aproveitado como forma de representação cultural, 

bem como a capoeira no Brasil e, além disso, serve como atividade física. O desporto é 

também utilizado como forma de gerar emprego, sendo denominado esporte 

profissional. Mas se verificar ao longo da História é possível constatar que muitas vezes 

o esporte foi aproveitado para conflitos geopolíticos. 

A Geografia como uma ciência tem o espaço geográfico como objeto de 

estudo, e isso, busca verificar as relações presentes na sociedade. Por meio dessa 

importância é possível averiguar como se dá essas atuações.  

Já o esporte podemosconsiderá-lo como um espaço organizado pela 

sociedade ou coletividade. Se formos compará-lo com o objeto de estudo da ciência 

geográfica, é provável constatar que se tem uma semelhança dos dois lado. Portanto, 
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buscou-se neste trabalho em propor a utilização do esporte no ensino geográfico, 

focando as matérias acerca da Geopolítica. 

Para isso, o trabalho foi esquematizado na seguinte ordem: 

Contextualização de Geopolítica, parte em que é abordado o que é este tema e seu 

contexto histórico. Posteriormente, é discutido um breve contexto histórico do esporte e, 

em seguida, é trabalho acerca do esporte na educação. Por fim é apresentado os 

materiais e métodos utilizados para a realização e o esporte como instrumento no ensino 

de Geografia. 

Esse ordenamento possibilitou apresentar acerca de como o esporte pode ser 

uma ferramenta para as temáticas de Geopolítica na disciplina de Geografia. Isso é 

importante porque o professor (a) conseguirá buscar outros caminhos que didatizam o 

conteúdo buscado que contribui para o ensino e o aprendizado do senso-crítico do aluno 

(a). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DE GEOPOLÍTICA 

 

A Geopolítica é uma das áreas mais intensas da ciência geográfica, pois, 

com as ações realizadas pelos países deixam essa área como uma das que sofrem muitas 

mudanças. O seu conceito é bem confundido com a Geografia Política,isso se deve a 

ligação que as duas áreas tem. 

Antes de discutir referente à Geopolítica é preciso descrever o que é a 

Geografia Política. É preciso isso para não se confundir as duas áreas e não criar estudos 

que não estão de acordo com o seu conceito. 

Castro (2005), aponta que a Geografia Política para Friedrich Ratzel (1844-

1904) teria como desígnio demonstrar que o Estado é fundamentalmente uma realidade 

humana que só se completa acerca do solo de um país. O Estado, em todos os seus 

níveis de desenvolvimento, são organismos vivos que necessitam do solo. Graças a essa 

definição de Ratzel que o território tem importância. 

Esse pensamento de Ratzel se deve a sua formação, conforme descreve 

Costa (2013), que aponta a influência do curso de Zoologia em Heidelberg cursado por 

ele. É por meio dessa formação que ele sofreu influência direta de Haeckel que o lhe 

apresentou o darwinismo.Além de Darwin, Ratzel teve influência de historiadores, 

como Mommsen e Curtius e de geógrafos como Ritter e Reclus (RAFFESTIN, 1993). 

Mesmo assim, não se pode descartar obras de pesquisadores antes de Ratzel 

que discutiram temas ligados a Geografia Política. Ela já vinha sendo formado desde o 



 
 

período de Heródoto, Platão, Aristóteles, Botero, Bodin, Vauban, Montesquieu, Turgot 

e entre outros (RAFFESTIN, 1993). Outra grande obra que contribuiu para a sua 

formação vem de Nicolau Maquiavel (1469-1527), intitulado “O Princípe”. 

Já o termo Geopolítica, de acordo com Vesentini (2004), surgiu 

oficialmente com o sueco Rudolf Kjellén em sua obra “As grandes potências” publicado 

em 1905 em uma revista local. Em 1916 Kjellén descreve novamente o termo em sua 

obra “O Estado como forma de vida” na Suécia. 

Mahan acreditava que o homem branco (Ocidente) teria a responsabilidade 

de comandar ou civilizar o mundo. Essa ideia fazia parte dos demais geopolíticos 

clássicos e serviu como argumento para os países da Europa e Estados Unidos como 

forma de invadir nações ao longo do século. 

Antes de Kjellén Mattos (2002), descreve que a Geopolítica já era discutido 

sem ter um nome que a definisse, pois, existia estudos ligados por meio das observações 

acerca da influência da Geografia na ação do homem na terra, em uma abordagem 

política. Essa influência foi muitas vezes um objeto de estudo de estudiosos do passado. 

Referente à Geopolítica, Vesentini (2004), descreve que o almirante 

estadunidense Alfred T. Mahan (1840-1914) é considerado um dos clássicos da 

Geopolítica, mesmo sem ter utilizado o termo. Em sua obra “A influência do poder 

marinho acerca da História”, publicado em 1890 tem uma grande importância para os 

estudos ligados a estratégia naval. 

Após Mahan e Kjellén a Geopolítica Clássica teve outros dois pesquisadores 

considerados ícones, que são o inglês Halford J. Mackinder (1861-1947) e o alemão 

Karl Ernst Nikolas Haushofer (1869-1946). Existiram diversos pesquisadores mas esses 

quatros são considerados os principais responsáveis pela formação da área. A 

Geopolítica Clássica dura até o período da II Guerra Mundial que, após a queda da 

Alemanha Nazista esta área é deixada de lado, pois, criou-se uma imagem que a ligava 

ao Nazismo. 

Mello (1999) aponta que Mackinder é considerado um dos maiores 

estrategistas terrestres da história da Geopolítica Clássica. Para o inglês, quem 

dominasse a região da Eurásia dominaria o mundo, pois, essa região abriga a maior 

parte populacional e territorial do mundo. A Figura 1 representa a área apontada na 

teoria de Mackinder. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Figura 1 – Área Pivô apontado por Mackinder. 

 
Fonte: Engdahl (2015). 

 

Por fim, o alemão Karl Haushofer é considerado o principal ícone da 

Geopolítica Clássica alemã. Após a sua morte, chega ao fim a Geopolitik alemã que se 

iniciou no século XVIII e teve seu auge no século XIX e na II Guerra Mundial no 

século XX (ARCASSA; MOURÃO, 2011). 

Haushofer ficou marcado na história da Geopolítica Clássica graças a 

aplicação prática dos estudos de Mackinder que foram utilizados o expansionismo do 

nazista na Europa. Por meio da Zeitschrift für Geopolitik (Revista de Geopolítica), 

publicada entre os anos de 1924 até 1944 na Alemanha, chefiada por ele, que a 

Geopolítica se tornou famosa e possibilitou o aparecimento de outros pesquisadores 

clássicos (VESENTINI, 2004). 

Atualmente a Geopolítica mudou o seu foco, mas mesmo assim, é possível 

verificar atitudes de algumas nações embasadas no seu lado clássico. Durante o período 

da Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos realizaram operações 

ligadas a essas e outras teorias. 

 



 
 

BREVE HISTÓRICO DO ESPORTE 

 

O esporte ao longo da história sempre esteve ligado a sociedade e em muitas 

culturas ele ganha uma maior importância. No Brasil, por exemplo, a capoeira é 

considerado até uma arte e representa uma parte importantíssima da história do país, e 

também, não se pode esquecer do futebol que é o esporte mais consumido pela 

população brasileira. 

O esporte tem raízes próprias na história da sociedade, como aponta Pacome 

(2014), que são por meio das brincadeiras populares das mais antigas civilizações. O 

esporte está alinhado com a história e a cultura das sociedades, sempre fazendo parte 

das mais diversas civilizações que existiram e existem. 

No minidicionário Bueno (2000, p. 322), aponta que esporte é uma “prática 

metódica dos exercícios físicos; divertimento; distração”. O esporte ou desporto serve 

para a saúde, entretenimento e também é uma área de geração de empregos. 

De acordo com Brandão (2010) em que diz que os registros deixados por 

civilizações antigas mostra que o homem já exercitava o seu corpo. A Grécia Antiga é 

uma das civilizações da Antiguidade que praticava o esporte, até que foi criado os Jogos 

Olímpicos pelos gregos. 

Contudo, o esporte praticado na Antiguidade não é o mesmo do esporte 

moderno dos dias atuais. Outra diferença é que, a prática esportiva também modificou a 

sua função na sociedade (BRANDÃO, 2010, p. 204). 

Nesse período a prática esportiva estava muito ligado aos treinamentos dos 

soldados ou para a cultuação de deuses. Um exemplo são os olmecas que desde 1.200 

a.C., que se localizavam no Altiplano Central do México, praticavam um jogo 

cerimonial em áreas em que se encontravam grandes plantações de borracha. Já os 

mexicas praticavam o ullamalitzi ou o tlachtli, um esporte local (NORMANDO, 2004). 

Durante a duradoura Dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) os soldados 

dispunham de um livro que continha instruções militares para a praticar o “Ts´ Uh Kuh” 

como atividade de treinamento da guarda imperial e para os soldados da guerra 

(NORMANDO, 2004). 

Mas o esporte sofreu o grande impacto no fim da Idade da Antiguidade, 

conforme Verdon (2014), em que diz que o Cristianismo pôs fim ao esporte 

absolutamente, já que, acreditava-se que o esporte praticado constituía um perigo para a 



 
 

nova religião oficializada pelo Império Romano. Para a nova religião o esporte estava 

ligado ao paganismo e exaltava o corpo físico. 

Na Idade Média o esporte foi apontado como uma prática errada, pois, fazia 

a pessoa ocupar um tempo do dia que poderia ser utilizado para a oração ou trabalhos na 

igreja. O Catolicismo na época utilizou muito esse argumento, porque, era uma forma 

de dominar a população. 

Uma grande demonstração disso ocorreu em 1369, que de acordo com 

Verdon (2014) o rei Carlos V da França (1338-1380), proibiu à prática da maioria dos 

esportes existentes na época, como o “soule” e o jogo da pela – antepassado do tênis de 

hoje. Já outros esportes foram incentivados a sua prática, como o arco e flecha e o 

treinamento com besta. 

Como na Antiguidade, na Idade Média os esportes não proibidos pelo reis, 

senhores feudais e a Igreja estavam ligados ao treinamento dos soldados. Um exemplo 

era o arco e flecha que servia como forma de formação de arqueiros para serem 

utilizados nas batalhas. 

Durante o período do Renascimento, Esteves (2014), aponta que o esporte 

foi reavivado entre os educadores da época, como o italiano Vittorino da Freltre (1378-

1446). Já nos séculos XVIII e XIX, a prática desportiva passou a incluir apostas, sendo 

uma nova forma e poderosa motivação para as disputas (TUBINO, 2010). 

Tubino (2010), descreve que o graças ao inglês Thomas Arnold, diretor do 

Rugby College, criou o Esporte Moderno. É em 1820 que Arnold introduz as primeiras 

regras em algumas modalidades e competições. 

Com essa contribuição de Arnold, houve-se a ruptura do esporte em 

Tradicional vs. Moderno. Pois, começaram a serem criadas as primeiras associações e 

clubes desportivos, como o Sheffield Football Club localizado em Dronfiel no Reino 

Unido. O clube é considerado o primeiro clube de futebol do mundo, sendo que em 

2004 recebeu a “Ordem de Mérito da FIFA” que é a maior honraria do mundo 

futebolístico. Também com a regulamentação teve-se o surgimento de modalidades e 

algumas dessas vieram outras, como o caso do rugby ou rúgbi, de onde veio o futebol e 

o futebol americano. 

O esporte moderno reconfigurou toda a prática esportiva da época e 

impactou o esporte praticado atualmente. A utilização de regras nas modalidades deixo-

lhes mais organizado, e ao longo do tempo, surgiram modalidades para as classes 

populares e de altos padrões. 



 
 

O crescimento do esporte moderno no mundo fez nascer os I Jogos 

Olímpicos da Era Moderna realizado em Atenas na Grécia no ano de 1896. Os jogos 

nasceram sem vínculo religioso e foi idealizada por Pierre de Coubertin, seguidor da 

teoria darwinista (LIMA; MARTINS e CAPRARO, 2009). 

Durante o século XX apareceram novas modalidades e a organização 

esportiva foi com o tempo, ficando cada vez mais profissional. Hoje é indiscutivelmente 

não falar que o esporte é um dos entretenimento mais buscado pela sociedade. Isso o faz 

como um mercado grande e importante, além de que, vem se expandido cada vez mais. 

 

O ESPORTE NA EDUCAÇÃO 

 

O esporte na educação básica no Brasil não é muito valorizado conforme o 

que constata-se em outros países. Mesmo sendo conhecido como “país do futebol”, 

devido as suas cinco conquistas (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e duas vezes vice-

campeão (1950 e 1998) na Copa do Mundo de futebol, não se tem um investimento na 

modalidade e em outras.  

Já nos Estados Unidos o investimento é grande na educação básica acerca 

do esporte, sendo que é possível estudar no ensino superior com o esporte. Esse 

investimento é um dos pontos principais que colocaram os Estados Unidos como são 

uma grande superpotência esportiva, conforme o quadro de medalhas dos Jogos 

Olímpicos liderados pelos estadunidenses. 

Outro exemplo é a China que nas últimas Olimpíadas vem conquistando um 

grande número de medalhas, e com isso, está conseguindo ultrapassar grandes potências 

esportivas. O maior auge do país aconteceu na Olimpíada de Pequim-2008, quando o 

próprio país sediou e ficou em primeiro lugar no ranking geral de medalhas. 

Mas investir no esporte na educação básica só para conseguir resultados 

positivos é suficiente?   

O investimento no esporte é uma direito da criança e do adolescente, 

conforme Brasil (1990), destaca na Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe 

acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. No art. 4 aponta que é 

[...]É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

 



 
 

E no artigo art. 71 descreve que “a criança e o adolescente têm direito a 

informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que 

respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. Nessas duas leis 

garante à criança e ao adolescente a prática esportiva pelo poder público. 

Atualmente no país existe os Jogos Escolares, que de acordo com o 

Ministério do Esporte (2016), foi realizado pela primeira vez em 2005 e é o maior 

evento esportivo escolar no Brasil.  Este evento reúne atletas de 12 a 14 anos em uma 

etapa e de 15 a 17 ano em outra etapa. 

Esses modelos de eventos esportivos para a educação básica é importante 

para o esporte brasileiro. Mais é preciso ir além disso, pois, a estrutura da maioria das 

escolas de educação básica não contribuí para a formação cidadã em primeiro lugar e 

provavelmente de um atleta. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização desta pesquisa foi realizado o levantamento bibliográfico 

referente à temática ensino de Geopolítica nas aulas de Geografia. Estes estudos estão 

disponíveis em revistas científicas, livros, artigos de eventos e de periódicos. Alguns 

desses trabalhos estão disponíveis na internet ou são impressos. 

Inicialmente foi feito o levantamento teórico a respeito das áreas do trabalho 

e, em seguida, o fichamento das obras utilizadas. Depois foi realizado uma discussão 

com o orientador acerca de como seria escrito a pesquisa 

 

O ESPORTE COMO INSTRUMENTO NO ENSNO DE GEOPOLÍTICA 

 

A tecnologia possibilita novos meios de distribuição de informação, como 

as redes sociais, e uma notícia em parte do mundo tem mais possibilidade de ter mais 

visibilidade do que em outros tempos. Os eventos esportivos também estão usufruindo 

desse impacto, pois, colabora na divulgação ou propagação da modalidade. Outro meio 

que está sendo impactado são as questões geopolíticas realizadas pelos países.  

Nas escolas, o esporte na maioria das vezes, fica a cargo da disciplina de 

Educação Física. Mas será que as outras disciplinas não poderiam utilizar o esporte 

como ferramenta para o ensino? E a Geografia, poderia utilizar o esporte para trabalhar 

o conteúdo de Geopolítica? 



 
 

Como já foi dito, a Geopolítica está muito ligado a questões políticas 

adotadas pelos países. Questões referentes à guerra, estratégia e segurança fazem parte 

da Geopolítica.  

Se formos comparar essas questões de Geopolítica com o esporte, pode-se 

averiguar muitos termos em comum. O esportista precisa ter sim uma estratégia que 

possibilite o resultado que deseja, treinamento e nos esportes coletivos de conseguir a 

segurança de uma área do local de disputa, em que possibilitará o adversário entrar ou 

ultrapassar para marcar o gol ou ponto. 

Só nessa comparação vimos a relação comum do esporte com a Geopolítica. 

Mas, essa relação vai mais além, pois, algumas vezes, o esporte é utilizado como um 

instrumento de fazer geopolítica, por meio de táticas e regras, que servem para a 

conquista de medalhas e troféus entre atletas, clubes, federações e países. Muito dessa 

disputa se deve ao patriotismo e a rivalidade além do campo sob o adversário. 

No minidicionário Bueno (2000, p. 579), patriotismo significa “qualidade de 

patriota; amor à pátria”. O esporte serve como forma de expressar o sentimento de 

patriotismo ou amor a “camisa” durante a disputa. As copas do mundo de diversas 

modalidades e os Jogos Olímpicos de verão ou inverno são um exemplo dessa 

sentimento ao país. 

Há um ditado no esporte que diz; “Ninguém quer perder, mesmo sendo 

amistoso”. Essa fala está muito ligada ao patriotismo (disputa entre países e ou povos) 

ou amor à camisa, que também podemos verificar a relação com a relacionar com a 

Geopolítica.  

Nas aulas de Geografia em que o conteúdo é acerca da Geopolítica, o 

professor de Geografia pode trabalhar muito o esporte nos conteúdos ligados a temática. 

Aconteceram muitos exemplos no esporte, em que as disputas geopolíticas estavam em 

campo. 

Um desses confrontos aconteceu na Copa do Mundo FIFA de futebol em 

1986 no México entre a Argentina e Inglaterra. A partida era válida pelas quartas de 

final e não valia apenas a classificação para a fase seguinte da competição, mas o jogo 

era uma disputa entre os dois países que na década de 1980 travaram uma guerra pelo 

controle do Arquipélago das Malvinas ou Ilhas Falkland pelos ingleses, conhecido 

como “Guerra das Malvinas”. 

No futebol outro exemplo foi a parceria do Japão e Coréia do Sul na 

realização da Copa das Confederações de 2001 e da Copa do Mundo FIFA de futebol 



 
 

em 2002. Esses dois países não se gostam devido a invasão japonesa na Coréia durante 

o período da II Guerra Mundial. 

Também no futebol uma rivalidade Geopolítica fez a retirada de Israel das 

competições futebolística da Ásia, devido ao boicote, jogos anulados, entre outros 

motivos realizados pelos países árabes. Com isso, Israel se filiou a federação de futebol 

da Europa. 

Outro exemplo vai além do futebol, em que outras modalidades foram 

utilizados como locais de disputas geopolíticas. No período da Guerra Fria, União 

Soviética e Estados Unidos duelaram diversas vezes, nas mais variadas modalidades 

esportivas e esses confrontos foram marcados com a disputa das duas potências do 

século passado. Além do mais, nos Estados Unidos o esporte também é retratado no 

cinema como uma disputa Geopolítica – um exemplo clássico foi a série de filmes do 

“Rock Balboa”. 

Outro momento em que o esporte serviu de disputas geopolíticas 

recentemente aconteceu na Olimpíada de Pequim realizada em 2008. A China estava 

recebendo um dos maiores eventos esportivos do mundo, mas essa olimpíada ficou 

marcado entre a China e o Tibete antes do início da realização e posteriormente entre os 

chineses e estadunidenses durante o evento. 

Também existem exemplos de disputas, de várias modalidades, entre países 

árabes e Estados Unidos e alguns europeus. Os representantes árabes utilizam muito o 

esporte como forma de resolver questões geopolíticas. 

Além desses exemplos, tivemos muitos outros em que o esporte serviu para 

disputa geopolítica. O esporte faz parte da cultura da sociedade e como já foi dito, 

sempre servirá para as disputas geopolíticas. Com isso, o professor de Geografia precisa 

buscar modos de ensinar Geopolítica e o esporte pode ser uma importante ferramenta. 

O professor de Geografia consegue também trabalhar a Geopolítica no 

Brasil utilizando o esporte. É possível trabalhar a Ditadura Militar, década de 1950, 

década de 1990, a Copa do Mundo FIFA de futebol 2014, Olimpíada do Rio de Janeiro 

em 2016. Esses e outros exemplos do mundo esportivo brasileiro, podem o professor de 

Geografia utilizar para trabalhar a Geopolítica brasileira e até da América Latina. 

Mas para conseguir essa união do esporte com a Geopolítica, o professor 

precisará verificar: o tema em que trabalhará; procurar exemplos no esporte ligados ao 

tema; utilizar matérias, reportagens, documentários, vídeos e ou fotos ligados a disputa; 



 
 

mostrar para o aluno (a) os interesses por detrás desse confronto; e estruturar a didatizar 

o conteúdo conforme a idade e o tema trabalhado. 

Esses apontamentos são importantes para o professor (a) conseguir atingir o 

que se busca, que é ensinar. O esporte e a Geopolítica sempre estão se desenvolvendo, 

portanto, o professor (a) não terá falta de materiais que colaboram para a aula.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos dizer que o esporte tem um papel importante na formação de 

cidadania na pessoa e de saúde. Mas se for utilizado como uma ferramenta para o ensino 

de Geografia, a sua contribuição é grande. 

As ações ligadas à Geopolítica se modificam constantemente devido as 

ações dos países. Muitas vezes temas ligados a Geopolítica fazem parte de conteúdos de 

atualidades de vestibulares, ENEM e concursos públicos, mas as pessoas que prestam 

essas provas sentem dificuldades em trabalhar nesta parte da prova. 

Como a Geopolítica o esporte também se modifica muito e rápido, sendo 

que muitas vezes, é utilizado como forma de demonstrar patriotismo. Certos países 

usam certas modalidades esportivas para vingar ou humilhar o adversário, devido a 

questões geopolíticas. 

O professor precisa sempre buscar estudos e meios que o colaboram na 

didática do conteúdo, como trabalhos que falam referente às ferramentas para o ensino. 

O esporte é mais uma delas que podem colaborar na didática do conteúdo, voltado à 

Geopolítica, auxiliando o professor (a) no aprendizado do aluno (a). 
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AS RELAÇÕES DE GENERO E A SUA PROBLEMATIZAÇÃO NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA
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Resumo: A proposta do presente trabalho é discutir a respeito das contribuições da disciplina de 

geografia na abordagem das questões de gênero na escola, e desta maneira, averiguar como a 

temática é discutida nos livros didáticos de geografia, sendo este um instrumento importante no 

processo de ensino-aprendizagem, e muitas, vezes a única ferramenta utilizada pelo docente em 

suas aulas. Neste sentido, acredita-se na necessidade de averiguar de que forma (e se) a temática 

gênero é abordada nos livros didáticos, já que, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), esta faz parte dos temas transversais, dentro dos grupos de conteúdos. A 

importância de estudo sobre o tema se dá porque os problemas de discriminação e desigualdade 

baseados em diferenças de gênero são decorrentes, e os diversos trabalhos existentes buscam a 

diminuição desta hierarquia existente entre homens e mulheres, a qual se perpetua de diversas 

maneiras. Assim, foram verificados, por meio de pesquisa qualitativa, dois livros didáticos de 

geografia utilizados na rede pública de ensino, um do ensino médio e outro do 7º ano do ensino 

fundamental, para que se visualizasse como é a abordagem das questões de gênero nos mesmos. 

Como resultado preliminar, percebeu-se que os livros discorrem a respeito da temática de 

maneira sutil, porém aceitável, sendo também responsabilidade do professor incluir o tema em 

suas aulas. 

 

Palavras-chave: Livro didático; Gênero; Ensino de Geografia; 

 

 

Introdução 

 

Entende-se que o livro didático no contexto escolar é o principal recurso 

utilizado pelos docentes, seja como fonte de informação ou como sequência do que é 

trabalhado em sala de aula. Neste sentido, há a necessidade de visualizar e perceber 

como os conceitos estabelecidos pelos PCNs estão sendo difundidos por meio deste 

material didático, o qual, muitas vezes, é o único utilizado pelo professor em suas aulas 

e a única ferramenta que os alunos possuem durante a construção do conhecimento nas 

salas de aula. 

As relações de gênero foram estabelecidas e incluídas pelos PCNs nos temas 

transversais, os quais precisam ser trabalhados por todas as disciplinas de maneira 

interdisciplinar, buscando uma abordagem que esclareça e conscientize a respeito das 

diversidades. Neste contexto, a escola pode discutir e abrir um espaço de reflexão sobre 

as questões de gênero, e além disso, por ser um lugar propício para a problematização 
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das diferenças, há a possibilidade de desnaturalizar modelos que perpetuam as 

desigualdades de gênero. 

Desta maneira, objetivou-se com o presente artigo discutir a respeito das 

diversas desigualdades existentes nas relações de gênero, pensando, a partir disto, em 

quais seriam as contribuições que a disciplina de geografia poderia oferecer à discussão 

da temática em sala de aula. Por fim, pretende-se visualizar e compreender como se dá a 

abordagem (ou a ausência) do tema Gênero em dois livros didáticos de geografia, sendo 

um do 7º ano do ensino fundamental e outro do ensino médio, ambos utilizados em 

escolas da rede pública.  

 

As Questões de Gênero e o Ensino de Geografia  

 

Em constante transformação, a sociedade caracteriza-se pela diversidade dos 

indivíduos que constroem-na e pela maneira que a apropriação privada exclui e segrega, 

quando, neste processo, muitas vezes as diversidades podem ser transformadas em 

desigualdades. Isto pode ser visualizado por meio das diferentes relações de poder 

(RAFFESTIN, 1980), as quais são concretizadas através do uso e apropriação dos 

lugares por homens e mulheres. Assim, os movimentos sociais são uma forma de buscar 

que a apropriação dos espaços se dê de maneira mais igualitária e para que as 

diversidades não modifiquem-se no sentido das desigualdades. A busca por novas 

perspectivas, novas configurações espaciais, por debater e informar, são características 

dos movimentos sociais atuais, e entre estes, estão aqueles que visam difundir, ampliar e 

defender os direitos das mulheres. 

A partir disto, acredita-se na importância do debate, principalmente nas 

escolas, no qual se fomente a busca pela igualdade entre os gêneros e na luta pelos 

direitos das mulheres, sendo que, a relevância desta abordagem, reside na busca de 

elementos que ajudem a pensar políticas de apropriação de espaços e de relações que 

respeitem as diferenças de gênero.  

No fim da década de 1990, com as mudanças nas relações de gênero, e 

graças aos diversos movimentos sociais de luta, houve um avanço no debate em busca 

da igualdade e dos direitos das mulheres e da comunidade LGBTTs em diversas 

instâncias da sociedade, inclusive nas escolas, grupos sociais organizados, sindicatos, 

entre outros. A partir disto, surge a necessidade de produção de metodologias e debates 



 
 

sobre o tema nas salas de aula, e neste contexto, são elaborados os PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), que evidenciam: 

                                        A escola não muda a sociedade, mas pode, partilhando esse projeto 

com segmentos sociais que assumem os princípios democráticos, 

articulando-se a eles, constituir-se não apenas como espaço de 

reprodução, mas também como espaço de transformação. (MEC/SEF, 

1998, p.23) 

 

Desta maneira, o tema gênero foi incluído como conteúdo nas escolas, 

sendo que, para seu trabalho nas salas de aula, o método escolhido foi o da 

interdisciplinaridade, em que juntamente com outras disciplinas, a geografia deve 

realizar abordagens a respeito. 

De acordo com o que é estabelecido pelos PCNs de 1998, o conceito de 

gênero refere-se ao conjunto de representações construídas socialmente e culturalmente 

a partir da diferença biológica entre os sexos, sendo que, enquanto o sexo é atribuído ao 

anatômico, o gênero, as noções de feminino e masculino, são uma construção social. A 

partir dessa concepção, é possível compreender as diversas desigualdades presentes nas 

relações de gênero, as quais compreendem desde disparidades presentes em cargos de 

poder, até aquelas centradas nas diferenças entre remunerações, e na presença em 

diversos espaços. Neste sentido, os PCNs enfatizam que: 

                                    O uso deste conceito (gênero) permite abandonar a explicação da 

natureza como responsável pela grande diferença existente entre os 

comportamentos e lugares ocupados por homens e mulheres na 

sociedade (MEC/SEF, 1998, p. 98). 

 

Assim, pode considerar-se gênero como uma construção sociológica, não 

sendo uma variável demográfica, biológica ou natural somente, mas um conceito que 

possui aditivo cultural e ideológico. Segundo Scott (1995), gênero deve ser visto como 

um componente constitutivo das relações sociais, as quais são fundamentadas nas 

diferenças entre os sexos, e consequentemente, como significação entre as relações de 

poder.  

As referentes disparidades biológicas estabelecem uma distribuição de 

poder, de acesso e de controle diferenciados aos recursos materiais ou simbólicos, tanto 

para as mulheres quanto para os homens, legitimando as relações de poder e marcando 

uma valorização social e política que privilegia mais o masculino que o feminino, já que 

historicamente, as relações entre homens e mulheres foram estabelecidas de modo 

desigual, reforçando a submissão e as disparidades numa relação de gênero que segrega 

e exclui. Assim, foram conferidas características identitárias relativas aos gêneros, 



 
 

sendo a masculina próxima à força física e virilidade, e, logo, ao poder. Como 

consequência, há uma oposição entre o masculino e o feminino e uma cristalização das 

percepções sobre o que é atribuído ao homem e a mulher. 

Desta forma, não são as diferenças biológicas que determinam os problemas 

das desigualdades de gênero, a questão está na forma como estas são hierarquizadas. 

Como consequência desta hierarquização, as mulheres aparecem como diferentes e 

inferiores à capacidade masculina, principalmente no que se refere a trabalhos ou 

atividades que envolvem maior capacidade de raciocínio logico, por exemplo, o que 

resulta muitas vezes, em discriminação nas diversas esferas da sociedade. (COLLING, 

2004) Este fenômeno é percebido e valorizado desde a infância, época em que os 

meninos brincam com vídeo games e jogos que envolvem o raciocínio e as habilidades 

cognitivas, e as meninas com bonecas e outras atividades que exigem o cuidado e a 

atenção. 

Além disso, gênero também deve ser visto como uma ferramenta de 

problematização e de explicação das assimetrias entre mulheres e homens, para que se 

reivindique um espaço de não hierarquização, em que o lado feminino ainda permanece 

em condição de inferioridade em diferentes situações cotidianas e em diversos espaços 

na sociedade (SCOTT, 1995). Contudo, por serem relações sociais, estas disparidades 

podem ser modificadas por meio do conhecimento e do respeito às diferenças e à 

diversidade, contra a perpetuação de ideias discriminatórias. 

                                          Os processos de discriminação costumam ter, na sociedade ocidental, 

uma sutileza que dificulta a sua identificação. Eles se encontram, 

muitas vezes, nas entrelinhas dos discursos, nas rotinas, nos costumes, 

perpetuando-se nas relações sociais. É uma tática silenciosa tão 

poderosa que faz com que esses processos pareçam naturais. 

(FACCO, 2011, p. 20) 

 

A violência simbólica é a responsável por normalizar e banalizar estas 

inúmeras desigualdades de gênero por meio da perpetuação de conceitos e pensamentos 

que as favorecem. Estes simbolismos não se baseiam em acontecimentos concretos, mas 

se dão de forma subjetiva, por meio de representações socioculturais (BOURDIEU, 

2007). Estas representações verificam-se como um processo em que as culturas são 

reproduzidas e perpetuadas de geração a geração por meio de diversos instrumentos: 

conversas informais, músicas, entre outros. 



 
 

Entretanto, assim como nas outras relações sociais, há a possibilidade de 

transformação, superação e negação da continuidade destes pensamentos e conceitos a 

respeito dos gêneros, que resultam nas diversas formas de desigualdade.  

A escola é um espaço onde estas relações reproduzem-se, onde a 

diversidade está presente, muitas vezes pondo em confronto os papéis definidos pela 

heteronormatividade, e marcando com evidência as diferenças. Além disso, a escola não 

é um lugar neutro, destituída dos pensamentos, conceitos e valores sociais 

predominantes, sendo que, na verdade, graças a seu caráter disciplinar e muitas vezes 

padronizador, marca ainda mais e evidencia as desigualdades de gênero, raciais, sociais, 

etc. (JUNCKES; SILVA, 2009).   

Porém, ao mesmo tempo, por ser um lugar propício para a construção de 

conhecimento, desmistificação de pensamentos, e também um espaço de debate e troca 

de ideias, a escola deve assumir a posição democrática e participativa para a formação 

de cidadãos e diminuição das desigualdades. 

A questão que se coloca, assim, é como a disciplina de geografia pode 

contribuir com o debate do tema juntamente com os estudantes, pensando-se na 

formação para a intervenção na realidade. 

A geografia, enquanto disciplina escolar e curricular, possui papel 

importante na construção de um pensamento e na formação do estudante como cidadão 

consciente de sua importância na formação do espaço, dos seus direitos, nas suas 

práticas, e sobre as relações de gênero, inclusive. 

As contribuições da geografia para com as discussões sobre o tema, 

baseiam-se no estudo das desigualdades socioespaciais provenientes dos diferentes 

papéis culturalmente designados à homens e mulheres (YANNOULAS, VELLEJOS, 

LENARDUZZI, 2000). É interessante destacar estas diferenças no uso do espaço 

conforme o gênero, assim como o rei terá do uso díspar dos espaços em função também 

da divisão sexual do trabalho. 

Assim, a “geografia do gênero”, com a finalidade de compreender a distribuição 

assimétrica e a discriminação em razão dos gêneros,  

[...] propõe uma análise integrada da esfera de produção (Geografia 

econômica) e a esfera de distribuição de consumo (Geografia social). 

Este tipo de investigação dá conta, por exemplo, da apropriação 

diferenciada do espaço público e privado, ou da incorporação 

segmentada das mulheres nos mercados de trabalho. (YANNOULAS; 

VELLEJOS; LENARDUZZI, 2000, p.433). 

 



 
 

Deste modo, a geografia pode auxiliar na compreensão e reflexão de qual o 

papel das mulheres no processo de transformação e formação dos diferentes espaços. 

Isto porque, ao longo de sua existência, a geografia produziu a invisibilidade 

destas na produção do espaço, sendo importante considerar que homens e mulheres se 

posicionam de maneiras diferentes no mundo, e assim, suas relações com os lugares são 

diferentes do mesmo modo, havendo a necessidade de uma abordagem que considere 

tais diferenças (SILVA, 2009). 

Desta forma, o professor deve buscar realizar uma abordagem sobre o tema 

sempre que houver oportunidade, já que é possível faze-lo por meio de contribuições da 

disciplina de geografia. Porém, tratar de tais questões não é tão simples no espaço 

escolar, pois o tempo que o docente dispõe para ensinar os conteúdos tradicionais do 

currículo da disciplina de geografia já é limitado, e realizar então as diferentes 

abordagens definidas pelos temas transversais, é ainda mais difícil. Além disso, as 

aceleradas transformações da sociedade contemporânea, as inovações da tecnologia que 

nem sempre são acessíveis, também se configuram para um cenário de distanciamento 

dos conteúdos apresentados e o que é vivido e percebido pelos estudantes. 

E também, a falta de debate sobre o tema, e os conceitos pré-estabelecidos 

pelo senso comum são outros empecilhos que contribuem com a ausência de tal 

abordagem nas escolas, o que colabora com a manutenção do ensino tradicional e do 

que é considerado convencional. 

O livro didático é um dos principais instrumentos de trabalho do docente, e 

muitas vezes, é também o único. A utilização de outros instrumentos em sala de aula é 

fundamental durante o processo de ensino-aprendizagem, e ao invés de aceitar a 

ditadura do livro didático, o professor precisaria vê-lo como um complemento, um 

apoio, ao processo de ensino-aprendizado (VESENTINI, 2003), porém nem sempre isto 

ocorre e o livro acaba sendo a única fonte de conhecimentos do aluno, e a única 

ferramenta utilizada pelo professor em suas aulas. 

Desta maneira, buscou-se verificar como se dão, e se existem, as abordagens 

nos livros didáticos de geografia a respeito das relações de gênero. Isto porque é 

evidente a relevância e a importância do livro didático nas escolas durante a construção 

do conhecimento. 

Entende-se que ao observar como aparecem estas relações nos livros 

didáticos, contribui-se com o debate e acumulam-se informações para uma análise a 

respeito. 



 
 

 

 

 

 

O Livro Didático e as Abordagens sobre as Questões De Gênero 

 

Foram escolhidos dois livros didáticos utilizados na rede pública de ensino 

para serem avaliados a respeito de suas abordagens sobre o tema. O primeiro refere-se 

ao livro Vontade de Saber Geografia, do 7º ano do ensino fundamental e de autoria de 

Neiva Torrezani de 2012. O segundo denomina-se Geografia – Geografia Geral e do 

Brasil, volume único que é utilizado nos três anos do ensino médio, e de autoria de 

Lucia Marina de Almeida e Tércio Rigolin, do ano de 2010. 

Ao verificar o livro do 7º ano do ensino fundamental, percebe-se que a 

abordagem sobre as relações de gênero está presente em algumas situações e em 

conteúdos específicos, principalmente naqueles relacionados à população e à economia 

brasileira. Neste sentido, a autora do livro didático discorre a respeito dos avanços 

ocorridos nos últimos tempos e que resultaram em transformações no sentido da 

igualdade entre os homens e mulheres.  

Porém, em nenhum momento o tema é problematizado, sendo que ainda 

existem muitas disparidades relacionadas e decorrentes das hierarquias de gênero, mas 

as quais não são consideradas e mencionadas no decorrer de todo o livro. 

No capítulo 2, a autora trata a respeito da população brasileira, e ao 

ponderar sobre as causas para a diminuição das taxas de natalidade, discorre que, com a 

industrialização e urbanização do país, as famílias se viram obrigadas a realizar um 

planejamento familiar graças ao aumento com o custo de vida. Neste sentido, coloca-se 

que houve um crescimento significativo das mulheres no mercado de trabalho (p. 23), 

pois elas deixaram de trabalhar somente no espaço doméstico, e de se dedicar somente a 

ele, e passaram a assumir as responsabilidades com o sustento da família. Abaixo deste 

texto, encontra-se a imagem de uma mulher trabalhando e a observação ao lado 

esclarecendo que atualmente algumas mulheres ocupam cargos que tradicionalmente 

são preenchidos por homens (Imagem 1). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Ilustração no livro didático do 7º ano do ensino fundamental 

 

Fonte: TORREZANI, 2012 

 

Em seguida, trata-se a respeitoda população economicamente ativa (PEA) 

brasileira, que compreende pessoas entre 14 e 65 anos que estão empregadas, ou 

desempregadas e a procura de emprego (p. 54). Neste sentido, é evidenciado o 

crescimento da participação feminina no PEA, que segundo a autora, ocorreu devido ao 

aumento de escolaridade das mulheres, o que resultou em melhores oportunidades de 

emprego e na amenização da defasagem entre os cargos ocupados por mulheres e 

aqueles ocupados por homens. Também novamente, a autora coloca que as mulheres 

passaram a assumir as responsabilidades relacionadas ao sustento familiar, e que 35% 

das famílias já são chefiadas por mulheres.  

Em relação às ilustrações, em uma das páginas de atividades do livro 

didático (p. 79), há uma imagem que exemplifica e demonstra que o estímulo à compra 

de produtos fabricados no Brasil ocorreu para incentivar o crescimento da atividade 

industrial nacional. Nesta ilustração, de 1959, aparecem quatro mulheres aparentemente 

sorridentes apresentando quatro enceradeiras, contudo, sem que se explique o contexto 

de que na época as mulheres se voltavam mais para os serviços domésticos (Imagem 2). 

Simbolicamente, a imagem demonstra que este seria um trabalho encarregado às 

mulheres, que são felizes quando encontram um produto eficiente que limpa e organiza 



 
 

sua casa, e poderia servir, inclusive, para explicitar aos alunos o que havia sido 

apresentado anteriormente: como cresceu a participação das mulheres na PEA, e como 

as mulheres tem cada vez mais deixado de trabalhar somente no espaço doméstico. 

 

 

 

Imagem 2 – Ilustração do livro didático que demonstra um anúncio publicitário dos 

anos 1950 

 

Fonte: TORREZANI, 2012 

 

Desta maneira, o livro didático do 7º ano analisado, demonstrou que houve 

avanços no sentido da igualdade entre os gêneros com a inclusão crescente das mulheres 

no mercado de trabalho. Porém, o mesmo não discorreu que, apesar disto, os salários 

ainda são diferenciados de acordo com o gênero mesmo em trabalhos de mesma função, 

e que ainda existe discriminação quando mulheres atuam e optam por atividades e 

serviços tradicionalmente masculinos, por exemplo. Além disso, a autora não comenta a 

respeito das desigualdades existentes entre os gêneros na posse de cargos de poder e de 

alto nível, como gerência, por exemplo, em empresas e outros órgãos. 

Porém, a presença do tema neste livro didático é aceitável, já que em muitos 

estudos o que se percebe é a ausência de qualquer abordagem sobre a temática nos 

livros do ensino fundamental. 



 
 

Enfim, verificou-se o livro didático intitulado Geografia – geografia geral e 

do Brasil do ensino médio. Neste, além das questões de gênero, também são abordadas 

as questões raciais e de segregação socioespacial.  

Inicialmente, o livro comenta igualmente a respeito da população brasileira, 

afirmando que a queda nas taxas de natalidade se devem – além da entrada da mulher no 

mercado de trabalho e o aumento dos custos de vida – à difusão dos métodos 

contraceptivos. E diferentemente da abordagem anterior, os autores dissertam a respeito 

da diferença nas taxas de expectativa de vida feminina e masculina, evidenciando que as 

mulheres vivem mais, mas que, apesar disto, as situações vivenciadas pelas mulheres 

são ainda distantes daquelas vividas pelos homens, principalmente porque estes ainda 

recebem maiores salários e ocupam melhores cargos. E que além disso, as diferenças 

entre os gêneros é ainda maior nos países subdenvolvidos, como o Brasil. (Imagem 3). 

 

Imagem 3: Trecho retirado do livro didático do ensino médio. 

 

Fonte: ALMEIDA; RIGOLIN, 2010. 

Os autores continuam o raciocínio ao discorrerem sobre as taxas de 

mortalidade, evidenciando que há uma superioridade numérica das mulheres em relação 

aos homens, já que elas vivem mais. E então, retomam o que haviam afirmado 

anteriormente, assegurando que as mulheres ainda lidam com preconceitos, dupla 

jornada de trabalho, e com um rendimento, em média, 30% inferior ao dos homens. 

Também colocam que as maiores taxas de desigualdade salarial entre os gêneros se 

encontram nas regiões sul e sudeste, principalmente no estado de Santa Catarina.  

Finalmente, afirmam que apesar disto, a igualdade entre os gêneros vem se 

consolidando, e a participação feminina compõe cerca de 40% da força de trabalho, e 

que 26% das famílias já são chefiadas por mulheres. 

Assim, o livro didático do ensino médio, em comparação com o anterior, 

apresenta de maneira mais detalhada as desigualdades existentes nas relações de gênero 



 
 

nos dias atuais. Porém, haveria a possibilidade de incluir as diferenças existentes nas 

migrações, por exemplo, já que o perfil do imigrante externo no Brasil nos últimos 

tempos é masculino e jovem, mas entre os migrantes internos que se deslocam no 

sentido campo-cidade atualmente, a predominância é de mulheres jovens, o que 

demonstra também uma disparidade neste sentido. Ademais, a questão da violência de 

gênero está também constantemente presente na sociedade e no cotidiano dos alunos, e 

do mesmo modo, deveria ser debatida, já que as taxas brasileiras deste tipo de violência, 

quando divulgadas, são alarmantes. 

Entretanto, o livro do ensino médio, assim como o do 7º ano do ensino 

fundamental, apresentou uma abordagem ainda mais aceitável de algumas das inúmeras 

questões de gênero que permeiam a sociedade e o espaço atuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se a partir do presente estudo que a abordagem da geografia 

sobre as desigualdades de gênero é apresentada de maneira sutil nos livros didáticos, 

além disso, percebeu-se que os assuntos relacionados a essa perspectiva não são 

abordados por um viés crítico no livro do 7º ano do ensino fundamental, o que deve 

dificultar aos estudantes romper com os estereótipos estabelecidos socialmente e 

culturalmente sobre as diferenças entre homens e mulheres. Porém, constatou-se que o 

livro do ensino médio conseguiu realizar uma abordagem mais ampla, apesar de não 

incluir também outros aspectos relacionados às relações de gênero. 

Desta forma, acredita-se que o papel do professor é de grande importância 

neste contexto, pois uma das formas de colaborar com a compreensão e tolerância das 

diferenças e da diversidade é por meio do ensino. A educação coopera para que as 

formas de relacionar sejam transformadas positivamente, para que não sejam mantidos e 

perpetuados os diversos tipos de preconceito e desigualdade de gênero, que, muitas 

vezes, já estão enraizados fortemente no pensamento e nas atitudes da sociedade. 
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Resumo: O presente trabalho tem o intuito de apresentar a utilização de materiais didáticos no 

ensino de geografia, com foco em maquetes e produção de vídeos com base nestas maquetes. A 

idéia é de fornecer breve discussão teórica sobre maquetes e propor a elaboração das mesmas 

com o intuito de realizar simulações. Tais simulações precisam ser filmadas e editadas a fim de 

representarem uma dada realidade e sua dinâmica e diversificando os materiais. 

 

Palavras-chave: maquete; ensino; geografia; animação  
 

 

Introdução 

 

O mundo hoje é globalizado, com altíssima velocidade de informação, pessoas 

cada dia mais agitadas, até mesmo a noção de tempo mudou. Crianças de menos de sete 

anos já acessam a internet, vimos o World Trade Center desabar ao vivo, será que a 

“receita” de ensino de antes ainda serve? 

Hoje se fala muito em recursos didáticos, em utilizá-los no ensino 

cotidianamente, como se fosse estes muito atuais e a salvação para o ensino brasileiro, 

isso não é verdade, vale ressaltar que estes devem ser empregados com destreza, para 

que auxiliem no processo de ensino e não se tornem o próprio, é necessário planejar 

passo a passo sua utilização. Primeiramente atentar ao conteúdo a ser trabalhado, e qual 

recurso seria o cabível, depois verificar se o eleito é disponibilizado pela instituição, 

sabemos que na maioria delas os instrumentos utilizados como recursos didáticos não 

estão a disposição em quantidade suficiente, não são todas as salas equipadas com 

televisores, aparelhos de DVD, retro-projetores, data-shows, e a situação piora quando 

são inclusos CD‟s, DVD‟s, mapas e livros atuais. (GODINHO, 2007) 

Neste contexto a maquete é um dos recursos mais acessíveis, podendo ser feita 

com pouco material, e dependendo do tamanho é de fácil transporte. 

Há uma grande dificuldade para os professores de Geografia explorem de forma 

clara conteúdos referentes aos aspectos físicos, como o relevo, é necessário um alto grau 

de abstração dos alunos, algo complicado ainda mais dependendo da idade cognitiva 

(como alunos de 5ª e 6ª séries do ensino fundamental). A maquete ajuda no 

desenvolvimento desta, pois possibilita a passagem do abstrato para o concreto. E 
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quando montada em sala é um exercício de transformação da imagem bidimensional 

representada pelos mapas para a tridimensional, as maquetes. 

Assim, a maquete é uma representação tridimensional analógica que possibilita a 

visualização das formas do relevo representado. A maquete permite a percepção do 

relevo de abstrato de forma concreta. Ou seja, permite que a curva de nível, 

representada bidimensionalmente no mapa, seja representada tridimensionalmente na 

maquete, como também possibilita a apresentação de outros elementos da paisagem 

como rios, estradas, áreas urbanas e rurais.  

A construção desses modelos além de transformar o bidimensional (mapa) em 

tridimensional (maquete), auxiliam na compreensão do aprendizado da morfometria, ou 

seja, do perfil topográfico, declividade orientação de vertentes, e auxiliam ainda, no 

entendimento de conceitos cartográficos como escala, generalização cartográfica, 

exagero vertical, hipsometria, altimetria, simbologia cartográfica, proporção, 

generalização, orientação e localização. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os recursos didáticos diversificados são fundamentais para o ensino de 

Geografia. Sua utilização e produção são indissociáveis das concepções teórico-

metodológicas do conhecimento geográfico assim como da metodologia do ensino de 

Geografia. 

Constata-se atualmente a importância e a necessidade de integração das 

tecnologias ao trabalho escolar, em especial as novas tecnologias da informação e 

comunicação, considerando que elas estão cada vez mais presentes no cotidiano, 

especialmente dos jovens, e que sua aplicação na educação, no trabalho e em outros 

contextos relevantes, é uma competência básica a ser propiciada pelos educadores no 

conjunto do currículo escolar e de suas disciplinas. 

A televisão e o rádio estão na quase totalidade dos lares brasileiros, a 

informática vem ocupando espaços em todos os lugares, como bancos, supermercados, 

cinemas, lojas, metrôs, ônibus etc., mas a escola pública ainda é um lugar que pouco 

prepara os jovens para o uso e produção “consciente, crítico e ativo” de tecnologias. 

Sabe-se que, apesar da existência de recursos tecnológicos nas escolas de ensino 

do país, esses têm sido pouco explorados pedagogicamente, tanto pela ausência ou 

inconstância de processos permanentes de capacitação, quanto pela resistência à 



 
 

inovação por parte de muitos professores que, ao temerem o “novo”, preferem manter as 

tradicionais formas de ensino centradas na transmissão de conteúdos. Os gestores da 

escola, por sua vez, tampouco conhecem as tecnologias e seu potencial de apoio às 

atividades pedagógicas. 

O uso de recursos visuais no ensino (sejam eles maquetes, vídeos ou outra forma 

de interação) é um importante objeto de aprendizagem. E, segundo (ALMEIDA, 2005), 

as crianças prestam atenção em 10% do que elas lêem, em 20% do que elas escutam 

30%, do que elas vêem, 50% do que elas vêem e escutam ao mesmo tempo, 80% do que 

ela diz e 90 % do que ela diz e faz ao mesmo tempo. Dessa forma, a incorporação do 

vídeo, em qualquer que seja a disciplina ministrada, acarretará em novas e diferentes 

maneiras de produção de saberes, descobertas de conhecimentos e senso crítico serão 

alcançadas pelos discentes e, no que diz respeito à geografia física, a utilização de 

áudio-visual facilita o entendimento dos conceitos da mesma. 

A maquete enquanto um recurso didático que permite a visualização tridimensional 

de uma realidade, apresentando de forma clara a noção de espaço. No ensino sua 

utilização é inegável, facilitando o entendimentos de vários fenômenos ambientais e 

mesmo sociais.  

 Já os vídeos possuem a praticidade em ter um conteúdo especifico sendo 

transmitido de forma muito didática. 

 Porém, pode-se utilizar desta ferramenta também no sentido da confecção. 

Elaborar o próprio vídeo faz com que o aluno pense sobre o objeto a ser retratado. Faz 

com que pense roteiros de sucessão de acontecimentos. Faz pensar na melhor maneira 

de representar o que deseja. 

 Para o presente trabalho optou-se por realizar a confecção uma maquete piloto 

sendo um teatro mantendo as características gerais do mesmo, entretanto não sendo fiel 

às escalas. Uma segunda maquete foi desenvolvida porém não foi realizada animação 

com a mesma. 

 A confecção levou em conta a utilização de materiais que seriam descartados 

como papelão, tampas de água, restos de tecido, sendo reutilizados e, assim, deixando o 

custo da mesma bem baixo. 

1) A base: Foi feita toda em papelão sendo um tamanho considerado mediano para 

que o aluno pudesse manipular os componentes da mesma como mostra a 

imagem 1: 

 



 
 

 

 

Imagem 1: Base da maquete 

 

Fonte: Torres, 2016. 

2) Laterais: Na sequencia foram feitas as laterais que também daria suporte para a 

maquete, assim, as mesmas fora reforçadas com mais camadas de papelão. Na 

imagem 2 é possível ver a estruturação sendo feita. 

Imagem 2: Laterais da maquete 

 

Fonte: Torres, 2016. 



 
 

3) Palco: O palco foi colocado em uma parede que dividia a platéia da 

coxia/camarim sendo possível manipular os objetos e depois criar as cenas para 

o filme (imagem 3). 

 

Imagem 3:  Palco 

 

Fonte: Torres, 2016 

 

 

4) Cadeiras: Foram feitas em papelão seguindo o modelo que pode ser visto nas 

imagens  4 e 5 reproduzido em vários tamanhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagem 4: Modelo das cadeiras 

 

Fonte :Torres, 2016. 

 

Imagem 5: Cadeira pronta 

 

Fonte: Torres, 2016. 



 
 

5) Detalhes: Cortinas e detalhes como flores, luzes no camarim foram sendo 

colocados aproveitando tampas de produtos de limpeza, retalhos de tecidos 

(imagem 6). 

Imagem 6: Detalhes 

 

Fonte: Torres, 2016 

 

6) Personagens: Para os personagens forma utilizadas cápsulas de Kinder ovo, 

sendo feitos os bonecos Minnions a fim de deixar a maquete mais divertida 

como pode ser visto nas imagens 7, 8, 9 e 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Imagem7: Cápsula sendo pintada 

 

Fonte: Torres, 2016-02-06 

Imagem 8: Capsulas pintadas 

 

Fonte: Torres, 2016. 



 
 

Imagem 9:Olhos sendo colocados 

 

Fonte: Torres, 2016. 

Imagem 10: Personagens prontos 

 

Fonte: Torres, 2016. 



 
 

Imagem 11: Visão geral 

 

Fonte: Torres, 2016 

Para as animações foram utilizadas duas técnicas mescladas a de foto a foto e a 

filmagem. 

No foto a foto tem-se o modelo básico de animações em que cada objeto (no cada 

personagens) iam se movimentando passo a passo. É preciso ter paciência para colocar 

um personagem, fazer ele “andar” poucos centímetros e ir colocando outro na sequencia 

a fim de que, quando forem unidas as fotos, termos a sensação de  movimento. A união 

das fotos foi feita no programa Movie Maker do pacote do Office e estipulado meio 

segundo para cada foto, conferindo a sensação de movimentação, pautado na técnica de 

stop motion. 

Já a filmagem é uma opção também foi a de filmar a maquete como se estivesse 

filmando um lugar normalmente, fazendo com que o mesmo desse uma sensação de 

realidade em que o cinegrafista fosse um dos personagens. 

De posse destes dois tipos de material, foi escolhida uma música de fundo para 

compor a cena final. Desta forma, os personagens adentram ao teatro, sentam-se e vêem 

uma apresentação de dança. Na imagem 12 é possível ver o vídeo sendo confeccionado 

e no canal do You tube é possível ver o filme https://youtu.be/numc370d7s4. 

 

 



 
 

Imagem 12: Produção do vídeo no Movie Maker 

 

Fonte Torres, 2016 

A segunda maquete tinha por objetivo representar um salão da época do 

Renascimento, colocando personagens impressos em papelão a fim de dar maior 

credibilidade às roupas da época. Para a confecção foram utilizadas caixas de papelão e 

restos de tecido. 

1) A base: Foi desenvolvida com uma caixa de papelão, sendo pintada de tons mais 

escuros a fim de dar um aspecto de “passado”. Na imagem 12 é possível ver a base. 

Imagem 12 

 

Fonte: Torres, 2016 



 
 

2) Após ser pintada, a base recebeu cortinas de restos de tecido como pode ser visto 

na imagem 13 

Imagem 13 

 

Fonte: Torres, 2016 

3) Foram montadas cadeiras de papel, que receberam “almofadas” de EVA e 

detalhes com tinta dimensional e tinta de relevo como mostra a imagens 14. 

Imagem 14 

 

Fonte: Torres, 2016 



 
 

4) Nas paredes foram colocados quadros com figuras de pinturas no período 

representado (figura 15) 

Figura 15 

 

Fonte: Torres, 2016 

5) Os personagens foram impressos em folha de papel sulfite, coladas em 

papelão e colocada uma base para ser mantida em pé. Na imagem 16 é possível 

ver como ficaram tais personagens. 

Figura 16 

 

Fonte: Torres, 2016 



 
 

Para cada tipo de maquete o produtor pode estipular um objetivo: Explicar um 

processo erosivo, uma falha geológica, um dobramento, enfim, o importante é ter um 

objetivo, um enredo e depois editar (inclusive colocando legendas tornando o material 

um mini documentário). 

 

CONCLUSÃO 

 

Desse modo pode-se fazer com que os alunos tenham a capacidade de 

reconhecimento das diversas possibilidades de ensino, seja por meio da leitura de um 

vídeo, seja ela falada ou observada, seja pelo desenvolvimento de um material didático 

como maquete. 

Demonstrar, também, a possibilidade de agregar os recursos audiovisuais ao 

trabalho pedagógico cotidiano, para preparar os alunos ao uso inteligente desses 

recursos, destacando a importância de trabalhar a relação 

escola/professores/alunos/vídeos numa perspectiva crítica, reflexiva e humanizadora, 

desde que se considerem as transformações no processo emancipatório e de criticidade 

dos alunos além de definir estratégias metodológicas coerentes com objetivos de 

aprendizagem direcionados ao desenvolvimento da cidadania consciente por meio dos 

professores. 
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CARTOGRAFIA ESCOLAR E O USO DAS ESTRATÉGIAS DE 

APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL I
114
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Resumo: No âmbito educacional, o aluno aprende a aprender e a utilizar adequadamente 

estratégias direcionadas ao aprendizado, de modo interdisciplinar. As atividades pedagógicas 

propostas pelo professor, deve desafiar e instigar o aluno ao novo(BORUCHOVITCH, 

OLIVEIRA E SANTOS,2010; BELUCE,2012; MACIEL,2012; MOREIRA,2014). Práticas com 

mapas eram atividades subutilizadas nas escolas. Hoje se transformaram em preocupação 

fundamental para o ensino de geografia, pois delineia fomentar a produção e o uso de mapas, 

desde o ingresso do aluno na escola (ALMEIDA,2011). Daí a importância da cartografia escolar 

e as estratégias de aprendizagem que o aluno usa. Pois essa junção e uso adequado na escola, 

visa o favorecimento do desenvolvimento humano e a aprendizagem contínua dos alunos. 

Tendo como referencial teórico a Psicologia Cognitiva, embasada na Teoria do Processamento 

da Informação, este artigo discorre acerca da relevância da cartografia no âmbito escolar e das 

estratégias de aprendizagem. Teve como lócus de estudo, uma escola pública no interior do 

Paraná. Todos os cuidados éticos foram tomados. Participaram participantes 83 alunos do 5º ano 

do ensino fundamental. Objetivou verificar quais estratégias de aprendizagem esses alunos 

utilizam na elaboração da cartografia da sua residência até a escola. Nos resultados obtidos, 

observou que esses alunos utilizaram diferentes estratégias de aprendizagem para aprender 

sobre as especificidades da cartografia. 

 

Palavras-chave: Cartografia escolar. Estratégias de aprendizagem. Ensino de geografia. Ação 

docente. Ensino fundamental I 

 

 

Introdução  

Quando o professor vai fazer seu planejamento é essencial que reflita o que 

seu aluno irá aprender com aquela atividade; se seu aluno será estimulado, impulsionado ao 

novo; se suas habilidades e capacidades serão potencializadas; o que aquela atividade 

pedagógica irá contribuir na aprendizagem daquele aluno. Aprender propicia que o sujeito 

construa continuamente relações, assimilando, acomodando, pois o conhecimento cognitivo é 

mutável, se modifica, se transforma constantemente. É necessário rever, elaborar e organizar 

continuamente o conhecimento.  

                                                           
114

 Artigo elaborado para disciplina de mestrado. Orientadora Professora Doutora Katya Luciane de 

Oliveira (Universidade Estadual de Londrina). 
115

 Aluna do Programa de Mestrado Stricto Sensu em Educação pela Universidade Estadual de Londrina, 

linha 2, núcleo Ação Docente. Especialista em Psicopedagogia Institucional. Especialista em Educação 

Especial Inclusiva. Especialista em Neuropsicopedagogia. Formada em Pedagogia Licenciatura Plena. 

Docente dos Anos Iniciais da Rede Pública. E-mail:lainemateus7@gmail.com. 



 
 

Os conteúdos lecionados na escola devem propiciar que o aluno leve esse 

conhecimento além da sala de aula. Assim, deve extrapolar os muros escolares continuamente e 

de modo interdisciplinar. Partindo desse pressuposto, 83 alunos do 5º anodo ensino fundamental 

I, ao término do semestre letivo, foram desafiados a construir individualmente a cartografia de 

sua casa até na escola. Contudo, não bastava apenas fazer a cartografia. Foi necessário expor 

suas especificidades, sendo para isso, necessário utilizar diferentes estratégias de aprendizagem 

para execução da atividade. Discorrerá inicialmente sobre a importância das estratégias de 

aprendizagem. Desse modo, o presente artigo está organizado a discutir inicialmente, o que são 

estratégias de aprendizagem, tendo como referencial teórico a Psicologia Cognitiva, embasada 

na Teoria do Processamento da Informação.Em seguida, apresentará a relevância da cartografia 

escolar. Posteriormente será apresentado algumas conclusões e os resultados os resultados 

obtidos.Esses tópicos serão discorridos em subitens no próximo tópico intitulado 

desenvolvimento, a saber. 

 

Estratégias de aprendizagem 

Diversos estudos como de Boruchovitch, Oliveira e Santos (2010); Beluce 

(2012); Maciel (2012); Moreira (2014) têm ressaltado a importância das estratégias de 

aprendizagem, especialmente suas contribuições no que diz respeito ao desempenho escolar de 

alunos. Tendo como referencial teórico a Psicologia Cognitiva, embasada na Teoria do 

Processamento da Informação, as estratégias de aprendizagem possibilitam e ampliação da 

capacidade de aprender de alunos. Ao conhecer meios que auxiliem em sua aprendizagem, é 

possível instigar que os alunos se sintam mais motivados para aprender. Compreender os 

conteúdos lecionados e sendo capaz de relacioná-los de modo interdisciplinar, assim como em 

outros contextos sociais que frequenta, há maior motivação do aluno em permanecer na escola, 

o que influencia na repetência e/ou evasão escolar. É necessário que desde a formação docente, 

os acadêmicos conheçam as especificidades das estratégias de aprendizagem, para motivar que 

o aluno as use desde os anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, enfatiza-se que o 

protagonista do processo educacional e da autorregulação é o aluno. Assim, faz-se necessário 

que o aluno conheça e utilize adequadamente as estratégias de aprendizagem nos distintos 

contextos sociais que frequenta (BORUCHOVITCH, 1999; LENZ, PETERSON, REARDON, 

SAMPSON,  2011).  

O aporte teórico Psicologia Cognitiva, embasada na Teoria do 

Processamento da Informação, escolhido para essa pesquisa é relevante, enfatiza que é crucial 

que o professor conhecer os processos psicológicos relevantes que possibilitam ao aluno 

aprender. Nesse sentido, atualmente teorias relacionadas a aprendizagem têm estudado acerca 

http://search.proquest.ez78.periodicos.capes.gov.br/indexinglinkhandler/sng/au/Peterson,+Gary+W./$N?accountid=26655


 
 

dos processos psicológicos necessários para o indivíduo aprender, ressaltando sobre a 

pertinência de conhecer a maneira como o indivíduo obtém, seleciona, armazena, interpreta, 

transforma e utilizada as informações obtidas cotidianamente. A mente humana é vista pela 

Psicologia Cognitiva como um complexo processador de informações. O professor deve então 

compreender tais especificidades psicológicas, com o intuito que o aluno seja bem-sucedido e 

autorregulado (BORUCHOVITCH, 1999, 2007; CAMPIGOTTO, MCEWEN, EPP, 2013; 

CERNI, CURTIS, COLMAR, 2014). 

Para os psicólogos cognitivos que são adeptos da Teoria do 

Processamento da Informação, a aquisição do conhecimento, corresponde aquilo que os 

indivíduos são capazes de processar, elaborar e expor, indo além do conhecimento 

“básico”, evidenciando por meio de seus atos uma capacidade de pensar sobre os 

próprios pensamentos. A cognição nesse contexto, se refere a conexão ou associação de 

informações que o sujeito faz por meio de seus pensamentos, sentimentos, linguagem, 

motivação, o uso e o armazenamento nas diferentes memórias, elaboração de 

conhecimentos. Trata-se portanto, da metacognição, que implica no pensar acerca das 

cognições, sobre o comportamento, assim como sobre o próprio processo de 

aprendizagem, bem como a autorregulação da aprendizagem (BOEKAERTS, 1996). 

Como discorre Dembo (1988, 1994), metacognição refere se ao conhecimento dos 

próprios processos de conhecer, num planejamento, predição, monitoramento, retenção 

e uso do próprio processo de aprender. 

Para que o aluno obtenha bom rendimento no âmbito educacional, 

entre outras coisas, é essencial que o aluno tenha consciência dos seus próprios 

processos mentais e saiba analisar seu nível de compreensão de modo interdisciplinar. 

Afinal, quando o aluno monitora sua compreensão e tem um desempenho escolar 

satisfatório, é sempre capaz de explicitar analisar sua aprendizagem e dizer aquilo que 

não entendeu (HOLT, 1982). Ao discorrer acerca as especificidades da Teoria do 

processamento da Informação, Boruchovitch (1999) explica que os seres humanos 

assimilam e transformam as informações que recebem do meio ambiente. O 

processamento da informação no ser humano é um processo dinâmico e complexo 

(PFROMM NETTO, 1987).  

A aquisição da informação é comparada com o processo do 

computador, pois a informação é recebida, selecionada, processada, retida e utilizada 

em distintos momentos. Nesse sentido, a informação entra no Sistema de Memória 

Sensorial (Registro Sensorial), onde é guardada brevemente até que ela possa entrar no 

http://search.proquest.ez78.periodicos.capes.gov.br/indexinglinkhandler/sng/au/Campigotto,+Rachelle/$N?accountid=26655
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Sistema de Memória de Curta Duração, também chamada de Memória de 

Funcionamento. A informação que não entra no Sistema de Memória de Curta Duração 

é perdida. Ao sair do Registro Sensorial e entrar no Sistema de Memória de Curta 

Duração, a informação é transformada através de um processo de codificação 

(BORUCHOVITCH, 1999).  

A capacidade de compreender, assimilar e expor de modo coeso o 

conhecimento aprendido, são capacidades pertinentes do ser humano 

(BORUCHOVITCH, OLIVEIRA e SANTOS, 2010). Explica Dembo (1994) que as 

estratégias de aprendizagem correspondem a métodos ou à técnicas que os alunos 

utilizam para obter informações, seja resumir, revisar, tomar nota, consultar outras 

fontes, construir esquemas, mapas mentais, portfólios, etc. Nesse sentido, assinala Pozo 

(1996) que as estratégias de aprendizagem são sequências de procedimentos, assim 

como de atividades que delineiam facilitar a aquisição, assim como a seleção, o 

armazenamento, ou o uso da informação. Ainda complementam Boruchovitch, Oliveira 

e Santos (2010), que no contexto escolar, as estratégias de aprendizagem são condutas 

realizadas pelo aluno que tem uma finalidade em si mesmo, na realização das atividades 

educacionais.  

O sujeito deve ter conhecimentos prévios, que lhe permitam compreender e 

assimilar as informações obtidas nos diferentes contextos sociais, para que a aprendizagem 

ocorra. Grande aliada na compreensão leitora e assimilação dos novos conhecimentos, são as 

estratégias de aprendizagem. Estas, quando utilizadas de modo adequado, amplia a possibilidade 

do sujeito interpretar, compreender, assimilar, aprender os conteúdos de modo interdisciplinar, 

em diferentes espaços escolares (BORUCHOVITCH, 2007; MACIEL, 2012). Desse modo, é 

essencial que o professor conheça as especificidades das estratégias de aprendizagem, pois 

mesmo sendo o aluno o responsável pela autorregulação de suas condutas, assim como pelo uso 

adequado das estratégias de aprendizagem nos diferentes contextos sociais, é importante que o 

professor conheça as estratégias de aprendizagem e auxilie o aluno, sempre que necessário.  

As teorias recentes de aprendizagem têm se preocupado com as interações e 

os processos entre o material a ser aprendido pelo aluno, os processos psicológicos a serem 

aprendidos e os processos psicológicos necessários para aprender. No que tange o contexto 

educacional, ressalta-se a preocupação com o modo pelo qual o sujeito aprende, enfatizando que 

não se trata do professor fornecer ao aluno diversos recursos. É indispensável que o aluno, 

busque constantemente obter sucesso nas tarefas cotidianas, sendo nesse contexto que o aluno 

aprenda a aprender e a utilizar adequadamente estratégias direcionadas ao aprendizado, de modo 

interdisciplinar (BORUCHOVITCH 1999; POZO 1996, 2002; OLIVEIRA; 



 
 

BORUCHOVITCH; SANTOS 2009, 2010; ZIMMERMAN 1986).  Conhecer o que a literatura 

arrola acerca das estratégias de aprendizagem, conhecer suas especificidades, é necessário, pois 

no presente trabalho, as estratégias de aprendizagem será um dos “tripés”, um dos itens 

essenciais estudados na presente pesquisa. 

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que a palavra estratégia tem origem 

no grego strategia, e também do latim strategi. No grego denota planejamento e comando, 

aptidão para tal. Uma arte dirigida por militares, que na busca de objetivos procuram planejar e 

posteriormente executar as operações com inteligência. Da palavra com origem do latim, tem 

como significado a ciência do general. De tal modo, o conceito é utilizado como metáforas nas 

mais diversas áreas. Dentre outras definições encontradas da palavra estratégia destacam-se 

métodos, planos, processo, procedimentos, táticas, entre outros (OLIVEIRA; 

BORUCHOVITCH; SANTOS 2009, 2010). 

Embasada na teoria do processamento da informação, Boruchovitch 

(1999, 2005) discorre que há uma concentração de esforços da psicologia cognitiva, 

delineando explicitar o modo como as informações são compreendidas, elaboradas, 

armazenadas e posteriormente, utilizadas pelo sujeito. Com o intuito de compreender a 

epistemologia da palavra estratégia relacionando com o âmbito educacional, alguns 

autores como Beluce (2012); Oliveira, Boruchovitch e Santos (2009, 2010); Scacchetti 

(2012) discorrem que estratégia voltada à aprendizagem está vinculada a sequência de 

comportamentos, condutas e procedimentos específicos que visam obter êxito em 

determinadas atividades educacionais, nos diferentes níveis escolares. 

As estratégias de aprendizagem correspondem as operações ou atividades 

mentais que facilitam e desenvolvem os diversos processos de aprendizagem escolar. Ao utilizar 

as estratégias de aprendizagem o aluno deve fazer o uso com intencionalidade e objetivo, 

podendo relacionar constantemente com a aprendizagem e de modo interdisciplinar. Visando 

obter mais êxito no estudo, muitos alunos têm buscado revisar, elaborar e organizar os 

conteúdos arrolados nas distintas disciplinas. As estratégias de aprendizagem, segundo Nisbett e 

Shucksmith (1987); Danserau (1985), seriam consequências integradas de procedimentos ou 

atividades que se escolhem com o propósito de facilitar a aquisição, armazenamento e/ou 

utilização da informação. 

De acordo com Almeida (2002); Boruchovitch (1993, 1999); Pozo 

(2002) para que ocorra o aprendizado, é essencial que o sujeito entenda, organize, 

compreenda a informações, armazene-as e use-as adequadamente, sendo esses 

considerados processos básicos em qualquer aprendizagem e realização cognitiva. Com 



 
 

o passar do tempo são desenvolvidas formas diferentes de aprender de acordo com a 

história de vida de cada indivíduo. Assim, pode-se destacar que para que ocorra o 

processo de aprendizagem satisfatório é necessário que o mesmo tenha um significado 

para o envolvido, despertando o interesse e pró atividade do mesmo no processo. 

As estratégias de aprendizagem correspondem a comportamentos 

intencionais, planejados e organizados, evidenciando assim, uma construção mental feita pelo 

sujeito, o qual executa atividades consciente. Pesquisas têm sugerido que é possível ajudar aos 

alunos a exercer mais controle e refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem, por meio 

do ensino de estratégias de aprendizagem. O aluno que utiliza as estratégias de aprendizagem é 

capaz de identificar e aplicar procedimentos coesos nas atividades escolares. O aluno também 

apresenta compreensão significativa no que lhe é solicitado, obtendo maior êxito nas atividades 

educacionais (BORUCHOVITCH, SANTOS, COSTA, NEVES, GUIMARAES, 2006; 

BZUNECK 2010).    

O contexto educacional tem que instigar o aluno a aprender e a pensar sobre 

o que aprende. O professor deve assumir um papel diferenciado, instigando o aluno a refletir. 

Quando o professor ensina o aluno a aprender está auxiliando ao seu aluno a ser mais crítico. O 

planejamento deve ser bem elaborado, com o intuito que ocorra a aprendizagem. Ao evidenciar 

os propósitos na elaboração das atividades mentais, é indispensável que o professor tenha claro 

seus objetivos, os conteúdos arrolados, atividades devem ser coesas com a proposta pedagógica, 

pautada em um embasamento teórico, de modo que a ação docente deixe claro que a teoria e a 

prática estejam relacionadas (BORUCHOVITCH 1999; BZUNECK 2010; POZO, 1996).  

O professor deve ser refletivo, especialmente no que tange aos alunos que 

têm mais dificuldades, ter um olhar diferenciando no aluno que aprende e como aprende. O 

professor deve buscar que seu aluno desenvolva a autorregulação, nos diferentes contextos 

sociais, por meio do uso da aprendizagem informal e formal. Dessa maneira, é viável que por 

meio de suas atividades, ocorra as estratégias afetivas em sala de aula. Contudo, é 

imprescindível enfatizar que as estratégias de aprendizagem são do aluno e não do professor, 

que visam a aprendizagem (BORUCHOVITCH, 1999; POZO, 2002). 

Comumente, no contexto escolar, os alunos utilizam distintas estratégias. Há 

diversas nomeclaturas no que tange as estratégias de aprendizagem, utilizadas no âmbito 

educacional. A literatura especializada, orienta que elas sejam organizadas em três grandes 

grupos. Um grupo é composto pelas estratégias cognitivas, que correspondem as estratégias de 

ensaio, as estratégias de elaboração e as estratégias de organização. Enquanto que outro grupo 

está relacionado as estratégias metacognitivas, que correspondem as estratégias de 

planejamento, monitoramento e a regulação. Já terceiro grupo de estratégias de aprendizagem, 



 
 

diz respeito as estratégias de administração de recursos, a saber: administração do tempo, 

organização do ambiente de estudo, administração do esforço e a busca de apoio a terceiros 

(MCKEACHIE, PINTRICH, LIN, SMITH & SHARMA 1990). Contudo, salientando-se que no 

presente trabalho, tem com embasamento as estratégias de aprendizagem cognitivas, estratégias 

de aprendizagem metacognitivas e estratégias de aprendizagem de autorregulação, serão 

expostas na sequência as especificidades de cada grupo.  

Estratégias cognitivas correspondem as atitudes e aos pensamentos que o 

aluno realiza cotidianamente no contexto escolar. Esse comportamento influencia de tal maneira 

no processo de aprendizagem, de modo a possibilitar que a informação obtida no decorrer das 

atividades, possa ser eficientemente aprendida e arquivada. Nesse contexto, as estratégias 

cognitivas também podem ser compreendidas como maneiras coerentes as quais o aluno recorre 

internamente, com o intuito de solucionar tarefas (BORUCHOVITCH, OLIVEIRA E SANTOS, 

2010).  

O primeiro item a ser arrolado nesse grupo, diz respeito as estratégias de 

ensaio. Refere-se ao comportamento de repetição ativa que o sujeito realiza. Esse 

comportamento, ora ocorre por meio da oralidade, assim como por meio do ato de repetir aquilo 

que foi aprendido. Seja de modo oral ou reescrevendo aquilo que aprendeu, o sujeito irá repetir 

continuamente o conteúdo (BORUCHOVITCH, 1993).  

Já as estratégias de elaboração se refere as assimilações que o sujeito faz 

com os conhecimentos novos, com os conhecimentos prévios. Ou seja, relaciona os conteúdos 

novos com os conteúdos antigos, aquilo que já lhe era “familiar”. Para isso, o sujeito utiliza 

estratégias de aprendizagem como resumir, criar analogias, reescrever, tomar nota. 

Boruchovitch (1993, 1999) ainda enfatiza que, tal conduta, vão além do comportamento do 

sujeito realizar a simples repetição, elaborar questões acerca do conteúdo estudado.   

Enquanto que o outro item desse grupo, denominado como estratégias de 

organização relaciona a conduta do sujeito em fazer a divisão do texto, ou do material 

aprendido, subdivido-o em partes. Dessa maneira, há maior visibilidade do que o autor discute 

em determinadas partes do texto, o que possibilita que o sujeito realize a compreensão e utilize 

distintas estratégias de aprendizagem nesses subtextos. Contendo essas informações, oriundas 

dessas releituras das subdivisões dos textos, é possível que o aluno construa relações 

subordinadas ou superordenadas. As estratégias de organização, consiste na conduta do sujeito 

fazer tópicos do texto. Construir, com base nas informações contidas no texto, uma hierarquia 

ou elencar determinados conceitos, criando assim uma rede de informações similares (GOOD e 

BROPHY; WEINSTEIN e MAYER, 1985).  



 
 

Outro grupo de estratégia de aprendizagem que é essencial compreender 

suas especificidades, corresponde as estratégias de aprendizagem denominadas metacognitivas. 

Exposto inicialmente por Flavell (1976), metacognição corresponde ao monitoramento 

constante, ativo, assim como a regulação e organização que o sujeito realiza da sua 

aprendizagem e dos seus processos cognitivos. Ou seja, esse termo metacognição engloba nesse 

sentido a autoconsciência que o sujeito tem acerca dos seus próprios processos cognitivos, 

assim como a autorregulação que o sujeito tem da sua aprendizagem e do uso das estratégias 

que faz (FLAVELL, 1976). Esses processos cognitivos correspondem ao ato do sujeito 

verificar, refletir, selecionar, inferir, organizar, planejar. Processos que foram essenciais para 

que os alunos obtivessem êxito na elaboração da cartografia da sua residência até a escola. 

 

Cartografia escolar 

Cotidianamente na escola, o aluno aprende distintamente os conteúdos que 

são ensinados das diferentes disciplinas. Especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental 

I, conteúdos como o lugar do aluno, o planeta terra e suas especificidades, o território brasileiro 

no mundo, as paisagens brasileiras, a diversidade de climas no Brasil, a vegetação, os rios, as 

paisagens brasileiras, as paisagens culturais brasileiras, tais como o rural e o urbano, as regiões 

brasileiras e suas integrações, fazem parte dos conteúdos que são lecionados na disciplina de 

geografia. 

Especialmente a cartografia escolar, que segundo Almeida (2011) 

corresponde as práticas com mapas, instigando ao aluno a ter concepções relevantes, tais como 

noções, como própria localização espacial, são tratadas com o auxílio de mapas, são cruciais 

desde o ingresso do aluno na escola. Esse artigo teve como lócus os 5º anos de uma escola 

pública. Após discussões e reflexões no decorrer do semestre letivo, abrangendo os distintos 

conteúdos de geografia, ressaltando sobre a cartografia como os mapas são produzidos; as 

formas de relevo em um mapa; o mapa das indústrias em nosso país; o mapa das vias de 

transporte no Brasil, foi solicitado que os alunos elaborassem a cartografia de sua residência até 

a escola. A cartografia escolar teve como objetivo fomentar a produção e o uso de mapas com 

os alunos. Tendo em vista que o contexto escolar delineia ensinar ao aluno a extrapolam os 

muros escolares, de modo significativo e contínuo, foi proposta essa atividade.  

 

Algumas considerações  

 



 
 

Ao término das reflexões com a atividade realizada, conclui-se nesse 

momento que as atividades com cartografia são riquíssimas. As construídas por esses alunos 

foram expostas em sala de aula e posteriormente, em uma exposição que houve na escola, para 

os demais alunos e comunidade. No decorrer das apresentações em sala de aula, o aluno 

expuseram como realizou o trabalho, as dificuldades encontradas e quais estratégias de 

aprendizagem, utilizou no decorrer da elaboração da sua cartografia. Os resultados obtidos 

evidenciam para a necessidade de alguns alunos conhecerem melhor as particularidades das 

estratégias de aprendizagem(cognitivas, elaboração, organização, metacognitivas) e da 

cartografia. Pois houve alguns alunos que deixaram para realizar na véspera da entrega do 

trabalho, fato que evidenciou sua dificuldade em discutir.  

Contudo no geral, os alunos demonstraram que foi significativa a atividade 

realizada, tendo em vista que ao expor, além de explicitar os conteúdos aprendidos no decorrer 

das aulas de geografia, ficou saliente por meio da oralidade e da cartografia construída, os 

conhecimentos de modo interdisciplinar. Por meio dessa atividade, ressaltou-se a relevância do 

papel do professor no processo educacional. Mais do que uma atividade da disciplina de 

geografia, essa foi uma atividade que mostrou a importância da interdisciplinaridade na escola. 

Ao elaborar, construir e apresentar seu trabalho, o aluno utilizou conhecimentos construídos nas 

outras disciplinas também. 

Daí também a importância do papel do professor no ensino de geografia. 

Este, deve ser refletivo, especialmente no que tange aos alunos que têm mais dificuldades, ter 

um olhar diferenciando no aluno que aprende e como aprende. O professor deve buscar que seu 

aluno desenvolva a autoregulação, nos diferentes contextos sociais, por meio do uso da 

aprendizagem informal e formal. Contudo, é imprescindível enfatizar que as estratégias de 

aprendizagem são do aluno e não do professor. Desse modo, o aluno deve assumir seu 

importante papel de protagonista no processo de aprendizagem, em todos os contextos que 

frequenta. 
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