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DEBATE COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA E FORMAÇÃO DE CIDADÃOS 

 
Andre Felipe Dias Lopes1 

  

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo avaliar uma metodologia de ensino pouco usada nas escolas, 

principalmente no ensino de geografia. Realizado no Colégio Estadual Andrea Nuzzi para o 

segundo ano do ensino médio, no período da manhã, a oficina tem como ideia a criação de debates 

para promover a participação dos alunos e também o torná-los críticos perante aos embates 

sociais. Na oficina, a metodologia principal foi o debate. Onde torna o aluno participativo e 

crítico, sendo uma característica fundamental na formação de um cidadão que exerça cidadania. 

E os temas tratados nesse artigo geram bastantes debates, cujo são o machismo e o racismo, onde 

foram abordados com dados do IBGE sobre a diversidade étnica brasileira e a porcentagem de 

mulheres. O debate e os temas tratados são necessários desenvolver-se com os alunos, para que 

entendam suas funções nos espaços e quais a influências dos problemas sociais em escalas 

nacionais nas suas vidas. E por fim tornar os alunos cidadãos participativos na sociedade.  

   

Palavras-chave: Discriminação, debate, cidadão. 

  

 

Introducão  
   Este artigo é referente ao estágio de vivência realizados nos dias 2 a 18 de outubro de 

2018 pelos alunos do 3° ano de Geografia em duas escolas e dois períodos diferentes. No período 

da tarde junto ao professor Jean, foram observadas as aulas no Colégio Estadual Paulo Freire. Já 

no período da manhã, no Colégio Estadual Maestro Andrea Nuzzi foram analisadas as aulas 

ministradas pela professora Cristina Finger. Nas duas escolas podemos observar o ambiente 

escolar, como os professores programam suas aulas, como se comportam as equipes pedagógicas, 

situações dos materiais didáticos, as estruturas das escolas, relação das aulas com o Projeto 

Político Pedagógico da escola, além das relações sociais realizadas pelos alunos. Também 

levamos em consideração que no período da tarde, os comportamentos e objetivos dos alunos dos 

sextos e oitavos anos são diferentes dos primeiros e segundos anos do ensino médio. Podemos 

analisar também se os conteúdos propostos pelos professores vão de acordo com realidade do 

aluno e com o referencial teórico que é estudado na universidade (Onde muitas vezes não é o que 

acontece). Mas enfim, nas realizações de 30 horas/aulas que deveriam ser realizadas em cada 

                                                           
1Graduando em Geografia Licenciatura. Discente. andre.diasflipe@gmail.com. 
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período, pudemos em duas delas realizar uma oficina voltada ao tema que os professores estavam 

ensinando no momento. Cujo no Colégio Paulo Freire estavam estudando sobre os minérios do 

Brasil. E no colégio Andrea Nuzzi sobre a as populações brasileiras e as questões migratórias. 

Temas muitos importantes para a emancipação do aluno, para melhor conhecimento sobre o seu 

lugar e os processos dos diferentes espaços para a formação do seu país, suas diversidades e 

problemas sociais. 

   Podemos assim realizar uma oficina para o 2° ano do ensino médio baseando-se no debate 

e na reflexão de temas como população negra, população feminina, machismo e diversidade da 

população brasileira. Já para o 6° ano do ensino fundamental, pudemos realizar um Quiz referente 

a distribuição e exploração dos minérios no Brasil. Porém vamos focar na oficina realizada no 

Colégio Estadual Maestro Andrea Nuzzi. 

 

Problemática 

   Existe um grande problema na sociedade brasileira relacionado ao ensino escolar e na 

prática pedagógica, indiferente da disciplina, o interesse do aluno nas aulas e formação crítica é 

um grande desafio do professor nas escolas. E na geografia não é diferente, as vezes até maior 

que nas outras. Podemos ver que:  

Os professores de Geografia relatam que estão frequentemente enfrentando 

dificuldade em “atrair” seus alunos nas aulas, pois a maioria não se interessa pelos 

conteúdos que essa disciplina trabalha. No entanto, se a Geografia contempla a 

diversidade da experiência dos homens na produção do espaço, as questões 

espaciais estão sempre presentes no cotidiano de todos eles, sejam as de 

dimensões globais ou locais. É o caso de se questionar, então, por que os alunos 

não mostram interesse especial pelos conteúdos da disciplina, limitando-se, na 

maior parte das vezes, ao cumprimento formal das obrigações escolares.” 

(Cavalcanti, p 3, 2010). 

 

   Na fala de Cavalcanti (2010), podemos levar em consideração o atual quadro da educação, 

onde professores usam apenas da prática de reprodução do conhecimento simples e fraco, focando 

na metodologia tradicional de ensinar através de fala, quadro, giz, pessoas em fileiras, etc., não 

consegue chamar a atenção do aluno no conteúdo, não conseguem fazer com que o aluno 

compreenda o conhecimento repassado e também não constrói esse conhecimento com o aluno 

de forma que os torne críticos sobre as questões sociais.  

   Muitas vezes os alunos podem contribuir com a aula, cujo seu conhecimento é 

desenvolvido pelo suas experiencias e seu lugar. O aluno tem vontade de expor suas ideias, mas 
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os professores não dão oportunidade e base para isso. Podemos ver em qualquer tipo de espaço, 

os territórios produzidos pelas relações sociais, se materializando na paisagem. E as melhores 

pessoas para explicar essas paisagens são os alunos, basta a gente orienta-los. E segundo França 

(2014) podemos usar outras metodologias de ensino, pois: 

Hoje diante de um mundo com características tão diversificadas, desde o 

progresso nas tecnologias de informação, até um contingente de pessoas que não 

conseguem ter acesso ao básico para sua vida, encontramos realidades tão 

diferentes, assim, devemos ter em nossas escolas metodologias que consigam 

atender as necessidades reais de nossos alunos no que tange a interpretação e a 

leitura geográfica da organização espacial. (FRANÇA, 2014 p. 5) 

 

   Nesta perspectiva, podemos salientar a importância de diversificar as metodologias de 

ensino na sala de aula, eliminando apenas a reprodução dos conhecimentos. Pois diferentes 

realidades, deve-se ser abordada de diversas maneiras e com diversas metodologias. E na oficina 

realizada, foi buscado a criação de debates para desenvolvimentos de argumentação e 

compartilhar conhecimentos, além da formação crítica e o interesse pelo tema. 

   Outro problema visto na formação dos alunos, é a formação crítica e argumentativa dos 

alunos. Precisa-se que os alunos debatam certos assuntos que são fundamentais para a produção 

da formação da sua cidadania, como: Racismo, machismo, xenofobia, homofobia, consciência de 

classe, interpretação de texto, consumismo, preservação ambiental, etc. é fundamental que os 

alunos não só reproduzam esses assuntos, mas formem seus pensamentos, construindo um 

conhecimento critico dos problemas, para que os alunos possam debater e ter um aparato no 

momento de construir seus argumentos nas defesa de seu ponto de vista. A defesa de uma visão 

o torna livre para ser o que quiser e fomenta uma participação na sociedade, tornando-o um 

cidadão participativo e crítico. 

 

Objetivos 

   Para analisar melhor o objetivo da oficina realizada no colégio Estadual Maestro Andrea 

Nuzzi vemos essa parte da BNCC (2018): 

 

[...] a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas tem ainda o grande desafio 

de desenvolver a capacidade dos estudantes de estabelecer diálogos entre 

indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas nacionalidades, saberes e 

culturas distintas. Para tanto, propõe habilidades para que os estudantes possam 

ter o domínio de conceitos e metodologias próprios dessa área. (2018, p. 548). 
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   Devemos considerar que na BNCC, mesmo que com reformulações e desconsiderando 

muita coisa importante, o objetivo da escola ainda é que o aluno se torne participativo na 

sociedade e conheça as diferenças da população no seu país. 

   Para podermos analisar melhor a oficina realizada no colégio estadual Andrea Nuzzi, 

podemos levar em consideração que o objetivo principal era de fazer com que desenvolvêssemos 

uma habilidade crítica e argumentativa do aluno por parte de um assunto ou desenvolver um início 

de um pensamento emancipatório e claro, a associação da atual consequência dos processos 

migratórios e diversidade brasileira com a sua realidade. Como salienta Cavalcanti (2012) no 

começo de seu artigo referente as geografias dos alunos, nos diz: 

No ensino de Geografia, os objetos de conhecimento são os saberes escolares 

referentes ao espaço geográfico. São resultados da cultura geográfica elaborada 

cientificamente pela humanidade e considerada relevante para a formação do 

aluno. Propostas mais recentes desse ensino são pautadas na necessidade de 

trabalhar com os conteúdos escolares sistematizados de forma crítica, criativa, 

questionadora, buscando favorecer sua interação e seu confronto com outros 

saberes. (CAVALCANTI, 2012) 

 

   Ou seja, é necessário proporcionar aos alunos que eles sejam críticos e criativos nas 

questões sociais que decorrem no seu cotidiano, ainda mais sobre as desigualdades vigentes nos 

espaços que compõem seus lugares, cidade, estado e país. Pois: 

 

A formação ética, a autonomia intelectual, o pensamento crítico que construa 

sujeitos de direitos deve se iniciar desde o ingresso do estudante no mundo 

escolar. [...] É, entretanto, por meio da convivência familiar, social e escolar que 

tais valores são internalizados. (DCN, 2013 p. 39). 

 

   E com base da criação de debates entre os alunos, elencamos dados da população 

brasileira referente a dois assuntos fundamentais para a formação cidadã e autonomia intelectual 

dos alunos: Dados referentes a população de diferentes raças no Brasil e por regiões, além de 

dados referente a população feminina e suas participações na política. E analisando uma citação 

feita por FRANÇA (2014): 

 

O ensino da Geografia no século XXI, portanto, deve perseguir vários objetivos. 

Deve ensinar, ou melhor, deixar o aluno descobrir e refletir sobre o mundo em 
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que vivemos com especial atenção para a globalização e para a escala local, isto 

é, do lugar de vivência dos alunos. (apud VESENTINI, 2009, p.92). 

 

   Isto é, usando de base o conhecimento de cada um, podemos realizar uma atividade que 

o aluno veja sua posição na sociedade, veja sua localização, possa se ver como defensor de um 

tema, como participante dos problemas, pode ver como as diferentes raças e gêneros no espaço 

brasileiro e do mundo, podem influenciar no seu cotidiano. 

   Junto com esse objetivo de faze-los entender as influências das diversidades, queremos 

desenvolver suas habilidades em debater com senso crítico sobre os temas que estão sendo 

colocados de lado, principalmente nas políticas dos governos brasileiros pós ano de 2016. Temos 

a intenção de promover o pensamento e argumentação na defesa de pontos de vistas. Também 

chamar a atenção sobre um tema poucos debatidos, fazer com que o aluno seja parte do problema 

e tente no formato da oficina defender pontos de vistas além das suas, e além disso se tem a ideia 

de promover uma aula com metodologia diferente que chame a atenção do aluno e cobre a 

participação da sala. 

 

Desenvolvimento 

   A oficina realizada no colégio estadual Maestro Andrea Nuzzi foi realizada em um tempo 

de 50 minutos. Seguindo a linha do tema proposto pela professora. Foi abordado questões 

referentes a diversidades da população brasileira. Tema este, que tem como introdução uma 

abordagem dos migrantes e movimentos migratórios ocorrido no país. Sendo assim temos que 

considerar que cada aluno tem uma visão de mundo, possibilitando que possamos extrair esse 

conhecimento para os demais e assim tornar os conceitos mais atrativos e reflexivos. 

 

Atividade  

   A atividade tinha o como base o debate entre os alunos para fomentar suas capacidades 

de argumentação e podermos analisar essa capacidade perante a dois temas “polêmicos”, mas 

importantes e necessários para a formação crítica do aluno, emancipação, fomentar o “espírito” 

participativo e também para sabermos se a realidade deles sofrem influência dos problemas 

sociais de escala nacional. Sendo assim, foi proposto que os alunos formassem quatro grupos de 

três pessoas. 

   No início da aula, com alunos sentados de maneira semelhantes ao das aulas tradicionais, 

podemos para o 2° ano do ensino médio aplicar a oficina. Onde em um primeiro momento 

mostramos dados referente a população total do país e por cada região em 1996, sendo o seguinte 

quadro abaixo: 
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Quadro 1 – População Brasileira Região 

Região Total 

Norte 12.342.627 

Nordeste 46.995.094 

Sudeste 70.190.565 

Sul 24.546.983 

Centro-Oeste 11.296.224 

Brasil 165.371.493 

Fonte: IBGE, 2018 

 

   Além dos dados acima, foi dito que atualmente a população tenha mais ou menos 208 

milhões de pessoas. Mas enfim, mostrando os dados da população, podemos comentar sobre qual 

região mais populosa e menos populosa, com a intenção de que eles relacionem com a aulas de 

migração antecedentes a oficina, para em seguida iniciar as etapas por temas específicos. 

   Para cada etapa, tinha-se a participação de dois grupos. Um grupo deveria defender o 

ponto de vista de uma afirmação feita pelos aplicadores da oficina, e o outro grupo refutaria essa 

afirmação. Com base nos dados que foram passados, cada grupo tinha 5 minutos para analisar 

seus argumentos e relatar seus pensamentos. Havendo fala, réplica e a tréplica. Ao final das 

argumentações os outros alunos votavam pelo melhor argumento, e também poderiam acrescentar 

com comentários e pontos de vistas. Além de que ao final também poderíamos salientar detalhes 

e mostrar argumentos que são eticamente corretos. 

 

1 ° Etapa – Diversidade Racial e Racismo no Brasil 

   Na primeira etapa, foram apresentadas algumas informações sobre diversidade racial da 

população brasileira. Cujo os dados foram extraídos da agência de notícias do IBGE (2017). Na 

apresentação do tema, forma esclarecidos que 44,2 (%) da população se declaravam branca, 8,2 

(%) se declaravam preta e 46,7 (%) consideravam-se de etnia parda. Além de salientar que a 

desigualdade era grande, cujo foram comentadas que os números de negros nas cadeias são 

maiores e nas universidades a quantidade de pessoas brancas são maioria.  

   Após passados os dados e os números, foram separados os grupos e feito uma afirmação: 

“As políticas de cotas, devem ser praticadas pelas universidades”. Um grupo deveria defender 

essa afirmação e o outro refutar, mesmo que não fossem o ponto de vista real dos alunos, a 

argumentação seria conforme o ambiente em que vivem. No decorrer da atividade, tivemos falas 

de apoio como:  

▪ “A condição e oportunidade dos negros é desfavorecida, por isso deve ter cotas.” 

▪ “Desde sempre o negro sofre preconceito.” 
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▪ “Normalmente o negro tem que trabalhar desde cedo para ajudar em casa.” 

▪ “Quando se vai contratar, preferem alguém de cor branca.” 

 

   E na fala de quem refutavam a afirmação eram basicamente: 

▪ “Todos somos iguais, ninguém merece sair na frente com cotas” 

▪ “Muitas vezes a pessoas estuda e alguém com cotas pega sua vaga” 

▪ “Antigamente precisava de cotas, mas hoje em dia todos temos oportunidade” 

 

   Ao final das falas fizemos alguns comentários sobre a defesa de cotas nas universidades, 

relatando que as escolas particulares normalmente existem a maioria brancas e que as cotas eram 

uma maneira de equilibras a desigualdade de oportunidades e diferentes preparações no processo 

avaliativo do vestibular, além do conceito do racismo velado, cujo que não é expostos, mas se 

torna tão grave quanto o racismo explicito. 

 

2° Etapa – População feminina e machismo 

   Neste tema, pudemos abordar a questão da população feminina do Brasil e sua 

porcentagem no congresso nacional após as eleições de 2018, além de dados salariais. Com base 

em dados do IBGE (2018) em uma publicação referente a estatísticas de gêneros em 2018, onde 

relata que os homens recebem em média R$ 2.306 reais e as mulheres recebem R$ 1.764,00, 

mostrando que as mulheres recebem menos que os homens. Outro dado repassado aos alunos é 

que 51,4 (%) da população é composta por mulheres segundo o Governo do BRASIL (2013). 

Após mostrar a porcentagem da mulher no Brasil foi relatado que apenas 77 mulheres foram 

eleitas deputadas federais, um quadro de 15 (%) apenas de um total de 513. E no senado de um 

total de 81 senadores, apenas 14 (%) são mulheres, cujo são 12 senadoras. Ao assinalar essa 

discrepância entre a população total de mulheres e a representação no congresso nacional 

pudemos fazer a afirmação e formação do debate, cujo foi a seguinte: “Mulher deve receber 

menos que homem”. Ao defender esses temas os alunos disseram: 

▪ “Mulher deve receber menos pois o homem que sustenta a casa” 

▪ “Homem aguenta mais trabalho pesado” 

▪ “As mulheres não querem trabalhar, muitas só querem sair, por isso o homem 

deve receber mais” 

 

   Porém ao defender que as mulheres devem ter direitos e salários iguais foram relatados 

que: 

▪ “Mulher tem tanta capacidade quanto o homem, e hoje a parte intelectual é mais 

valorizada que a força” 

▪ “Eu sou aprendiz, e meu amigo que faz a mesma coisa que eu, até menos, mas o 

mesmo cargo, ganha mais, não é justo” 
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▪ “Hoje a mulher cuida da sua casa e merece ter liberdade” 

 

   Esse último tema foi mais debatido e teve maior discussões, pelo fato que um dos 

representantes de um ponto de vista ser uma mulher. Cujo vários alunos e alunas vieram mais 

perto do debate para argumentar, comentar e discordar. Muito interessante. Ao final comentamos 

a importância de haver direitos iguais, que a mulher sofre desigualdade de direitos pelo fato do 

seu gênero, comentamos sobre a participação delas nas universidades etc. 

 

Resultados 

   Podemos ver com essa oficina que os alunos em interesse em participar, só precisa de 

metodologias que possam proporcionar isto aos alunos, e CALLAI (2014, p.79) já aborda que o 

aluno deve assumir o papel de aluno, de querer aprender. Mas os professores são quem dão a 

oportunidade para que se interessarem. Podemos ver na oficina, alunos que defendem ideias com 

argumentos que conhecem, e quando o tema faz parte do suas posições sociais, o debate vai além 

do esperado, como é o caso do debate sobre a diferença salarial. Que teve participação de quase 

toda a sala. E em contraponto das aulas tradicionais e desinteressantes da professora atual, se 

tornam muito mais produtivas. Não podemos dizer que a aula da professora é ruim, mas 

metodologias diferentes, tornam a aula mais interessante. E o tema trouxe para alguns alunos a 

capacidade de argumentar, os alunos viu que é importante debater, muitos podem defender a ideia 

quando estiver próximo a uma discussão sobre o tema. Podemos nessas práticas ornar cidadãos 

   Podemos ver também que os alunos têm uma visão de mundo interessante, sabem 

argumentar e podem se tornar críticos e participativos na sociedade. E mais foi fomentado o 

assunto, eles continuaram a debater depois da aula, e com certeza vão levar para fora ou ao menos 

pesquisar pelo assunto. E vais de encontro com a segunda competência presenta na proposta da 

BNCC (2018). 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. (BNCC, 2018 p. 9). 

Podemos ver essas habilidades fomentadas no debate feito em sala, cujo houve reflexão, troca de 

hipóteses, formulações, analise crítica e uma possível criação de solução.  

   E ao final de tudo, colocamos um “Beat” (Batida musical de RAP), para que os alunos 

improvisassem rimas sobre o racismo, onde um dos alunos com facilidade chamou a atenção com 

falas interessantes e poesia talentosa. Chamando a atenção de todos. 
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Considerações Finais  

    Ao fim do estágio, podemos analisar o que sentimos na pele, o que sentimos na 

mente ao vivenciar o espaço escolar na visão de um professor, pois já passamos por esse lugar, 

mas na visão do aluno. E hoje, de forma diferente, podemos analisar os problemas que os 

professores enfrentam, dos problemas em falta de investimento por parte do governo. 

   Além dos problemas nas escolas, vimos que concepção desses professores com mais de 

20 anos de experiencias são diferentes das nossas no período de formação. Se vê que a 

determinação que temos para ensinar os alunos, as criatividades somadas com a vontade de 

mudança se perderão com alguns professores, percebemos que há uma grande carga histórica e 

psicológica em alguns professores. E que se existissem mais apoio do governo seriam diferentes. 

   E podemos ver que essa nossa motivação em fazer mudança pode ser muito importante 

para podermos realizar mais aulas ou oficinas como a realizada no Colégio Andrea Nuzzi. E nesse 

viés pode ser ponto de partida para podermos elaborar aulas com debates entre conflitos sociais, 

propor a reflexão socioambiental, reflexão sobre seu lugar etc. 

   Além de toda experiência, podemos ver que por parte do aluno, há também interesses nas 

questões sociais, há vontade, há debates e argumentos, só precisamos que professores possam 

despertar e orientar os alunos para esse rumo do desenvolvimento do cidadão participativo.  

   E como podemos ver, cada aluno tem sua capacidade de argumentar, outros de analisar, 

mas o debate é uma metodologia ótima para tornar-se um aluno crítico. Como diz na música do 

cantor Criolo: “E aliás, cá pra nós, até o mais desandado, dá um tempo na função, quando percebe 

que é amado”. E com amado, podemos dizer atenção, oportunidade de se expressar, com fala, 

música, arte, seja o que for, deve-se variar a metodologia de ensino. Pois como o debate, os alunos 

se tornam emancipados para participar dos debates na sua comunidade e ser um ser ativo, ou 

melhor, um cidadão. 
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ATIVIDADE LÚDICA NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA: CAÇA AO TESOURO 
 

Camila Nagy Correia2 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

Resumo 

O presente artigo se trata de uma oficina pedagógica aplicada no Colégio Estadual Newton 

Guimarães, colégio de classe média da cidade de Londrina. Tendo em vista a existência de 

atividades lúdicas no ensino, o objetivo deste trabalho é mostrar como o uso desse tipo de prática 

pode auxiliar na compreensão do aluno em relação ao meio em que ele vive e a percepção que ele 

tem sobre o que está a sua volta, pensando sempre nos objetivos da geografia, trabalhando a 

questão da formação cidadã e socioambiental. A atividade a que se refere é uma Caça ao tesouro 

Geográfica onde os alunos usaram seus conhecimentos geográficos para desvendarem as pistas e 

encontrarem o tesouro final. A importância da dinâmica foi também de enfatizar o valor do 

trabalho em equipe e a honestidade dos alunos, onde os mesmos se politizaram para que não 

houvesse trapaça. A atividade ainda proporciona uma qualidade de se trabalhar quando os alunos 

estão interessados. 

 

Palavras-chave: Atividades lúdicas; Caça ao tesouro; Ensino de Geografia. 

  

Introdução 
A geografia, como disciplina, visa a compreensão da realidade. O ensino escolar deve 

proporcionar que os alunos sejam capazes de fazer a análise do espaço ao qual fazem parte.  O 

lúdico é uma foram de realizar esse objetivo, pois serve como mediação entre o aluno, o 

conhecimento e o espaço geográfico. Além de ser uma forma divertida para se aprender. Devido 

a isso, a oficina aplicada é uma atividade lúdica. 

 A Oficina se realizou no Colégio Estadual Professor Newton Guimarães - Ensino 

Fundamental e Médio, que está localizado na região central da cidade de Londrina, na Rua 

Guarujá – Jardim Flórida, n. º226, estado do Paraná. Sua organização curricular conta com Ensino 

Fundamental e Médio – Organização Seriada e com os Anos Iniciais – Organização por Ciclo. 

O público da escola é predominante de alunos de classe média, compostos por pais que 

atuam nos setores urbanos, ligados ao comércio e à prestação de serviços, e uma minoria ligada 

ao setor industrial ou de economia informal. O papel da escola é criar práticas pedagógicas que 

promovam o conhecimento e inter-relação entre essas culturas, colaborando com a aceitação de 

todos e possibilitando o respeito mútuo. 

O lúdico para o ensino, é um meio insubstituível para ser usado com a intenção de 

construir o conhecimento e ao mesmo tempo despertar o interesse do aluno. O objetivo 

                                                           
2 Graduanda, UEL, camila.nagycorreia@gmail.com 
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deste trabalho é mostrar como o uso desse tipo de prática pode auxiliar na compreensão 

do aluno em relação ao meio em que ele vive e a percepção que ele tem sobre o que está 

a sua volta, pensando sempre nos objetivos da geografia, trabalhando a questão da 

formação cidadã e socioambiental. 

Tendo em vista que as aulas na escola possuem cerca de 50 minutos, a oficina 

proposta se encaixa nesse período de tempo. O professor supervisor de estágio permitiu 

que o tema fosse livre, tornando possível trabalhar uma atividade que focasse no que os 

alunos já aprenderam, e em coisas do dia a dia. Sendo assim, foi escolhido uma Caça ao 

tesouro Geográfica, que foi trabalhada dentro do próprio colégio. 

A oficina aplicada foi destinada aos alunos do fundamental II do período vespertino, do 

sétimo ano D, crianças entre 12 a 15 anos, uma turma composta por 35 alunos muito aplicados e 

dedicados. 

 

Desenvolvimento  

Referencial teórico 

O papel do professor em sala de aula consiste em estimular o aprendizado e a 

curiosidade do aluno, não se trata apenas de ensinar por ensinar, trata-se de dar um sentido 

para aquilo que se ensina. O aluno está em um constante processo de desenvolvimento, e 

independente da idade, o interesse e a curiosidade sobre as coisas irão contribuir para sua 

formação pessoal e social. 

O aluno é o sujeito ativo de seu processo de formação e de 

desenvolvimento intelectual, afetivo e social; o professor tem o papel 

de mediador do processo de formação do aluno; a mediação própria do 

trabalho do professor é a de favorecer/propiciar a inter-relação 

(encontro/confronto) entre sujeito (aluno) e o objeto de seu 

conhecimento (conteúdo escolar); nessa mediação, o saber do aluno é 

uma dimensão importante do seu processo de conhecimento (processo 

de ensino aprendizagem). (CAVALCANTI, 1988, p. 198 - 199) 
 

Sendo assim, sair da monotonia do dia a dia é uma ótima forma de desenvolver 

tanto o aprendizado do aluno, quanto sua vontade em aprender. Por isso é importante se 

trabalhar atividades diferentes, o aluno passa grande parte do seu dia em sala de aula, e 

sair dessa rotina pode colaborar muito para sua formação. 

Muitos educadores defendem o desenvolvimento das atividades 

lúdicas, na formação de crianças e jovens, pois eles são facilitadores do 

acesso ao conhecimento. Ao participar de atividades lúdicas o educando 

desenvolve a imaginação prática a interação e a integração com os 
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colegas e essas ações favorecem uma aprendizagem de qualidade em 

todas as áreas do conhecimento. (RUPEL, 2014, p.5). 
 

No ensino de geografia é possível trabalhar de várias formas diferentes, pois esta 

ciência possui um leque muito grande de conteúdo. Sendo ela fundamental para o 

desenvolvimento da criança desde a educação infantil, ao ensino básico e ensino médio, 

ela trabalha com a construção da cidadania, uma formação social do ser. Além do que a 

geografia pode ser incluída em várias questões do dia a dia. Seja em um contexto social, 

político, cultural, pessoal, profissional. Para Sousa (2012) a ciência geográfica: 

 

Infelizmente não é vista por muitos com o devido valor, por falta dessa 

visão que a Geografia ocupa na formação do cidadão. Assim faz-se 

necessário criar métodos de ensino que estimule o interesse; e a 

interatividade no ambiente escolar. (SOUSA, 2012, p.14) 

 

O intuito da atividade é inovar e estimular o interesse do aluno. Uma forma 

divertida de poder aprender e incentivar o trabalho em equipe. Tendo em vista a idade 

dos alunos, a proposta é de uma oficina com base em uma atividade lúdica, uma Caça ao 

Tesouro Geográfica. A atividade visa trabalhar vários conceitos da geografia, de forma 

que os alunos possam aplicar seus próprios conhecimentos e aprender ao mesmo tempo. 

A importância de se trabalhar com atividades lúdicas é que os alunos aprendem 

brincando. 

O significado da atividade lúdica na vida da criança pode ser 

compreendida quando se considera a totalidade dos aspectos 

envolvidos: preparação para a vida, prazer de atuar livremente, 

possibilidade de repetir experiências, realização simbólica de desejos 

(CHATEAU, 1987, p.4). 
 

Sendo assim, a atividade lúdica não apenas estimula a aprendizagem, mas também 

prepara a criança para os acontecimentos do dia a dia. Como afirma Rau (2007, p51) “O 

lúdico é um recurso pedagógico que pode ser mais utilizado, pois possui componentes do 

cotidiano e desperta o interesse do educando, que se torna sujeito ativo do processo de 

construção do conhecimento”.  Ensinar por forma de brincadeira acaba sendo viável pelo 

fato de que a criança se envolve e acaba por descobrir novas coisas. 

Com essa nova estratégia, tanto o educador como o aluno têm muito a 

ganhar, pois para a criança o aprendizado tornar-se prazeroso, além do 

que o aprendizado acontece mais rápido, por quanto se sabe que não 

apenas as crianças como qualquer indivíduo em qualquer idade 

possuem uma maior facilidade em aprender aquilo que lhe é mais 
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interessante, o que lhe chama a atenção, o que lhe desperta a 

curiosidade. (MATOS, 2013, p. 137). 

 

Segundo Piaget (1978, p.81), “A brincadeira favorece a autoestima das crianças 

auxiliando a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa, contribuindo 

para a interiorização de determinado modelo adulto”. A atividade lúdica tem grande 

importância para o processo de ensino-aprendizado, independente da idade dos alunos. 

A Caça ao tesouro geográfica não visa a recompensa, é apenas uma forma de 

incentivar a criança a se utilizar de seus conhecimentos básicos e seus conhecimentos 

científicos relacionados a geografia.  

A atividade é realizada em grupos, mas não com intuito de criar rivalidade ou 

incentivar a competitividade, e sim apenas por ser uma melhor forma de trabalhar a 

organização e a capacidade de cada um lidar com as responsabilidades. 

 Kishimoto diz que:  

Brincando [...] as crianças aprendem [...] a cooperar com os 

companheiros [...], a obedecer às regras do jogo [...], a respeitar os 

direitos dos outros [...], a acatar a autoridade [...], a assumir 

responsabilidades, aceitar penalidades que lhe são impostas [...], a dar 

oportunidades aos demais [...], enfim, a viver em sociedade. 

(KISHIMOTO, 1993, p.10) 

 

A divisão em grupos também facilita o trabalho em equipe, levando em conta a 

afinidade dos alunos e a facilidade que eles têm em trabalhar com colegas que são 

próximos. Não que renovar grupos seja um coisa ruim, mas demandaria mais tempo para 

que a atividade fosse realizada. 

O trabalho por equipes supõe necessariamente a cooperação entre o 

todo e as partes, exigindo um “compromisso” constante de cada um dos 

elementos. Porém, trabalhar em equipe não é apenas propor situações 

grupais. A ideia de Piaget sobre esse tema é mais ampla porque 

considera as relações sociais como importante aspecto do contexto 

escolar. Nesses termos, cada um é responsável por si e pelo grupo ao 

mesmo tempo, ou seja, trabalhar em grupo significa aprender as 

consequências disso, o que implica respeito mútuo, troca de ideias e 

consideração pelo outro (MACEDO, 2007, p.36). 

 

Cada equipe será representada por uma cor. O número de equipes irá depender da 

quantidade de alunos contidos na sala de aula. Para uma boa participação de todos os 

integrantes, tem se a ideia de que 5 grupos seria o mais adequado para a aplicação da Caça 

ao tesouro geográfica. A diferença entre grupos será feita por uma faixa de TNT, cada 
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grupo possuindo uma cor correspondente. A diferenciação de cores é fundamental, pois 

as pistas serão disponibilizadas de acordo com as cores. 

As pistas serão distribuídas de acordo com o espaço do colégio, de um modo que 

o aluno perceba o quanto a geografia está presente em seu dia a dia. Cada pista visa 

trabalhar ao menos um conceito, que pode estar ou não relacionado diretamente à 

geografia. Os pontos a serem abordados são: Orientação dos pontos cardeais (com 

utilização da bússola existente nos celulares), interpretação e orientação cartográfica, 

educação ambiental, paisagem e sua transformação e espacialização. 

A atividade irá proporcionar um debate da cultura e convivência relacionado aos 

conceitos geográficos, compreendendo a vivência da ludicidade no ambiente escolar, 

além de causar a ajuda mútua, respeitar regras, dialogando com as possiblidades do 

cotidiano e estimulando as práticas das condutas sociais. 

As pistas de cada grupo serão diferentes umas das outras, porém, elas têm a mesma 

finalidade e o mesmo conteúdo, o que irá mudar é o local em que a mesma estará 

escondida. 

A importância de se trabalhar com a orientação dos pontos cardeais, é ao mesmo 

tempo ensinar para os alunos como utilizar a bússola, que é um aplicativo presente em 

seus celulares que muito pouco se utiliza, ou então não é utilizado. Confere-se ainda 

segundo Katuta: 

Orientar e localizar são ações que se aprende desde o nascimento, que 

foram sendo estruturadas a partir e com a construção progressiva da 

noção de espaço. Essas noções certamente são importantes para o 

sujeito na sua vida cotidiana, pois no limite, a ignorância dessas, pode 

trazer-lhe inúmeros problemas. (KATUTA, 2000, p. 3) 
 

A cartografia para o ensino escolar em geografia é fundamental, e está sempre presente. 

A atividade propõe que através de um mapa da escola, os alunos possam identificar e interpretar 

a legenda, e localização dos pontos. 

A cartografia, então, é considerada uma linguagem, um sistema código 

de comunicação imprescindível em todas as esferas da aprendizagem 

em geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas conceituais que 

permitem ser e escrever as características do território. Nesse contexto, 

ela é uma opção metodológica, que implica utilizá-la em todos os 

conteúdos da geografia, para identificar e conhecer não apenas a 

localização dos países, mas entender as relações entre eles, 

compreender os conflitos e a ocupação do espaço. (CASTELLAR, 

2005, p. 216) 
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No contexto da educação ambiental, sabe-se de sua importância não apenas em um âmbito 

geográfico, mas se trata também da formação de uma cidadania que é construída constantemente. 

Trabalhar questões do desperdício de água e a reciclagem do lixo não se trata apenas de preservar 

a natureza, mas de manter uma sociedade limpa para que as condições de vida sejam cada vez 

melhores. 

Segundo a UNESCO (2005, p. 44), “Educação ambiental é uma disciplina bem 

estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de conservá-

lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente”.  Sendo assim, os alunos podem se 

conscientizar e perceber o quão importante é a educação ambiental. 

Quando a gente fala em educação ambiental pode viajar em muitas 

coisas, mais a primeira coisa que se passa na cabeça ser humano é o 

meio ambiente. Ele não é só o meio ambiente físico, quer dizer, o ar, a 

terra, a água, o solo. É também o ambiente que a gente vive – a escola, 

a casa, o bairro, a cidade. É o planeta de modo geral. (...) não adianta 

nada a gente explicar o que é efeito estufa; problemas no buraco da 

camada de ozônio sem antes os alunos, as pessoas perceberem a 

importância e a ligação que se tem com o meio ambiente, no geral, no 

todo e que faz parte deles. A conscientização é muito importante e isso 

tem a ver com a educação no sentido mais amplo da palavra. (...) 

conhecimento em termos de consciência (...) A gente só pode primeiro 

conhecer para depois aprender amar, principalmente, de respeitar o 

ambiente. (SEGURA, 2001, p.165) 

 

A paisagem e sua transformação é (dos conceitos apresentados) o que está mais 

presente e mais perceptível no dia a dia dos alunos. Ela é mostrada como uma categoria 

de análise.  

A paisagem oferece a possibilidade de abordar, dentro do mesmo 

movimento, todas as questões emergentes para o futuro da geografia, 

aquelas que concernem ao meio e das pressões ecológicas na 

organização do espaço, aquelas que nascem do funcionamento das 

instituições sociais e das tensões e conflitos que elas alimentam, a 

aquelas que mostram em que o homem difere de um ponto ao outro, e 

o exprime pela organização de espaço diferente. (CLAVAL, 1984, 

p.342) 
 

Sendo assim, a importância de se trabalhar todos estes conceitos e conteúdos não 

se trata apenas de um aprendizado geográfico, é também um aprendizado social. De forma 

lúdica os alunos aprendem entre si, aplicando seus conhecimentos e adquirindo novos. É 

uma forma para que eles percebam também, algumas maneiras que a geografia está 

presente em suas vidas, promovendo a interatividade, e a vivência no espaço escolar. 
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Procedimentos metodológicos 

A atividade a ser realizada é uma caça ao tesouro geográfica, o que significa que os alunos 

precisarão de seus conhecimentos e experiências para poderem desvendar as pistas para que possa 

encontrar o tesouro. Consiste em uma atividade de 5 pistas, pois o tempo de aula é de apenas 50 

minutos, e ao fim da brincadeira é preciso dar um feedback sobre o que os alunos ali vivenciaram 

a importância de se trabalhar em equipe, e como a geografia está presente em seu dia a dia. 

Antes de iniciar a atividade, os alunos se dividem em grupos de forma que cada uma das 

equipes tenham o mesmo número de alunos. Por ser uma sala de 35 alunos e necessário 5 grupos, 

cada um deles ficou com aproximadamente (pois alguns faltaram) 7 alunos. Entre si eles 

decidiram as cores e os participantes.  

Feita essa divisão, é passado para os alunos, as regras da brincadeira, para que os mesmos 

não se coloquem em risco ou problemas. 

As regras do jogo são apresentadas de forma oral, e elas são: 

• Todas as pistas estão dentro do colégio; 

• Não existem pistas no interior de salas de aula, banheiros, biblioteca ou sala dos 

professores; 

• As pistas só poderão ser abertas quando todo o grupo estiver reunido; 

• Caso encontrar pistas iguais, ou então de outra equipe, devolver no local 

encontrado; 

• O tesouro só será entregue, mediante a apresentação de todas as 5 pistas 

encontradas. 

Após a explicação das regras, algumas dúvidas são respondidas para um maior 

esclarecimento. 

As pistas foram organizadas de modo que os alunos pudessem se deslocar por todo o 

colégio. As cores de equipes foram necessárias pelo fato de que fosse possível reconhecer as 

equipes no pátio, e saber quais alunos eram daquela sala, pois o colégio conta com algumas 

atividades que são realizadas fora das salas de aula. 

As pistas confeccionadas foram um total de 26, pois cada grupo deveria encontrar 5 

pistas. 

 Os envelopes foram todos colados, visando que sua abertura só deveria ser feita com 

o grupo reunido. 

Foram confeccionados 6 envelopes coloridos e 20 envelopes brancos. Os envelopes 

coloridos eram: rosa, amarelo, azul, preto, roxo (em referência a cada equipe) e vermelho 

(relacionada ao tesouro encontrado). Os envelopes brancos continham as demais pistas, 

divididas em 5, cada uma referente a um determinado local, mas escondidas por toda a escola. 
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Figura 1- Envelopes e TNTs usados na atividade 

 

Fonte: Autora 

A atividade foi realizada em uma quarta aula, que ocorre após o intervalo, sendo 

assim, não foi possível que as pistas fossem escondidas com calma. Para isso o professor dos 

alunos os organizou em sala, para que as pistas pudessem ser escondidas. Após realizado, 

todos os alunos foram levados para fora da sala, de modo que pudesse se iniciar a atividade. 

A primeira dica foi falada em voz alta, de modo que os grupos devessem discutir entre si para 

descobrir o local informado. Foi dito aos alunos a existência dos envelopes coloridos, que 

cada equipe deveria pegar o seu, mas que a existência do mesmo era apenas para a pista de 

número 1. 

E a pista inicial foi:  

“A primeira pista deverá ser encontrada no local onde VOCÊS adquirem 

conhecimento.” 

A pista se referia a sala de aula dos alunos, mas conforme as regras, os envelopes 

foram apenas colados na porta da sala dos próprios alunos. 
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Figura 2- Pistas iniciais 

 

Fonte: Autora 

A pista 1 se referia à água, bebedouro ou torneira. Sendo assim elas foram escondidas 

próximas aos bebedouros da escola 

Na pista 2 cada equipe recebe uma dica, referente a uma direção (norte, sul, leste, oeste, 

sudoeste). A resposta do enigma se referia a árvore. Na escola (em seu interior), havia apenas 

uma árvore, então os alunos deveriam encontra-la e seguir na direção que a fica dizia. Sendo 

assim, as 5 pistas foram escondidas cada uma em uma direção diferente, de modo que os alunos 

não encontrassem duas pistas iguais. 

As pistas não possuíam todos os “X”, e sim apenas um deles, referente ao lugar que eles 

deveriam procurar para encontrar a pista seguinte. O local representado é próximo a sala dos 

professores, e foi escolhido por ser um lugar que eles poderiam identificar, por possuir sofás, 

mesas, estante... 
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Figura 3 – Local representado na terceira pista 

 

Fonte: Autora 

 

As pistas foram escondidas nesses objetos, colocadas embaixo ou coladas, mesmo que 

em diferentes lugares, as pistas continham o conteúdo semelhante. 

Figura 4 – Ultimas pistas 

 

Fonte: Autora 

 

A resposta referida ao enigma 4 é o lixo, sendo assim, as pistas foram escondidas nos 

diversos lixos que a escola possui, mas não colocados dentro, colados embaixo ou atrás, de modo 

que eles tivessem que procurar. Para encontrarem o tesouro, os alunos deveriam desvendar o 

enigma contido nos envelopes encontrados próximo aos lixos. 

A resposta do enigma final se refere à Londrina, e o tesouro final, o envelope vermelho 

foi escondido na bandeira da cidade, que fica localizada próximo a diretoria. 
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Figura 5 - Localização das bandeiras 

 

Fonte: Autora 

 

O tesouro não era referente ao prêmio, mas sim a um envelope, que ao ser encontrado e 

devolvido junto as outras pistas, seriam trocados pelo tesouro. 

Após encontrado o tesouro, todos os alunos são encaminhados a sala, para que possam 

falar a respeito da atividade realizada, e para que possa ser complementado a importância da 

mesma e dos conceitos geográficos.  

Na sala o tesouro (prêmio) é entregue, mas não apenas para o grupo vencedor, pois é 

colocado a importância de todos participarem, e de todos tentarem. Os prêmios foram escolhidos 

com a ajuda do professor supervisor, e se referem a chocolates e pirulitos. 

É destacado a importância de se trabalhar em equipe, e a importância de continuar 

tentando, pois não importa o tempo que o aluno realiza a atividade, ou descobre novas pistas, e 

sim a força de vontade para chegar até o fim. 

 

Considerações Finais 
A importância de se aprender por meio de atividades lúdicas no que se refere ao ensino 

da Geografia, está no desenvolvimento da compreensão geográfica e mais do que proporciona ao 

ensinar geografia com linguagens alternativas o entendimento da realidade. 

Com a atividade, foi possível perceber, através das ações de observação, que os alunos 

possuem certa paixão pela geografia, mas isso se deve ao professor que eles possuem, que sempre 

está utilizando linguagens alternativas no ensino. Tendo em vista esse desempenho, o que os 

alunos mais gostaram foram o fato de saírem da sala de aula, o que é muito importante e pode ser 

muito utilizado pelo ensino de geografia. 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
28 

Mesmo que os alunos tenham constantes atividades diferenciadas, uma caça ao tesouro 

se sobressaiu, pois estava relacionado com coisas que eles vivenciam no ambiente escolar, 

podendo ligar estes elementos à geografia. 

O resultado obtido ao fim da atividade foi muito satisfatório, o que alimenta a ideia de 

que trabalhar com o lúdico na sala de aula (ou até mesmo fora) pode ser muito positivo. A 

geografia é uma disciplina que possui certo privilégio em relação a isso, pois ela pode se adaptar 

a inúmeros jogos, brincadeiras, etc. Basta partir do interesse do docente. 
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OFICINA DA DISCIPLINA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA E ESTÁGIO DE VIVÊNCIA 

DOCENTE: AS DESIGUALDADES SOCIAIS SOB A 

PERSPECTIVA DO MODELO DE PAÍSES 

DESENVOLVIDOS, SUBDESENVOLVIDOS E 

EMERGENTES 
 

Cecilia de Lima Affine3 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 
 

Resumo 

O estudo da organização política do espaço mundial tem sido inevitável para os currículos da 

disciplina de Geografia, visto a importância do mapeamento das relações socioeconômicas entre 

os países e seus efeitos No entanto, a ausência da discussão no entorno das suas consequentes 

desigualdades sociais se tornam evidentes quando vistas do âmbito da realidade escolar. Desta 

forma, o objetivo deste artigo é trazer um modelo de prática que possibilite que as falhas 

apresentadas durante o processo de aprendizagem do aluno sejam supridas e superadas,  utilizando 

como ferramenta não apenas os conceitos e os conteúdos das disciplinas, mas também os 

conhecimentos empíricos e científicos do aluno. A prática apresentada utiliza a perspectiva do 

mapeamento pelo desenvolvimento, e traz à tona a discussão das discrepâncias sociais, com a 

tentativa de permitir que os discentes  consigam identificar e mapear as desigualdades, associando 

com os fatores geopolíticos. E também eliminar a atenção exclusiva das escalas mais amplas, 

criando meios para que o aluno possa identificar nestas relações a sua própria realidade e modo 

de vida. E assim, possa criar sua consciência de classe para se empoderar e se engajar na luta da 

construção diária contra privilégios e a busca pela igualdade. 

Palavras-chave: Desigualdades Socioespaciais; Regionalização do Espaço mundial; Práticas de 

ensino.  

 

Introdução 
A necessidade de compreensão das relações socioeconômicas entre os países não é 

novidade para os estudos trabalhados em sala de aula, visto a importância e capacidade direta e 

indireta de interferência que as dinâmicas geopolíticas têm em todas as escalas, inclusive a dos 

nossos próprios modos e condições de vida. Porém, o que se observa, é que um viés desse tema 

central tem sido ampliado pela comunidade científica, mas tem sido apresentado de forma 

defasada no campo da educação escolar: são as desigualdades socio-históricas fruto dos elos 

passados e presentes entre os países, e que refletem sobre as possibilidades do futuro do planeta. 
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Desta forma, o reconhecimento e luta contra as desigualdades sociais que vêm se tornando 

cada vez mais evidentes no mundo globalizado, resultado das possibilidades advindas do Meio 

Técnico Cientifico Informacional de interligar e criar veículos de comunicação e informação -que 

agora não são mais elaboradas e emitidas para o globo apenas pelas mídias dominantes, mas 

também pelos indivíduos e grupos formados por minorias que partilham suas experiências e 

observações diante do sistema econômico atual e suas falhas; e que dão intensificação nas trocas 

de identificação com outras realidades, além da conscientização do seu grupo, povo e nação, 

perante o ritmo de desigualdade social- estão em falta com a realidade escolar, sendo que esta 

falha possui variados motivos para estarem presentes: podem ocorrer pelo comodismo ou 

dificuldade dos professores em realizar análises críticas ao ensinar os laços globais, pela falta de 

ensinamentos básicos nos anos iniciais do estudo do aluno, e principalmente pela distância criada 

entre o assunto e a realidade do discente; visto que em seu processo de ensino é estudado a 

desigualdade de povos específicos que são marginalizados histórico-socialmente, causando a 

deficiência interpretativa de análise de desigualdade em proporções menores, como a do aluno e 

sua vivência. Esses motivos, que devem ser entendidos como possibilidades somatórias, pois 

raramente estão desvinculados um do outro, mascaram e distanciam o tema da desigualdade 

dentro da comunidade escolar, uma vez que passa a ser trabalhada como Estória e não como 

História. 

Além disso, os motivos da falha se mantém por razões sociais semelhantes: sua 

repetição é garantida por manutenção dos interesses de alguns agentes sociais, que 

utilizam a educação como ferramenta para atingir seus objetivos, ou seja, o objetivo das 

classes dominantes. Proporcionam qualidades mínimas na formação de professores, na 

infraestrutura das escolas, na distribuição de livros, e essencialmente nos métodos 

avaliativos; fazendo com que a preocupação da equipe pedagógica e dos docentes seja de 

trabalhar a quantidade de temas, e não a qualidade. Em suma, buscam a formatação dos 

alunos para servirem como mão de obra especializada no mercado, inspiram o desejo da 

troca de papéis em que o aluno oprimido desejará ser o opressor, e criam a percepção nos 

alunos de que para atingirem o status que desejam, sejam merecedores, independente da 

sua realidade. 

Com estas considerações, é vista a necessidade de trabalhar as falhas geradas ao 

longo do processo educacional , que desconsidera o olhar crítico do aluno para sua própria 

vida, e a sua possibilidade de compreensão da totalidade; uma vez que o ensino é lidado 

com fragmentos. E na tentativa de oportunizar esse elo entre aluno e o todo que o envolve, 

considerando suas questões históricas, culturais e sociais; é apresentado um modelo de 
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prática educativa que necessita essencialmente da visão do aluno para ser produzida e 

discutida. E que traz de forma imediata as desigualdades sociais por eles vividas e 

despercebidas, no intuito de mediar uma reflexão que parte da dinâmica entre as escalas, 

da global até a individual. O intuito deste trabalho então, é dar a capacidade do aluno se 

enxergar como agente social e construtor do Espaço, e que se dessa atividade de 

transformação com o meio se sentir excluído, possa identificar os interesses, atores e 

processos que causam estas desigualdades. E desta forma, possam lutar pelo seu espaço 

e direito de produção. 

Desenvolvimento 

Referencial teórico 
Nosso sistema educacional é reflexo dos processos históricos que levaram até o sistema 

econômico o qual até os dias atuais estamos inseridos. O acontecimento dialético da urbanização 

e industrialização, causadores diretos da globalização e que por sua vez origina a dinâmica da 

Divisão Internacional do Trabalho, revela as novas transformações dos modos de vida, dos meios 

e quantidade de informação e os modos de produção. Desde a ascensão do Capitalismo e a sua 

carência pelo livre mercado para estímulo da concorrência, seu próprio desenvolvimento e a fuga 

para que não se torne obsoleto, a mercantilização de tudo que se compõe enquanto necessidade 

se torna essencial. Tudo pode e deve ser pago, ou se não, feito para gerar mais lucro. Com o 

sistema escolar, isso não foge à regra, a educação também passa a ser mercantilizada. E assim os 

modos de produção passam a ser inseridos nas escolas, onde o conhecimento passa a se tornar 

uma mercadoria, e torna-se fragmentado, enxuto, sistemático e alienador. A “escola acabou 

perdendo sua base de cientificidade, de solidez fundamentada teoricamente e capaz de emancipar 

os sujeitos como interlocutores de um processo social efetivo para as necessárias e urgentes 

mudanças sociais”. (ALMEIDA; PEREIRA, 2016, p. 197). E essa estruturalização da função da 

Escola serve para manter o monopólio de poder dos agentes sociais dominantes, que criam 

estratégias de dificultação ao acesso do conhecimento por completo, a não ser que a educação 

também seja privatizada, tornando o conhecimento uma mercadoria.: 

Sendo assim, o conhecimento é na contemporaneidade também uma 

mercadoria da qual o “capital” necessita para sua continuidade. Se até 

bem pouco tempo a mão de obra era uma importante mercadoria, no 

mundo globalizado a força perde valor e abre-se uma nova categoria 

chamada sociedade do conhecimento que nada mais é que a nova 

mercadoria do capital. (ALMEIDA; PEREIRA, 2016, p. 192). 

Desta forma, é evidente que a associação mínima entre as relações sociopolíticas com 

as discrepâncias sociais por parte dos alunos está fora de cogitação, pois a possibilidade de 

questionamento do modelo econômico e social vigente e da criação de uma consciência de classe, 
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não se encaixa nos interesses dominantes.Sendo assim, dentro da lógica do capitalismo é 

importante que sejamos convertidos às suas vontades, para que a regulação desse sistema possa 

estar no seu equilíbrio desigual. 

Diante desta conjuntura sociopolítica que não mede esforços para reconfigurar e ocultar 

as desigualdades, este artigo traz como proposta uma dinâmica como atividade a qual o professor 

de geografia pode iniciar a reflexão dos alunos e alunas sobre as desigualdades sociais, reflexo da 

ordenação dos países. Desta forma, se faz necessário compreender a competição por poder 

existente entre os países, pois é a base para a compreensão de como “[…] as mudanças no 

ambiente econômico mundial, na forma como as nações se relacionam e integram o mercado 

global, trazem consequências para o bem-estar econômico dos indivíduos de todos os grupos de 

renda e de todos os países.“(CAMPOS, L. F.; [20-?], p.3). Ou seja, as relações econômicas entre 

os países permite a compreensão da disparidade entre eles. E é essencial para que professores 

mediadores de conhecimento, evidenciem estas transformações socais e correlacionem com a 

realidade do aluno, que ao se reconhecer no meio desta relação, se torna uma agente sociopolítico 

ativo e consciente. 

E com base nesta perspectiva, é interessante a utilização do método de regionalização 

pelo qual o espaço mundial político tem sido trabalhado convencionalmente pelos docentes em 

sala de aula: a regionalização pelo desenvolvimento. Pois é a ordenação conhecida pelos alunos, 

e que deve ser questionada.  

Nesta ordenação para se determinar quais países possuem maiores desenvolvimentos do 

que os demais, tem se utilizado como um dos parâmetros o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) que “[…] é um composto de expectativa de vida, realizações educacionais (alfabetização 

somada à matrícula nos ensinos secundário e superior) e (um valor descontado de) PIB per capita 

(em termos de paridade de poder de compra).”(THERBORN, 2001. p.8). No entanto, o que se 

verifica é que este mapeamento, não contempla o todo, porque mesmo se aproximando, ainda 

existem algumas falhas para a obtenção de todas as desigualdades e realidades entre os países. 

Como nos mostram os autores DALBERTO, ERVILHA, BOHN e GOMES quando destacam que 

a análise pelo IDH tem sua defasagem: 

A eficiência na utilização dos recursos não é refletida no IDH. Com 

isto, pode ser que existam duas sociedades que apresentam o mesmo 

valor para o IDH, porém aplicam quantidades de recursos diferentes. 

Ora, é de se esperar que a sociedade que aplica melhor seus recursos 

(mais eficientemente) consegue poupar mais e, consequentemente, 

pode investir mais em outras atividades que não são mensuradas no IDH 

(na conservação ambiental, na cultura e no lazer, etc.). Além disso, os 

recursos economizados podem ser utilizados para melhorar a qualidade 

dos serviços já oferecidos, qualidade esta que não é levada em 
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consideração no cômputo do IDH. (DALBERTO, C. R.; ERVILHA, G. 

T; BOHN, L.; GOMES, A.P. 20-?], p.5) 

Contudo, a tentativa de fuga desta parametrização existente ainda não substituiu a 

demonstração e hierarquização do desenvolvimento dos países de forma mais aproximada, pois  

camuflam ainda mais as realidades, tornando-se ideais para países que desejam mascarar suas 

desigualdades sociais. Sendo assim, seria necessário uma análise dos países em sua totalidade 

para que houvesse a abrangência de suas questões sociopolíticas, históricas e culturais. E desta 

forma aprofundar as condições, oportunidades e privilégios existentes de cada nação diante das 

demais. 

Com base nessas perspectivas de conhecimentos de ordenação desigual dos países, que 

por sua vez também não estão em condição de igualdade, mas sim de heterogeneidade das suas 

condições sociais. Vislumbramos o potencial existente do professor em apontar e instigar debates 

e discussões acerca do assunto. E consequentemente mediar a capacitação do aluno em se 

identificar e se espacializar dentro dos fenômenos decorrentes deste processo. 

Para isso, organizar os impactos da desigualdade social é essencial para o seu 

entendimento, considerar que pode ser discutido de vários ângulos, possibilitando uma variedade 

de resoluções. E assim, colocamos a lupa sobre a própria regionalização do desenvolvimento,  

para compreender como a desigualdade é entendida institucionalmente. Os autores 

WLODARSKI e CUNHA ao citarem Rouanet (1993) nos esclarecem as desigualdades pelo ponto 

de vista individual, mas que deve ser entendido sobretudo sobre o ponto de vista social, pois a 

formatação do pensamento individual, corresponde a maneira como a sociedade tem se dirigido: 

Na sociedade capitalista temos os valores liberais como princípio 

norteador das ações dos homens, onde existe uma busca constante pela 

universalidade, individualidade e autonomia do homem, procurando 

cada vez mais o desenvolvimento da razão individual e priorizando o 

mercado e a propriedade individual. Segundo Rouanet 1993, estes 

conceitos de universalidade, individualidade e autonomia, estão sendo 

tratados com novas interpretações, onde o universalismo está sendo 

substituído pelo nacionalismo, proliferando em muitos casos o racismo 

e a xenofobia; o individualismo se expressa no conformismo e busca 

somente pelo benefício próprio; a autonomia transformou-se em uma 

desresponsabilização pelo ser humano, onde cada um é responsável por 

si mesmo e muitos vivem em condições sub-humanas.  (ROUANET, 

1993. apud WLODARSKI, R.; CUNHA, L. A.) 

Para que esta abordagem então possa ser discutida, o professor deve intervir com 

metodológicas ativas no processo de formação e aprendizagem, e demonstrar que a regionalização 

dos países de acordo com o seu IDH, pode ser considerado, desde que as desigualdades sociais 

sejam evidenciadas, e desta forma, consequentemente serão evidenciadas as questões que levam 
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estes países a apresentar estas características. E assim, podendo enxergar a totalidade do país e a 

sua relação com o globo, com base na didática e empenho do professor. 

A autora RIOS (2002) esclarece a importância do professor ao citar os autores 

LIBÂNEO (1991, p. 100) e COELHO (1996, p.39-40): 

Por intermédio do gesto de ensinar, o professor, na relação com os 

alunos, proporciona a eles, num exercício de mediação, o encontro com 

a realidade, considerando o saber que já possuem e procurando articulá-

lo a novos saberes e práticas. Possibilita aos alunos a formação e o 

desenvolvimento de capacidades e habilidades cognitivas e operativas. 

(LIBÂNEO, 1991, p.100) e com isso, estimula-os a posicionar-se 

criticamente diante do instituído, transformando-o, se 

necessário.(COELHO, 1996. p. 39-40). 

Se entende que cabe ao professor, demonstrar como as dinâmicas da natureza e da 

sociedade vão afetar diretamente o eu individual de cada aluno, promovendo deste ponto, uma 

construção do ser social e coletivo, o cidadão. 

Desta forma, a dinâmica proposta nesse artigo tem como objetivo conciliar pela teoria 

e pela atividade prática o tema de desigualdade social na perspectiva da regionalização do espaço 

mundial com o modelo de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, considerando 

as suas falhas e buscando formas de as preencher com outros meios. E com esta organização 

hierárquica do globo, se espera demonstrar na prática para os alunos como estão distribuídas as 

desigualdades. 

Para este trabalho, será utilizado o método do Materialismo Histórico Dialético, uma 

vez que serão trabalhadas as contradições do sistema socioeconômico vigente, demonstrando as 

suas contradições por meio de privilégios e desigualdade entre os países e suas relações. Sendo 

que os materiais necessários serão a tabela de Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e os dados de países selecionados (alguns 

países destaque especificamente, e outros aleatoriamente na tabela, que serão retirados da página 

virtual dos países do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

O que se promove neste trabalho então, é que com o relato da oficina aplicada, 

os docentes possam verificar que existem alternativas para superar lacunas estabelecidas 

socialmente, seja na teoria como na própria realidade. A atividade também vislumbra a 

não exclusão da necessidade da discussão trabalhada de forma detalhada sobre as 

desigualdades sociais dentro das disciplinas da grade curricular. E sendo assim, se trata 

de um projeto que tem por objetivo o resgate a análise crítica socioespacial para 

professores de geografia e todos aqueles que sabem a importância de possibilitar a 

formação da consciência de classes do aluno, que podem encontrar meios alternativos 
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para promover e capacitar a leitura das realidades e seus condicionantes dos alunos, 

sobretudo, a dele mesmo. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Para este trabalho, será utilizado o método do Materialismo Histórico Dialético, uma 

vez que serão trabalhadas as contradições do sistema socioeconômico vigente, demonstrando as 

suas contradições por meio de privilégios e desigualdade entre os países e suas relações. Sendo 

que os materiais necessários serão a tabela de Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e os dados de países selecionados (alguns 

países destaque especificamente, e outros aleatoriamente na tabela, que serão retirados da página 

virtual dos países do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

E para a realização desta oficina fruto do estágio de observação obrigatório, 

realizado pelo 3º ano de Licenciatura do curso de Geografia, na Universidade Estadual de 

Londrina, pela disciplina de Ensino de Geografia e Estágio de Vivência Docente, foi 

pensado em um exercício que desse conta de preencher a lacuna do modelo político de 

regionalização do espacial mundial de desenvolvimento, e que pudesse causar nos alunos 

a percepção prática e evidente das desigualdades sociais entre os países que se perpetuam 

com esta organização hierárquica do globo -o desenvolvimento, o elemento principal, 

envolve sobretudo, o capital e o que por ele é promovido-. Além disso, também foi 

buscado uma maneira de demonstrar como essa relação geopolítica afeta o aluno direta 

ou indiretamente, e como ele enquanto sujeito social pode se apropriar do conhecimento 

para ir contramão da lógica dos interesses dominantes. 

Deste modo, nossa oficina se dividiu em três momentos, sendo que as duas mais 

importantes foram construídas com os alunos. E para que isso ocorresse da forma como 

gostaríamos, esperamos que o professor Hugo Ribeiro, da turma dos 8º anos do Colégio 

Estadual Barão do Rio Branco apresentasse o tema da forma como é exigido o PPP do 

Colégio. Foram assistidas as aulas com abordagem do tema, e o professor aplicou 

atividades relacionadas a desigualdade. Contudo, ainda estava distante da realidade e 

percepção de cada um dos alunos. 

 

Resultados e Discussões 
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As etapas. A 1ª: a pesquisa. Vendo a assimilação e compreensão do tema pelos alunos, 

decidimos não nos deter a aula expositiva, mas sim a aula dinâmica. Pesquisamos a tabela de 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), de 2017. A tabela posiciona de forma hierárquica os países com 

maiores IDH, ou seja, quanto maior o seu índice, mais alta a sua posição. Separamos países 

específicos, tais como a Noruega, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Somália, África do Sul, etc, e 

além disso, países aleatórios, que não estivessem nem nas maiores ou nem nas menores posições. 

A partir desta seleção, escrevemos o nome de cada um destes países (que podiam se repetir) e seu 

posto na dinâmica dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes em um cartão que 

seria respectivo daquela nacionalidade. Assim, passamos a pesquisar pela página virtual de países 

do IBGE, os dados respectivos aos países: taxa de mortalidade, de alfabetização de pessoas de 15 

anos ou mais, mulheres de 15 anos ou mais economicamente ativas, investimento em pesquisa e 

desenvolvimento. E além disso, colocamos algumas características específicas para cada cartão 

de forma aleatória como o sexo, orientação sexual, a presença ou a falta de deficiência, 

descendência étnica e o nível de escolaridade -atribuindo uma personalidade socioeconômica ao 

cartão. A ideia era que cada cartão representasse um cidadão de um país, que sentiria seus 

privilégios ou sua desigualdade em decorrência das outras nações. Por exemplo, um dos cartões 

do país da Noruega (Sexo: Masculino; Orientação sexual: Heteroafetivo; Escolaridade: Superior 

completo; Rancking IDH: 1º lugar; Deficiência: não. Cor: branco). 

Além disso, classificamos estas variantes em uma seção de pontos, e que seriam as 

regras do jogo. A classificação foi a seguinte: 

    1. Homens andam 2 passos a frente; 

    2. Os cidadãos dos países dispostos entre os vigésimos quintos melhores no 

índice de IDH (PNUD) andam 3 passos para a frente; 

    3. Deficientes físicos andam 1 passo para trás; 

    4. Indígenas (ou grupos nativos) andam 1 passo para trás; 

    5. Ensino médio completo andam 2 passo para frente; 

    6. Ensino superior completo andam 4 passos a frente; 

    7. Brancos andam 1 passo a frente; 

    8. Negros andam 2 passos para trás; 

    9. Integrantes da minoria LGBTQ+ andam 1 passo para trás; 

    10. Cidadão de países desenvolvidos andam 3 passos a frente; 

    11. Cidadão de países emergentes andam 2 passo a frente; 

    12.  “Imigrantes de fuga” andam 2 passo para trás; 
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    13. “Imigrantes de cérebro” andam 3 passos a frente; 

    14. Países colonizados para habitação andam 1 passo a frente; 

    15. Países colonizados para exploração andam 1 passo atrás. 

Com estas informações produzimos o material inicial necessário a discussão das 

desigualdades entre os países. 

A segunda etapa, tomou forma a partir do momento em que os alunos foram informados 

de que os assuntos abordados pelo professor seriam rediscutidos, mas que naquele novo momento 

seria revisto com base na análise da sua própria percepção e conhecimento obtido- científico e 

empírico- E essa nova perspectiva se daria pela participação de todos de uma corrida em busca 

do desenvolvimento. Assim, fizemos a utilização do material elaborado: os alunos foram 

convidados para se deslocarem até o pátio do colégio, e se alinharem um ao lado do outro num 

espaço previamente definido. Dispostos numa linha, ombro a ombro, foram distribuídos os 

cartões de forma casual, e foram informados de que a partir de agora estavam numa corrida em 

busca de um prêmio que simbolizava o merecimento deles diante dos demais em conquistar o 

desenvolvimento do país que estavam representando. O prêmio seria um saco de pirulitos para 

aqueles que chegassem a risca de chegada, a chegada ao desenvolvimento. 

No entanto, para a surpresa dos alunos, foi informado que a corrida meritocrática seria 

designada pelas características que seus cartões apresentavam. Ou seja, os alunos só poderiam 

avançar ou retroceder quando informado a quantidade de passos que poderiam dar na corrida de 

acordo com as regras estabelecidas anteriormente. Assim, o jogo foi iniciado, os alunos logo 

assumiram a nação que representavam, e estavam dispostos de fato a ganhar, demonstrando isso 

com as grandes passadas em busca do fim do percurso. Esboçavam caretas quando precisavam 

retroceder, e cantavam suas vantagens quando muito distante dos outros. Eles de fato haviam 

incorporado a corrida do desenvolvimento.  

No final da dinâmica, cinco alunos conseguiram atravessar a chegada, enquanto a maioria 

estava disposta no meio do caminho, e alguns ainda sequer haviam saído da largada. No ato da 

entrega do pacote de doce para os alunos ditos merecedores, os demais não demoraram para 

demonstrar sua insatisfação, pois para eles o jogo não havia sido justo. Desta forma, foram 

convidados a se reunirem em um canto de sombra, ainda no pátio, pois deveriam explicar os 

motivos de sua insatisfação. E foi aí que começou a terceira e última parte da oficina. 

Os alunos agitados se atrapalhavam ao tentar dizer todos ao mesmo tempo suas 

reclamações e os motivos pelos quais não atingiram a meta do jogo, mas com as orientações 

passaram a respeitar a voz de quem estava falando primeiro e seguir o diálogo. No geral, as 

reclamações começaram com o mesmo modelo, eles não achavam certo o fato de não terem 

chance, por estarem com o cartão com o país e condições erradas, sentiram a desigualdade na 
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pele. E então começaram a compreender que a corrida pelo desenvolvimento é injusta, e que 

mesmo que eles não percebam diariamente o impacto consequente desta dinâmica, ela está 

presente em suas vidas, e modela seus modos de vida, assim como a possibilidade de os 

transformar. 

Com as primeiras observações, introduzimos conceitos que melhor explicassem esta 

corrida, a meritocracia, e com base na experiência por eles vivida, foi explicado como todos não 

saem da mesma largada, pois tem condições sócio históricas diferentes dos demais, e que afetam 

seu desempenho no necessário avanço econômico para o capitalismo. Além disso, também foi 

trabalhado a questão da buscava pelo desenvolvimento financeiro, uma vez que ele pode tomar o 

lugar de preocupação dos desenvolvimentos culturais e ambientais, em função de interesses 

dominantes. 

Desta forma, o dialogo tornou-se cheio de observações, e o que estava distante, em 

escalas nacionais e globais, passou a transitar para escalas menores, e finalmente chegar na escala 

local, em que os próprios alunos em busca de exemplos de desigualdade e meritocracia, passaram 

a trazer o tema abordado para a realidade deles. E ficaram surpresos ao refletirem sobre a 

quantidade de professores negros que possuíam. Constataram realidades dentro dos seus âmbitos 

familiares e escolar, e cada vez mais encontravam motivos para deslegitimarem o jogo e suas 

regras, pois não servia a todas as realidades, mas sim a aqueles privilegiados historicamente; 

servia para manter as desigualdades. 

Com a reflexão, informamos que a forma de mapeamento por desenvolvimento mascara 

a corrida meritocrática dos países, mas que se lido na totalidade, pode demonstrar as 

desigualdades entre os países. E que nós não poderíamos mudar imediatamente a distribuição de 

poder entre todos, mas que com consciência poderíamos enfrentar e modelar as nossas realidades 

e não deixar que elas sejam modeladas apenas pelos reflexos das ações dos agentes sociais de 

cada país e as suas relações. Compreendido isto, a proposta dos alunos foi imediata ao meio dos 

risos: por que então não dividir o saco de pirulito? Todos consentiram, e cada aluno ganhou um 

pirulito. 

Como parte final desta etapa, foi solicitado que escrevessem em um papel o país e as 

características de suas fichas, e explicassem de forma anônima o motivo por terem, ou não, 

ganhado jogo. 

Resultado obtido por um aluno que não ganhou e representava o país da Espanha, era 

mulher, negra, deficiente físico e com o ensino superior completo: 

Não saí do lugar, pois eu era mulher e mulher não tem o valor que o 

homem tem de acordo com a sociedade. Eu tinha o ensino superior 

completo, mas mesmo assim não adiantou. E andei para trás por ser 

deficiente físico, pelo motivo de que a sociedade acha que por termos 
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deficientes não somos capazes de fazer algumas coisas. Não achei justo 

pelas características, pelo sexo, ou por sua “raça, ou por não ser igual a 

todos fisicamente. (AUTOR DESCONHECIDO, 2018). 

 

Relato de um aluno que perdeu e transcreveu suas características: 

Eu nasci no Haiti, homem, negro, ensino superior completo, IDH de 

163.Eu não me desenvolvi, mesmo com o ensino superior completo. 

Isso aconteceu por causa dos meus privilégios retirados por nascer no 

país mais pobre da América, ser negro e com IDH ruim. O que é injusto. 

Eu deveria ter mais oportunidades. (AUTOR DESCONHECIDO, 

2018). 

E um aluno que ganhou e ainda assim demonstrou sua insatisfação: 

Eu ganhei por que tenho Ensino Superior Completo e sou homem. O 

meu país tem um ótimo IDH e está atrás dos Estado Unidos. Se eu fosse 

negro e morasse em um país com IDH ruim eu não teria ganhado. Isso 

é muito injusto.(AUTOR DESCONHECIDO, 2018). 

E o que se verificou é que depois da reflexão, a grande maioria conseguiu 

compreender seus privilégios e suas desigualdades sofridas, mesmo que ainda não 

consigam realizar a análise total das causas da desigualdade. Pois para isso, é necessário 

entender os países mais influentes, e como lidam com seus povos, com políticas públicas 

e etc. Mas para isso, é necessário um ponto de partida, e esta oficina vem com este intuito. 

 

Considerações Finais 

O tema das desigualdades sociais sempre foi um tema importante a ser estudado,  

principalmente para compreender quem sofre com a presença delas, como elas se mantém, quem 

as mantém, o interesse por detrás desta falha social, o benefício desta falha e porque ela acontece. 

E por quê? A sua compreensão, significa mais do que um mero viés de perspectiva sobre os 

privilegiados e os abandonados, mas sobretudo sobre a hierarquização social que ela remonta. E 

as possibilidades de condição de vida que permite. No entanto, o que se observa é que este tema 

tem sido reivindicado por parte de alguns componentes da comunidade e por alguns pesquisadores 

que percebendo esta lacuna no sistema, passam a discutir e refletir maneiras de identificá-las e de 

exterminá-la, pouco são articuladas pelos agentes sociais que modelam a comunidade escolar, 

criando um distanciamento entre a consciência dos alunos sobre a sua própria realidade vivida, e 

da sua sociedade. 

Desta maneira, enfrentando as dificuldades da estrutura escolar, viemos com um modelo 

de dinâmica que pode ser trabalhada com todas as classes sociais de alunos, levando em 

consideração cada as realidades presentes de cada um, e o seu conjunto. Um modelo que deve ser 

usado a risca, alterado ou como inspiração para novas atividades que venham com o interesse de 
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dar condições de percepção crítica aos alunos. E que não se prenda a falta de conhecimento sobre 

o tema que o aluno possui, mas que foque naqueles que eles possuem, seja científico, seja 

empírico. E desta forma, articule o aluno a trabalhar com a sua realidade, e aprenda a valorizá-la. 

O que de fato se espera com este trabalho, é incitar professores e equipes pedagógicas 

para que utilizem as diversidades como ferramentas e compreensões que podem oferecer aos 

alunos, a visão ampla do mundo e suas relações, além dos seus efeitos sociais, econômicos e 

culturais em igualdade ou não. E desta forma desencadeiem o pensamento crítico e a possibilidade 

de novas ideias para combater a heterogeneidade social, a concepção de desenvolvimento e as 

formas de identificar este processo. É pensando na conscientização naqueles que dão e darão 

continuidade ou não nos processos individuais e sociais, e que precisam ter como princípio o 

respeito, para buscar a evolução e o desenvolvimento do coletivo. 
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ATIVIDADE PRÁTICA: BASES FÍSICAS DO 

BRASIL 
 

Felipe Alipio de Oliveira Bizeti 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e pratica no ensino da Geografia 
Resumo 

O seguinte artigo se trata de uma oficina aplicada no Colégio Estadual Maestro Andréa Nuzzi, 

cujo recebe alunos de classe média baixa da cidade de Cambé. Através de uma atividade prática, 

o presente trabalho tem como objetivo mostrar como o aluno pode aprender por meio da prática 

e como isso faz com que seu interesse em desenvolver as atividades propostas pode aumentar. A 

atividade se trata de uma maquete sobre as diferentes alturas do relevo, no território brasileiro. 

Onde as variadas alturas foram diferenciadas através de sobreposições de cores distintas (através 

do meio hipsométrico). A importância dessa oficina, foi fazer com que os alunos tenham uma 

noção de como é constituído o relevo do Brasil, e também como esse relevo pode influenciar em 

outras áreas, como o clima, vegetação, etc. 

Palavras-chave: Maquete; relevo; prática de ensino na geografia 

 

Introdução 

A escola em conjunto com os professores, tem como objetivo proporcionar e transmitir o 

conhecimento aos seus alunos, e isso também pode ser feito através das atividades práticas. O que 

acaba proporcionando ao aluno uma melhor análise do espaço onde vive, ou até mesmo ver na 

prática o que ele aprende na teoria, com isso o estudante também acaba se interessando mais pela 

aula, em conjunto com a melhor compreensão do conteúdo trabalhado. Por esse motivo, a oficina 

aplicada se trata de uma atividade prática na construção de uma maquete. 

A oficina foi realizada no Colégio Estadual Maestro Andréa Nuzzi, se localiza na rua 

Bento Munhoz da Rocha Neto, número 366, na Chácara Manella, no município de Cambé. A 

escola atualmente oferece no período matutino o Ensino Médio ( 1º, 2º e 3º anos) e anos finais do 

Ensino Fundamental (9º ano). Já no período vespertino oferece turmas do Ensino Fundamental 

de 6º ao 8º anos. No noturno oferece de 6º ao 9º anos e Ensino Médio da primeira a última série. 
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Figura 1: Localização do Colégio Estadual Maestro Andréa Nuzzi 

 

Fonte: Google Maps 
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Figura 2: Fachada do colégio Estadual Maestro Andréa Nuzzi 

 

Fonte: Google Fotos 

Grande parte dos alunos residem nas proximidades do colégio e é frequentado por alunos 

de famílias de classe média baixa. 

Grande parte da equipe pedagógica trabalha com práticas extraclasse, que pode 

proporcionar ao aluno motivação e com isso tornar o ambiente escolar agradável e formar alunos 

críticos, participativos, criativos e responsáveis. 

O ensino utilizando a prática, faz com que o aluno participe mais da aula e da mesma 

forma consiga compreender mais o conteúdo trabalhado pelo professor, com isso foi escolhido a 

construção de uma maquete das diferentes alturas do relevo no território brasileiro. A oficina foi 

aplicada na turma do 1° ano A do ensino médio, no período matutino, com adolescentes entre 14 

a 16 anos, uma turma muito participativa. 

 

Desenvolvimento 

A oficina teve como conteúdo, as bases físicas do Brasil e foi direcionada para o 1° ano 

do Ensino Médio do colégio Estadual Maestro Andréa Nuzzi. Com esse conteúdo foi decidido 

trabalhar especificamente com as diferentes alturas das regiões brasileiras, fazendo com que eles 

montassem maquetes do Brasil que fosse possível distinguir as diferentes alturas através das cores 

e da sobreposição dos E.V.A'S. 

Essas atividades práticas são muito importantes, além delas estimularem o aprendizado 

do aluno, ela também auxilia no processo de interesse em aprender o conteúdo trabalhado. Com 
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isso se torna mais fácil aprender, pois essas atividades não estão tão presentes no dia a dia do 

aluno dentro de sala de aula. 

 

Muitos educadores defendem o desenvolvimento das atividades 

lúdicas, na formação de crianças e jovens, pois eles são facilitadores do 

acesso ao conhecimento, Ao participar de atividades lúdicas o educando 

desenvolve a imaginação prática a interação e a integração com os 

colegas e essas ações favorecem uma aprendizagem de qualidade em 

todas as áreas do conhecimento. (RUPEL, 2014, p.5) 

 

É de suma importância os alunos compreenderem a diferença do relevo brasileiro, pois 

com isso podemos relacionar outros pontos, como o clima de cada região e como a altitude 

influencia nisso. 

Partindo para os conceitos, podemos relacionar com o tema a topografia e a hipsometria. 

A topografia seria a descrição de um lugar, ela determina contornos e dimensões de uma porção 

limitada da superfície terrestre, com ela podemos obter as medidas de área e perímetro, 

localização, orientação, variações no relevo, etc. 

 

A Topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e 

posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem 

levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. 

(ESPARTEL, 1987). 

 

Como foi pedido a representação do Brasil, ou seja um mapeamento de pequena escala 

pois se trata de uma grande área, podemos abordar sobre o conceito de hipsometria. Com a 

hipsometria é possível estudar o relevo de determinada região de forma mais aprofundada e 

também definir os processos que ocorrem sobre tal superfície, essa representação acontece através 

das cores. As cores não são definidas de forma aleatória, elas seguem um padrão, como : o preto 

e o marrom representam altitudes mais elevadas, passando para as cores mais claras que significa 

que a altitude está diminuindo, como o amarelo em regiões de planaltos e o verde regiões de baixa 

altitude que seriam as planícies. 

Para realizar a oficina sobre "O relevo do território brasileiro", foi decidido elaborar um 

mapa em alto relevo, feito com E.V.A de variadas cores, para que fosse possível a percepção dos 

alunos da diferença de altitude entre as regiões do Brasil. O conteúdo trabalhado pela professora 

era sobre as bases físicas do Brasil. A turma que participou da oficina foi o 1° ano A do ensino 

médio, com uma sala de aproximadamente 40 alunos. 

Os alunos utilizaram o E.V.A da cor verde para representar a base de todo território 

brasileiro de 0-200 metros, posteriormente a cor amarela para as altitudes de 200-400  metros, 

depois a cor laranja para representar as altitudes de 400-800 metros, logo após a cor marrom para 
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as altitudes de 800-1200 metros e por último representado da cor preta, altitudes com +de 1200 

metros. 

Foi entregue os E.V.A's  já com os moldes desenhados, eles tiveram o trabalho de cortar 

e posteriormente sobrepor os cortes e colar. Depois que o território brasileiro foi colado, foi 

direcionado para que eles fizessem a legenda, que informa qual altitude representa cada cor e 

também colocar o título  de "Oficina de relevo do Brasil", e por último o nome de todo o grupo. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Base verde, corresponde por todo território brasileiro. 

 

Fonte: Cartografia Escolar 
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Figura 4: Cor amarela, 200 metros             

 

Fonte: Cartografia Escolar 

 

 

Figura 5: Cor laranja, 400 metros. 
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Fonte: Cartografia Escolar 

 

Figura 6: Cor marrom, 800 metros. 

 

 

Fonte: Cartografia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
49 

Figura 7: Todos os moldes sobrepostos. 

 

Fonte: Cartografia Escolar 

A turma se dividiu em grupos de aproximadamente 6 alunos cada, onde eles dividiram as 

funções de cada um na equipe. Entregamos a eles as folhas de E.V.A já com os moldes 

desenhados, onde teriam que recortar e ir sobrepondo para posteriormente colar. A sala se mostrou 

muito interessada na atividade, participaram ativamente em todos os momentos. Alguns grupos 

apenas, demonstraram dificuldades no recorte de alguns moldes por conta da sinuosidade que eles 

apresentavam. 
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Figura 8: Aluna recortando o molde 

 

Foto: Felipe Bizeti (2018) 
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Figura 9: Trabalho finalizado por um dos grupos 

 

Foto: Felipe Bizeti (2018) 

 

 

Considerações Finais 

Ao fim desse trabalho, foi possível concluir que quando se propõe uma atividade prática 

aos alunos, o resultado final e a participação deles sempre são melhores, pois há um maior 

envolvimento e até mesmo uma certa coletividade e divisão de deveres dentre cada grupo. 

Com a Geografia, é possível trabalhar de inúmeras formas práticas, buscando trazer o que 

se aprende na teoria para a realidade do aluno, possibilitando de certa forma a relação de espaço 

vivido que cada um apresenta. Foi notado que os alunos fizeram todo esse trabalho, com muito 

empenho e dedicação, o que mostra a importância de sair da monotonia que é a aula expositiva, 

e buscar trazer atividades diferenciadas e que ao mesmo tempo sejam prazerosas, e que desperte 

nos alunos a obtenção de todo conhecimento que está sendo transmitido. 

O resultado obtido ao fim da oficina foi muito convincente, o que reforça a ideia de que 

aulas práticas que são relacionadas ao conteúdo, são atividades muito positivas para o ensino da 

Geografia aos alunos. 
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AS ATIVIDADES LÚDICAS COMO RECURSO 

DIDÁTICO NO ENSINO DA GEOGRAFIA: JOGO 

DOS PONTINHOS 
 

Gabriel Felippe Carneiro da Silva 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

Resumo 

O professor de geografia encontra constantemente dificuldades na aplicação dos conceitos e 

conteúdos em sala de aula, como também na busca por motivação para que os alunos se interessem 

em sua aula. Ao perceber a dificuldade no entendimento dos alunos sobre os conteúdos da 

geografia, a utilização dos jogos lúdicos para a disciplina de geografia tem como objetivo 

principal, auxiliar no processo de ensino/aprendizagem. A utilização dos jogos lúdicos também 

permite ir além do ensino tradicional, buscando uma forma alternativa de desenvolver a maneira 

de aprender do aluno e do ensinar do professor. É importante na prática do professor sempre estar 

presente, buscando renovação metodológica, pesquisando novas abordagens, sempre estar 

estimulando a consciência critica do aluno, auxiliando na construção do ser cidadão, que é 

participante da sociedade e transformante do espaço geográfico. A atividade a ser desenvolvida 

na aplicação da oficina é a construção do jogo dos pontinhos que tem por objetivo obter a resposta 

certa por meio de dicas, tendo como tema questões referentes à Demografia. O objetivo central é 

trabalhar o intelecto, estimulando o saber, o que aprenderam nas aulas e a cooperação entre os 

alunos. 

Palavras-chave: Prática pedagógica; Metodologia; Papel do professor. 

  

Introdução 
No decorrer das suas práticas é frequente que o professor de geografia se depare com 

dificuldades na aplicação dos conteúdos da geografia e no fazer com que os alunos se interessem 

pelos conceitos. Em prol de auxiliar o professor nas inovações de suas práticas e de fazer com 

que o aluno aprenda por intermédio da utilização das atividades lúdicas, o artigo busca demostrar 

como se deu a realização da oficina (atividade do jogo dos pontinhos) bem como seu 

desenvolvimento, processos e resultados que puderam ser obtidos, além dos ganhos que a 

atividade trouxe para o conhecimento dos alunos e para prática do professor de geografia. A 

atividade foi aplicada com o 2º ano do Colégio Estadual Andrea Nuzzi (Cambé – PR) com o tema 

Demografia. Sendo assim todo o jogo foi construído a cerca do tema. Os alunos da turma têm 

entre 15 e 18 anos de idade. Toda elaboração do jogo foi de acordo com os que os alunos viram 

e sala, ou seja, o que a professora apresentou a eles durante um período de duas semanas, a fim 

de correlacionar e consolidar o jogo e o conhecimento aprendido. 

O objetivo geral deste artigo é contribuir com o aprimoramento do aprender, do ensinar 

os conteúdos geográficos por meio da utilização de atividades lúdicas, bem como melhorar a 

relação professor/aluno. Nesse sentido para aplicar a oficina foi utilizado o jogo dos pontinhos 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
54 

como atividade lúdica. Podendo desenvolver no aluno experiências qualitativas, como 

cooperação, criatividade, emancipação, participação, a críticas, entre outros aspectos. O papel do 

professor visto aqui como regulador, ou seja, deve exercer organizando a atividade. Essa 

dinamização do conhecimento, atividades lúdicas, jogos, linguagens alternativas, etc., podem 

auxiliar no caminho para uma maior relação e interação entre aluno e professor. E o rompimento 

com um ensino tradicionalista. 

 

Desenvolvimento 

Referencial Teórico 

O professor de geografia encontra constantemente dificuldades na aplicação dos 

conceitos e conteúdos, como também na busca por motivação para que os alunos se interessem 

em sua aula. Como forma de inovação e buscando motivar o aluno, um recurso pedagógico a ser 

considerado é o uso de jogos e atividades lúdicas. Esse tipo de recurso pode se enquadrar em 

varias áreas do conhecimento, pois é visto como uma ferramenta que dinamiza as aulas, ou seja, 

que uma forma que se mostre diferente do ensino tradicional e monótono, que os alunos enfrentam 

todos os dias. Além de que o uso dos jogos e atividades lúdicas não necessariamente requer o uso 

de grandes recursos, com poucos objetos é possível construir algo que seja didático, dinâmico, 

interessante e divertido. No caso da geografia é possível trabalhar inúmeros conceitos, é 

necessário que o professor apenas reflita, quais são objetivos a serem alcançados e como isso vai 

agregar ao conhecimento e experiências de seus alunos. Uma autora que trabalha com o uso dos 

jogos lúdicos para o ensino é Kiya, que define primeiramente os jogos sendo uma “atividade 

lúdica ou competitiva em que há regras estabelecidas em que os participantes se opõem, 

pretendendo cada um ganhar ou conseguir melhor resultado que o outro” (KIYA, 2014, p. 6). 

Nessa perspectiva estimular a competição é entendida como uma forma saldável de estimular os 

alunos, cabendo ao professor guiar a prática, para que se cria a coletividade entre os indivíduos. 

Referente ao conceito de lúdico, Kiya salienta dizendo que “[...] a atividade lúdica é uma atividade 

de entretenimento, que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas“ (KIYA, 2014, p. 7). 

Segundo outro autor, o lúdico, 

[...] vem do latim ludus e significa brincar. Neste brincar estão incluídos 

jogos, brinquedos e divertimentos e é relativo também à conduta 

daquele que joga e se diverte. Por sua vez, a função educativa do jogo 

oportuniza a aprendizagem do individuo, seu saber, seu conhecimento 

e sua compreensão do mundo. (SANTOS, 1997, p.9). 
Ao perceber a dificuldade no entendimento dos alunos sobre os conteúdos da geografia, 

a utilização dos jogos lúdicos para a disciplina de geografia toma como um dos seus objetivos, 

auxiliar no processo de ensino/aprendizagem de maneira que forneça uma experiência diferente 
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no ensino, buscando facilitar o aprendizado independente dos conceitos que se esteja ensinando. 

Ainda segunda a autora, sobre o papel do professor ao ensinar por meio do lúdico, tem: 

[...] chance de tornar sua prática pedagógica inovadora, pois além de 

desenvolver atividades divertidas, o professor pode proporcionar 

situações de interação entre os alunos melhorando a forma de 

relacionamentos entre os mesmos. (KIYA, 2014, p.10). 

É um recurso que vai além do livro didático, que se constitui com uma ferramenta 

metodológica para o professor de geografia e do professor. Assim como afirma Antunes (2013) 

acerca do conhecimento que permite o professor de geográfica ensinar e o seu aluno a conhecer, 

experimentar e vivenciar por meio de uma experiência diferente, as categorias e conceitos dessa 

ciência. Como afirma a autora já citada: 

Conhecer o espaço geográfico e construir conexões que permitam ao 

aluno perceber a ação do homem em sua transformação e em sua 

organização. Perceber a paisagem como integrada por elementos 

naturais e humanos e identificar na paisagem o sentido do lugar e da 

paisagem. Alfabetizar cartograficamente. (KIYA, 201, p.25). 

 

Essa metodologia quando apropriada pelo professor busca a interação com os alunos, 

trazendo dinamismo, motivação e diversão, constituindo uma maneira alternativa de ensinar. “A 

utilização de atividades lúdicas podem se mostrar uma estratégia eficiente para tornar a disciplina 

mais encantadora e atrativa, incentivando os alunos à busca do conhecimento” (RUPEL, 2002, 

p.12). Isso reflete no aluno uma maneira diferente de aprender, de criar, pensar, agir, etc., tanto 

dentro do ambiente escolar, quanto no seu cotidiano. 

A geografia por ser uma área versátil que permeia sob diversos conhecimentos, 

proporciona o uso de inúmeras atividades que podem ser realizadas de várias maneiras 

com a utilização de jogos e atividades lúdicas, tanto em sala quanto fora dela, como por 

exemplo um trabalho de campo, onde se reconhece todo o espaço que está ao redor. A 

dinâmica que as ciências geográficas apresentam, faz com que a compreensão sobre 

diferentes transformações do espaço, possam ser adquiridas para a produção das 

atividades. Segundo Pinheiro, Santos e Ribeira Filho, a utilização do lúdico ao apropriar-

se dos diversos conhecimentos das ciências geográfica pode-se trabalhar: 

[...] atividades que tenham a finalidade de trabalhar: posições 

geográficas; noções preliminares de distância, tamanho e lateridade, 

noções prévias para o trabalho com escalas. Por exemplo, acerca da 

posição geográfica, depois de trabalhar a utilização da rosa-dos-ventos 

é possível criar atividades e exercícios que envolvam esse elemento, 

como uma caminhada orientada ou um jogo de orientação, onde os 

passos dados ou o caminho percorrido sejam feitos com a orientação 

dos pontos cardeais e colaterais. Cabe aos professores pouco a pouco 

inserir o aluno no mundo da Geografia, levando-os a participar das 
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transformações necessárias para sua vida em sociedade. (PINHEIRO; 

SANTOS. RIBEIRA FILHO, 2013, p. 7). 

Acrescenta-se aqui a contribuição que os estudos da geográfica fazem acerca das 

questões sociais, ou seja, as diversas áreas de estudo dessa ciencia que permeiam sobre o 

ser humano na sua individualidade e o coletivo como sociedade, um exemplo é o tema 

utilizado neste artigo para a elaboração do jogo, que são questões referentes a demografia, 

que considera tanto aspectos quantitativos, quanto qualitativos, e é nesse sentido que a 

geografia age, relacionando essa duas visões, se apropriando dos dados e buscando 

explicações coerentes, que possam auxiliar no entendimento da dinâmica social. 

O professor de geografia ao se apropriar das atividades lúdicas, conta com diversas 

formas de abordar as questões que a principio seria complicado de ensinar. Conforme afirma 

Rupel, professor de geografia por meio do lúdico pode obter resultados: 

[...] em curto prazo, mas também, objetivos em longo prazo, como, o 

desenvolvimento do raciocínio, do pensamento crítico, da criatividade, 

da formação de indivíduos pró-ativos, que buscam soluções para as 

situações que se apresentam. (RUPEL, 2008-9, p.8). 

 

Segundo Antunes (2000): 

Na Geografia, os docentes podem se utilizar dos jogos que explorem a 

inteligências pessoais e a naturalista (ambiental). Fazer com que 

conheçam o espaço geográfico e construam conexões que permitam aos 

alunos perceber a ação de homem em sua transformação e em sua 

organização no espaço físico e social. (ANTUNES, p.44). 

Mesmo sendo um jogo que é necessário recorrer a memória, ou seja, lembrar do que foi 

estudado, o jogo busca ir além da simples memorização, tendo em vista que essa prática 

(memorizar) não é significado de aprendizado. O que se faz importante na aplicação do jogo é 

conduzir o aluno na compreensão e entendimento da atividade, e que fique claro a ele, o por que 

e para que, está sendo realizado esse tipo de atividade. De maneira que ele enxergue significado, 

naquilo que está sendo transmitido. 

Sendo assim por meio do jogo e dos conceitos trabalhados durante as aulas, aspira-se que 

o aluno tenha a capacidade de encontrar as respostas. Na aplicação desse jogo o professor tem 

como objetivos, a reflexão sobre a inter-relação entre as práticas estabelecidas, o descobrir uma 

nova forma de fazer com que o aluno se aproprie dos conceitos no processo de 

ensino/aprendizagem. Além de trabalhar os conteúdos de forma mais dinâmica e estabelecer um 

diálogo com eles. Cavalcanti (1988), afirma que: 

O aluno é o sujeito ativo de seu processo de formação e de 

desenvolvimento intelectual, afetivo e social; o professor tem o papel 

de mediador do processo de formação do aluno; a mediação própria do 

trabalho do professor é a de favorecer/propiciar a inter-relação 
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(encontro/confronto) entre sujeito (aluno) e o objeto de seu 

conhecimento (conteúdo escolar); nessa mediação, o saber do aluno é 

uma dimensão importante do seu processo de conhecimento (processo 

de ensino-aprendizagem). (CAVALCANTI, 1988, p. 198 - 199). 

 

A partir das experiências na elaboração do jogo, desenvolverá no aluno uma autonomia, 

estimulando sua criatividade. O professor dever ser um mediador, auxiliando nos processos, 

organizando a atividade para que os objetivos sejam realizados, mas que deixe o aluno 

independente para fazer escolhas. Por meio do jogo o aluno na sua relação com outros alunos, 

alcançará uma socialização e cooperação. Conforme Santos (2011) afirma que: 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e 

não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do 

aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, 

social e cultural [...], facilita os processos de socialização, comunicação, 

expressão e construção do conhecimento. (SANTOS, 2011, p.12). 

Outros aspectos a serem considerados é o desenvolvimento do intelecto, visto que uma 

vez que ao jogar ele desenvolve sua inteligência, cognição, lógica, assimilando e compreendendo 

a realidade. 

A utilização dos jogos lúdicos também permite ir além do ensino tradicional, buscando 

uma forma alternativa de desenvolver a maneira de aprender do aluno e do ensinar do professor. 

É importante na prática do professor sempre estar presente buscando renovação metodológica, 

pesquisando novas abordagens. Sempre estar estimulando a consciência critica do aluno, 

auxiliando na construção do ser cidadão, que é participante da sociedade e transformante do 

espaço geográfico. 

Procedimentos Metodológicos 

Para que a atividade fosse desenvolvida, foi aplicada uma oficina, que partiu da utilização 

jogo dos pontinhos já construído, que tem por objetivo obter a resposta certa por meio de dicas. 

Como já mencionado o jogo foi realizado com uma turma de 2º ano do Colégio Estadual Andrea 

Nuzzi (Cambé – PR), tendo como tema questões referentes a Demografia, ou seja, toda a 

elaboração do jogo foi de acordo com o conteúdo trabalhado, a fim de correlacionar e consolidar 

o jogo e o conhecimento aprendido. Um dos objetivos centrais é trabalhar o intelecto, estimulando 

o saber, o que aprenderam nas aulas e a cooperação entre os alunos. 

Para a realização da atividade foi necessário que a turma se dividisse em 2 grupos grandes, 

cada um contendo o mesmo número de integrantes. Essa divisão foi deixada a critério dos alunos, 

ou seja, que ficassem livres para que escolherem seus parceiros de equipe. Levando em 

consideração o número de alunos (36) cada equipe ficou com 18 participantes, a atividade foi 

realizada dentro da sala de aula. As dicas estavam dentro de envelopes e em cada um tem 3 dicas. 

O jogo acontece da seguinte maneira: O participante do grupo que estiver na vez jogando, recebe 
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1. Teoria demográfica (Valor 10 pontos) 

 2. População em PG (Valor 9 pontos) 

  3. Alimentos em PA (Valor 8 pontos) 

                                        

Resposta: Teoria Malthusiana 

a primeira dica valendo 10 pontos, caso o participante acerte ganha os pontos, caso erre a vez será 

passada ao outro participante do grupo a adversário valendo 9 pontos, se acertar o ponto será dado 

a ele, por sua vez caso erre  a vez de responder é dada ao outro jogador com mais uma dica, porém 

valendo 8 pontos. Caso ninguém acerte o direito de resposta será dado ao primeiro participante 

de qualquer grupo que se manifestar valendo 5 pontos. As dicas estavam escritas em cartões, que 

ficaram dentro dos envelopes, conforme os exemplos abaixo: 

Figura 1: Cartão com as dicas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018 

 

 

Figura 2: Envelopes utilizados no jogo 

 

 
 

Fonte: o autor, 2018 

 

 

Foram confeccionados 18 envelopes ao total, porém 14 deles foram brancos e os outros 

4 coloridos, os últimos continham dicas diferentes, tanto podem beneficiar quanto dificultar quem 

sorteá-los. 

 As cores são: 
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• Azul – passa a vez, ao invés de quem está na vez começar, começa o outro 

jogador; 

• Amarelo - terá uma pergunta direta 

• Preto – ganhará +2 pontos, mas valerá apenas para o participante que retirou 

esse envelope; 

• Vermelho – pergunta direta, poderá pedir uma ajuda equipe; 

Os envelopes foram obtidos por meio de um sorteio. Cada um incluindo os coloridos tem 

uma sequencia que vai de A a R. Nesse sorteio tinha os papeis com as letras que estavam o dentro 

de uma caixa, aonde o jogador da vez sorteou. 

Antes do início do jogo foi explicado todas as regras e procedimentos para que o jogo 

acontecesse, os estagiários e a professora orientadora ficaram encarregados de supervisionar toda 

a dinâmica do jogo. Como forma de incentivo para os alunos, ao final a equipe com a maior 

pontuação recebeu uma premiação. Porém todos os indivíduos envolvidos ganharam uma 

recompensa por participação. A fim de promover a igualdade a todos, mostrando a importância 

da participação e colaboração de todos. 

Regras do jogo: 

1. A equipe que inicia o jogo é decidida no par ou ímpar; 

2. É uma disputa de um de cada equipe contra outro da outra equipe, de maneira 

que se enfrentem, e que não se repita quem já participou; 

3. Todas as dicas são referentes ao conteúdo que foi aprendido, no caso 

Demografia; 

4. A equipe que soprar é penalizada com -5 pontos; 

5. Os números de perguntas são de 18, ou seja, uma pergunta para cada dupla que 

se enfrentar; 

6. Ganha o jogo quem tiver mais pontos contabilizados: 

 

 

 

Resultados 

De acordo com a atividade realizada, considera-se que foi possível observar e então 

constatar após aplicação do jogo, aspectos que se mostraram ser positivos e aqueles que se 

apresentaram como aspectos negativos. Os pontos que trouxeram a necessidade de serem 

melhorados na aplicação da atividade referem-se como, por exemplo, o tempo curto para aplicá-

la, dado que não foi possível obter um feedback sobre a atividade e também a “correria” dos 

alunos para saírem da sala, quando estava próximo e barulho do sinal; a necessidade melhor 

preparação dos alunos, visto que a professora orientadora achou melhor não avisa-los da aplicação 

da atividade, então eles ficaram sabendo apenas no último dia das duas semanas, o que 
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consideravelmente influenciou na falta de preparação; a falta de interesse de alguns alunos em 

não participarem,  Quanto as ações benéficas que na prática mostraram-se que podem serem 

trabalhadas são por exemplo, como o intuito do jogo era de ser um aluno enfrentando o outro, nas 

perguntas porém, como foi encontrou-se dificuldade na obtenção da resposta, foi aberto para ajuda 

da equipe a fim de facilitar, o que de certa forma considerou-se um ponto positivo pois, a 

coletividade foi posta em prática, quando os alunos que participaram mostraram a necessidade da 

discussão entre seu grupo, para chegar a um consenso de resposta; a participação e cooperação 

dos alunos, na divisão e organização dos grupos, foi muito importante. 

Figura 3: Organização dos grupos 

 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 5: Realização do jogo 
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Fonte: o autor, 2018 

Tendo em vista todos esses aspectos, pode-se buscar maneiras de melhorar essa atividade, 

primeiramente no que se refere à preparação dos alunos, tanto avisa-los, quanto que prepara-los 

para que conseguissem atender todos os objetivos da dinâmica, e que realmente fizesse sentido 

para o entendimento de cada um, consequentemente o tempo de resposta seria mais rápido e assim 

a atividade poderia ser concluída no tempo estipulado. É necessário para o melhoramento 

trabalhar a questão de participação dos alunos, inserindo-os no processo de participação, sempre 

buscando uma melhor integração. 

 

Considerações Finais 
Após a realização da oficina e aplicação da atividade, foi possível observar a dificuldade 

que os alunos apresentaram para responder as questões que foram propostas, dificuldade essa que 

foi em massa, muitos não sabiam, relatavam que não prestavam atenção na aula. Porém o que 

mais chamou atenção foi o interesse por parte da maioria dos alunos em participarem da atividade, 

mesmo que não soubessem, buscavam ajudar seus companheiros de equipe. Por outro lado 

considera-se a importância da necessidade do professor em motivar, reorganizando 

constantemente suas práticas, de maneira que busque significado ao que está ensinando, que 

ensine seus alunos e que de mesma forma aprenda com eles, mantendo uma relação de empatia, 

por mais que muitas vezes seja difícil. Nota-se a importância da superação tradicionalista de 

ensino, para que o aluno possa aprender por meio de atividades lúdicas e outras atividades que 

sejam dinâmicas, atividades que os envolvam, que promova a coletividade, o saber crítico, 

contribuindo significativamente no desenvolvimento da formação escolar, e social, além do seu 
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pensamento e na sua constituição como ser cidadão. Nessa perspectiva, as ciências geográficas 

por meio das linguagens alternativas mais do que qualquer outra, proporciona ao ensinar com 

suas categorias e conceitos o entendimento da realidade, o conhecimento e o saber sobre as 

transformações, relações e intencionalidades que agregam no espaço. 

A expectativa é de que se pode aprender na prática, relacionar os conhecimentos 

científicos com o uso dos jogos, atividades lúdicas e as várias linguagens alternativas. 

Espera-se uma contribuição qualitativa, onde a atividade proposta possa auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem tanto do aluno quanto o do professor. 
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APLICAÇÃO DE OFICINA, COLÉGIO ONZE DE 

OUTUBRO: A IMPORTÂNCIA DE SE 

ECONOMIZAR ENERGIA 
    

Jaqueline de Paula Sabino 

 

Eixo Temático: Formação de professores e currículo da Geografia Escolar 

Resumo 

O presente artigo vem com uma proposta de mostrar o quanto a energia élétrica é importante para 

nós, e mais que isso  ressaltar a necessidade de se adquirir hábitos sustentáveis, visando sempre 

o consumo consciente deste recurso natural. A ideia é que por meio da oficina elaborada o aluno 

consiga desenvolver um sentimento de compromisso com o meio ambiente e principalmente com 

a água a qual é a nossa principal fonte de energia. Um segundo tema aqui abordado é a utilização 

de recursos audiovisuais em sala, os quais foram utilizados para a aplicação da oficina  no colégio 

estadual onze de outubro com os alunos do 9°c. entendemos que estes recursos são necessários 

para aplicação das aulas  nos dias atuais devido a nova era tencnológica a qual estamos vivendo. 

Palavras-chave: energia , economia, sustentabilidade. 

 

 

Introdução 
Este artigo traz uma proposta de oficina voltada ao 9° ano C  (vespertino) do 

Colégio estadual Onze de Outubro, localizado no munipio de Cambé, região 

metropolitana de Londrina proposta por mim juntamente com minha dupla de estágio 

Josirene Mariana Pereira.  
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Figura 1- localização do colégio 11 de outubro 

 
Fonte: gogle maps, 2018 

 

 A temátia é voltada a economia de energia e a importância de se adquirir hábitos 

sustentáveis, a dinâmica da oficina contou três momentos, primeiramente com um debate 

juntamente com os alunos que nos falaram um pouco sobre seus  conhecimentos prévios  

sobre o tema. 

 Em sequência explicamos um pouco mais a fundo sobre as principais fontes de 

energia, as mais utilizadas, suas vantagens e desvantagens e os métodos para se 

economizar. 

Em um segundo momento apresentamos um video ( a casa dos desligados) que 

trata de problemas enfrentados por uma familía que não possui hábitos sustentáveis, 

buscando assim ilustrar a temática com um recurso audiovisual. 

 Por fim propomos que eles produzissem desenhos relacionados ao tema 

apresentado, a ideia foi um encerramento da atividade com um exericício divertido para 

eles e uma espécie de retorno autoavalativo para nós enquanto aplicadores  da atividade. 

 

Desenvolvimento 

Referencial teórico 
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O ser humano se torna cada dia mais dependente de energia, seja no trabalho, 

em casa, na escola, ou em qualquer outro lugar, a energia sempre está presente, e isso 

significa que somos dependentes quase que completamente deste recurso. 

 Portanto é preciso pensar em formas sustentáveisde de poupar  essa fonte e 

adotar novos hábitos se torna algo indispensavel, mas isso não é o sulficiente. 

A escola é o lugar onde os primeiros passos as primeiras abordagens devem ser 

feitas, cabe ao professor desde os anos iniciais mostrar aos alunos as maneiras corretas de 

se lidar com este reursos. 

É fundamental que o aluno tenha consciência dos futuros problemas 

relacionados ao desperdício e ao mal uso deste bem . 

 É importante resaltar que o desperdício não está relacionado apenas a má 

utilização de energia, mas também em diferentes formas de se obte-la. 

A sustentabilidade é a única forma de conseguirmos manter o pleno acesso a 

essa fonte a qual não conseguimos mais nos desconectar.  

Adquirir hábitos saudáveis é um fator que vem de encontro com essa ideia de 

concientização, ao mudarmos nosso comportamento com a natureza consequentemente 

haverá uma mudança da natureza para conosco. 

 O desligar de uma torneira pingando, a reutilização da água para lavar calçadas, 

a torneira fechada ao escovar os dentes, são exemplos que devem ser adotados por todos 

a fim de contribuir para o gasto consciente da água. 

 no caso da energia elétrica, retirar os carregadores dos celulares e das tv dos 

interruptores após o uso, evitar o abre e fecha da geladeira sem necessidade, passar as 

roupas todas de uma só vez, evitar banhos prolongados também são atitudes conscientes 

que contribuem para o não desperdicio.  

Os alunos também precisam saber que a nossa prinipal fonte de energia é água 

logo uma coisa está diretamente ligada a outra, o desperdício da água ocasionado por nós 

impacta diretamente na geração de energia elétrica a mais utilizadas por nós. 

Todos esses exemplos são de atitudes sustentáveis e consumo consciente de 

recursos naturais,  que contribuem para a sua durabiidade.  

“A noção de sustentabilidade implica, portanto uma inter-relação necessária de 

justiça social, qualidade de vida, equilibrio ambiental e a ruptura com o atual padrão de 

desenvolvimento.” (JACOBI,1997apud JACOBI, 2003 p. 196). 
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Os recursos naturais vem sendo explorados com uma intensidade cada vez 

maior, e isso tem impactado diretamente em nossas vidas. 

 A má utiização e manejo desses recursos naturais trazem sérios problemas a 

vida humana como o superaquecimento do planeta, escasez da água, as secas acentuadas 

e as chuvas intensas. 

tudo isso são consequências, da má utilização dos recursos naturais pelo homem, 

e poderiam ser evitados se houvesse uma conciência por parte de todos de uma utilização 

sustentalvel.  

 Pensar em sustentabilidade exige concientização, esse é o primeiro passo para 

despertar no aluno o interesse em adotar hábitos sustentáveis,  portantanto se torna 

importante pensar em métodos que facilitem essa concientização. 

A criatividade sempre é bem vinda  quando se trata de desafios e no caso da sala 

de aula ainda mais, os alunos não gostam de aulas demoradas e massantes portanto trazer 

para eles metodologias diferentes se torna uma boa tática. 

Os recursos audivisuais são ferramentas que podem muito contribuir para o 

ensino, eles facilitam a compreensão do aluno além de chamar a atenção através de 

animações, soms e imagens. 

Os cinquênta minutos gastos dentro de uma sala de aula abordando um 

determinado conteúdo apenas com conhecimentos pré existentes por parte do professor, 

ou até mesmo textos do livro didático, torna-se uma aula monótona.  

Mas se este mesmo tema for abordado através de um vídeo, animação, música 

ou qualquer outro tipo de mídia que inclua um desses fatores, a possibilidade dos alunos 

prestarem  atenção será maior. 

Consequentemente a compreensão sobre o tema  será assimilada com maior 

facilidade.  

“a televisão e o vídeo partem do concreto, do visível, do imediato, 

próximo, que toca todos os sentidos. Mexem com o corpo, com a pele, 

as sensações e os sentimentos – nos tocam e “tocamos” os outros, estão 

ao nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do som estéreo 

envolvente.” ( apud ARROIO; GIORDAN, 2006, p.2). 

 

A apresentação de recusros audiovisuais nas escolas de fato não é uma novidade, 

porém sua utilização ainda é pouco explorada, considerando que vivemos uma era 

tecnológica, torna-se necessário a apropriação dessas ferramentas por parte do professor. 
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 Os recursos audiovisuais são uma forma de chamar a atenção do aluno para o 

conteúdo proposto, se tornando uma quebra de metodologias clássicas as quais os alunos 

estão saturados. 

Ultimamente a maior dificuldade dos professores tem sido a falta de atenção ou 

interesse dos alunos pelas aulas e quando questionados sobre essa falta de atenção os 

argumentos utilizados por eles é da rotina adotada pelo professor.  

Os recursos audiovisuais podem ajudar o professor nessa questão, tornarnando a 

aula mais atrativas e  prendendo a atenção do aluno,  

A vivência em sala de aula demonstra que a utilização dos recursos 

audiovisuais, além de aumentar o interesse dos alunos sobre temas 

específicos abre a possibilidade de aprofundamento de forma mais 

atraente às gerações que hoje estão nas cadeiras escolares, seja do nível 

médio, fundamental ou superior (ROHRER e OLIVEIRA, 2017, p. 48) 

 

O ensino de geografia necessita da utilização de outras linguagens além da fala, 

mapas, gráfico, imagens, são ferramentas indispensáveis para essa diciplina e os recussos 

audiovisuais podem agregar todos esses elementos. 

 Portanto torna-se necessária a  compreensão de diferentes tipos de linguagem e 

diferentes tipos de compreensão que parte do conccreto ao abstrato. 

 Explicar essas problemáticas aos alunos demanda um pouco mais de tempo. 

neste sentido os reursos audiovisuais aparecem mais uma vez como contribuintes para o 

ensino. 

A utilização da tenologia não deve ser banida em sala de aula , pelo contrário ela 

deve ser adotada como uma ferramenta a somar e a facilitar o desenpenho do professor, 

tornando o ensino estimulante e instigador. 

De maneira geral, a integração de todos estes recursos audiovisuais na 

sala de aula, além de servir para organizar as atividades de ensino, serve 

também para o aluno desenvolver a competência de leitura crítica do 

mundo, colocando-o em diálogo com os diversos discursos veiculados 

pelo audiovisual (ARROIO; GIORDAN,2006, p. 7). 

 

Diferentemente do que muitas pessoas imaginam os estudos da geografia não 

mantém seu foco somente no espaço  fisíco, mas em toda a dinâmica que ocorre dentro 

deste espaço, todos os tipos de relação que contribuem para a formação do mesmo. 

comprender quais são os tipos de energias existentes, de que forma são geradas, 

que região é mais propicia a cada uma delas, qual é a sua importância no nosso dia a dia 

, quais são os seus impactos e qual a maneira mais correta de se utiliza-la é um tema que 
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compete a geografia. 

 E é neste contexto que o professor deve fazer uma abordagem geral que 

relacione conceitos geográficos, relaçoes sociais, e por fim a concientização. 

O ensino de Geografia na Escola sempre abordou os temas da natureza 

e das relações humanas estabelecidas no espaço geográfico, com a 

pretensão de contribuir para a formação de cidadãos críticos, 

conscientes e capazes de atuar no processo de construção de um futuro 

melhor.(FIALHO, 2008, p.51). 

 

A geografia tem sido muito mais que uma simples ciência, ela tem sido o 

caminho norteador para a transformação de uma sociedade mais consciente e justa. 

 
Procedimentos metodológicos 

 

A oficina proposta teve como base a importância de se economizar energia, a turma 

escolhida é composta por 33 alunos faz parte do 9º ano C do Colégio onze de Outubro, neste 

sentido os procedimentos aplicados foram os seguintes: 

Em um primeiro momento abrimos para um debate, a intenção era saber qual era o nível 

de conhecimento dos alunos sobre energia, em seguida falamos sobre a importância que a energia 

tem em nossas vidas e por tanto economiza-la se torna uma necessidade. 

 Com a ajuda de um mapa conceitual feito no quadro abordamos variádos temas como: 

sustentabilidade, tipos de energia existente, vantagens e desvantagens, buscando enfatizar aos 

alunos o quanto é importante à conscientização e que ela deve partir de cada um de nós. 

O segundo momento utilizamos de um vídeo educativo (A casa dos desligados), que 

traz em sua narrativa a situação de uma família que utiliza de hábitos nada conscientes diariamente 

e que ao fim acabam sofrendo um apagão o que afeta toda a rotina da família. 

O vídeo utilizado teve como objetivo a ilustração e a fixação do conteúdo, nos 

auxiliando e evidenciando pequenos detalhes que passam despercebidos no nosso dia a dia como 

o banho demorado, a lavagem de poucas roupas sem necessidade, muitas luzes acessas de uma só 

vez,  

O terceiro momento foi pedido aos alunos que fizessem desenhos ou escrevessem frases 

que representassem o que eles haviam aprendido durante a oficina. 

 O desenho e a frase poderia ser qualquer coisa que estivesse relacionado com o 

conteúdo proposto, porém deveria ser algo criativo bem elaborado e que chamasse a atenção. 

 A nossa intenção ao fim era expor em um mural na escola ou colar em pontos 

estratégicos como tomadas, torneiras e ventiladores. 
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A ideia foi de fazer um encerramento da atividade e que eles nos apresentassem o que 

haviam compreendido, para que pudéssemos avaliar tanto o desempenho deles como receptores 

da oficina quanto o nosso como aplicadores. 

 

Resultados 

As oficinas de forma geral são importantes para fixação de qualquer tipo de tema 

abordado em sala, ela ajuda o aluno na assimilação do conteúdo através do debate, das perguntas 

e das atividades. 

Nossa oficina foi preparada para uma turma de 33 alunos, durante nossa apresentação 

alguns alunos prestavam atenção enquanto outros mantinham conversas paralelas e outros 

dormiam debruçados na carteira. 

O vídeo apresentado só pode ser assistido pela metade, devido á internet do colégio não 

suportar o carregamento do vídeo por completo.  

A atividade proposta ao fim da oficina consistia na elaboração de frases e desenhos que 

representassem o que de fato eles haviam apreendido e se o nosso objetivo havia sido alcançado, 

ao final da atividade observamos que de um total de 33 alunos apenas 12 alunos entregaram as 

atividades. 

 Entre os que entregaram duas folhas estavam em branco, o restante entregou, porém 

nenhum deles utilizou lápis de cor o que nos mostrou desinteresse pela atividade, pois os alunos 

pareciam estar com pressa de terminar. 

 Os desenhos e frases produzidos estavam de acordo com a oficina, alguns desenhos 

destacaram a importância de se economizar energia, retratando através de placas solares, 

chuveiros ligados, frases que salientavam a importância da economia, outros desenharam apenas 

uma tomada e um celular carregando algo muito simples, mas não fugia da proposta. 

 O objetivo não foi atingido por completo, pois os alunos não se preocuparam em 

produzir desenhos e frases criativas, não houve nenhum desenho colorido, acreditamos que os 

alunos compreenderam a ideia e a mensagem transmitida, mas por algum motivo não quiseram 

ou não conseguiram se empenhar em produzir desenhos mais coloridos. 

Os resultados ao fim não foram satisfatórios, apesar dos alunos terem compreendido a 

proposta, faltou interesse pela atividade final. 

Acreditamos que essa deficiência pode estar relacionada com a possível falta de didática 

de nossa parte, juntamente com o cansaço dos alunos já que a oficina foi aplicada na ultima aula.  

   Podemos dizer que um aspecto positivo observado durante a oficina é que á todo 

momento se mostraram participativos e interessados em saber qual seria a atividade que para eles 

era diferente. 
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Um aspecto negativo é a falta de interesse pela atividade proposta. 

 

Figura 2- oficina de estágio 

 
Fonte: Sabino, 2018 

Em conversas com os alunos percebemos que eles se sentem atraídos por atividades 

diferenciadas, mas que isso acaba se tornando acontecimentos raros no cotidiano escolar.  

 

 

 

 

Figura 3-oficina de estágio 
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Fonte: Sabino 2018 

 

Não houve um comprometimento com a elaboração dos desenhos, um aluno de 9° ano já 

está totalmente alfabetizado, portanto espera-se que a sua criatividade esteja em um nível um 

pouco mais avançada, isso não é necessariamente uma regra, mas se tratando de uma turma de 33 

alunos o desinteresse ficou nítido.  

 

Figura 4- oficina de estágio

Fonte: Sabino, 2018 

 

A frase descrita por este aluno mostra que a mensagem transmitida foi compreendida 

pelos alunos, porém por algum motivo eles não conseguiram expressar a criatividade. 
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Figura 5- oficina de estágio 

Fonte: Sabino, 2018 

 

Nesta outra foto observamos que a palavra felicidade foi escrita de forma errada, 

indicando que falta de interesse pela atividade possivelmente esteja associada á pressa dos alunos 

em sair da sala já que a oficina foi aplicada no ultimo horário. 

 

 

Figura 6- oficina de estágio 

 
Fonte: Sabino, 2018 

 

Todos os alunos conseguiram compreender o que foi proposto, entenderam a importância 

que a energia tem em nossas vidas, e o transtorno que podemos sofrer com a sua falta, as 

expectativas com a atividade apesar de não serem superadas, não podem ser vistas como algo de 
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todo o mal, considerando que a oficina é uma proposta para obtenção de experiência e não uma 

atividade avaliativa. 

 

 

Considerações finais 

Acreditamos que a aplicação de oficinas durante o período de estágio é uma oportunidade 

de estar treinando nossa futura atuação em sala de aula, considerando que nem todos os estagiários 

possuem a desenvoltura que se espera de um professor. 

Considerando também que as salas de aula não são todas iguais, ter á oportunidade de 

vivenciar diferentes ambientes é algo que muito contribui para nossa formação, possibilitando o 

contato com diferentes situações enfrentadas cotidianamente pelos professores.  

Apesar da oficina aplicada por nós não resultar no que esperávamos, podemos dizer que 

grande foi o aprendizado, pois se tivéssemos que repeti-la com certeza muitas coisas seriam 

mudadas. 

Entendemos que a preparação de uma oficina exige uma organização antecipada de todos 

os materiais que serão utilizados, o ultimo horário não é uma boa opção para a aplicação, o 

professor precisa impor respeito em determinados momentos para que a sala não fique 

tumultuada.  

Ficou muito claro o interesse dos alunos em assistir o vídeo pelo fato de ser algo diferente 

o que nos faz acreditar que é necessária uma maior exploração dos recursos audiovisuais em sala. 

E por fim algo que não devemos deixar de ter muito bem esclarecido em nossas futuras 

atuações é o contexto da escola. Qual é o seu público. Os alunos jamais irão se interessar por uma 

aula que não tem a ver com a realidade a qual estão submetidos. 

É preciso conhecer a realidade em que vivem e fazer o possível para relacionar com o 

conteúdo proposto, o aluno precisa entender que oque o professor está ensinando também 

interfere na vida dele e que ele pode ser o agente modificador. 
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A OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM PELA 

FOTOGRAFIA: UM OLHAR ALÉM DO EU 
 

Josirene Mariana Pereira4 

  

Eixo Temático: Metodologia de Ensino 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo geral demonstrar como o trabalho com variados meios 

didáticos podem ser benéficos ao processo de aprendizagem, no caso dessa oficina foi utilizado o 

trabalho de campo associado a fotografia, e desenvolvido no Colégio Estadual Professor Newton 

Guimarães, apontando a importância de observar as produções espaciais para discutir os 

conteúdos geográficos ensinados em aula. Inicialmente será apontado a organização do presente 

trabalho, evidenciando as características da oficina, assim como do colégio e série na qual ela foi 

aplicada. Esse trabalho foi desenvolvido para mostrar a importância de práticas didáticas 

diversificadas, afim de trazer contentamento dos estudantes no aprendizado. Logo será 

apresentado o embasamento teórico que norteou as ideias para a oficina e destacando a 

importância do trabalho de campo no Ensino de Geografia. O plano e aplicação da Oficina de 

fotografia para os alunos, teve por objetivo encaminhar o olhar do estudante, à um espaço no qual 

está diretamente em interação, ou seja, o seu lugar de vivência, e despertar a percepção de atores 

diretos no espaço, em um tempo no qual o individual tem se sobressaído nas relações sócias, que 

compõem o espaço. Esse trabalho foi desenvolvido para demonstrar as expectativas e os 

resultados dessas, de um modo geral foram alcançadas e proporcionando um grande aprendizado 

para a a formação do professor. 

 

Palavras-chave: Colégio Estadual Professor Newton Guimarães; Oficina de fotografia; Ensino 

de Geografia 

  

Introdução  
 A oficina de fotografia denominada: A OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM 

PELA FOTOGRAFIA – UM OLHAR ALÉM DO EU, foi elaborado como sendo uma 

prática a ser aplicada no decorrer do estágio obrigatório de observação, da disciplina 

Ensino da Geografia estágio e vivência docente, no qual foram feitas observações das 

aulas de alunos de sétimos e nono ano no Colégio Estadual Professor Newton 

Guimarães. Pela necessidade de recursos digitais, como, celulares (smartphones) ou 

câmeras fotográficas o colégio direcionou-se a oficina ara esse colégio, pois em análise 

ao Projeto Político Pedagógico prévia ao estágio, já se presumia que os alunos teriam 

condições de portar esse tipo de equipamento. 

                                                           
4 Graduanda em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. josimp.geografia@gmail.com 
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 O plano e aplicação da oficina de fotografia foi pensada para ser 

empregada aos alunos de sétimo ano, no decorrer dos dias da observação atribuiu-se a 

aplicação aos alunos do sétimo ano A. 

 O objetivo principal da oficina foi o de encaminhar o olhar dos estudantes 

à um espaço no qual estão diretamente inseridos e agindo como atores sociais, chamar 

a atenção para a (re) construção do lugar onde habitam, buscando a desconstrução do 

individualismo que contém no apego por autoimagem, e exaltando a importância com 

as interações com o seu lugar de vivência (mesmo essa vivência sendo por algumas 

horas por dia). 

 Foi pensado e estudado o como essas intencionalidades poderiam ser 

repassadas de forma que houvesse a compressão por parte dos estudantes, esse estudo 

foi dirigido por referencial teórico que abrangeu os conceitos de paisagem, lugar, espaço 

geográfico, sociedade individualizada, e fotografia como um instrumento de análise e 

memória. 

 A aplicação da oficina seguiu um cronograma, que considerou uma lógica 

de: explanação teórica (agindo dialeticamente), proposta da atividade, saída para o 

campo, e retorno com discussão, anotações (confecção de legenda para as fotos mais 

representativa para cada um deles) sobre os resultados. 

 Vivenciar o estágio de observação é de fundamental importância para os 

estudantes de licenciatura, para sentir como é o convívio em sala de aula, como é a 

relação professor aluno-  isto de modo geral, e principalmente para possa ser assertiva a 

decisão de lecionar, pois no estágio é possível perceber se há a real vocação para atuar 

como mediador na construção do conhecimento. 

 O artigo está estruturado de tal maneira, introdução, os referencias teóricos 

que embasaram a ideia inicial, processos de vivência e aplicação da oficina, e os 

resultados gerados por esse trabalho, que de forma sucinta pode-se dizer que foi muito 

positivo. 

Oficina de Fotografia: definições, processo de realização e sua 

importância de dinamizar as aulas para o ensino de Geografia 

 Inicialmente foi discutido na oficina o apego das pessoas por sua autoimagem na 

contemporaneidade. O quanto isso pode estar associado a uma rapidez, fluidez, 
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instantaneidade, e das relações humanas, que leva a pensamentos e atos que circundam 

o individualismo. 

 Nesse contexto foi abordado o conceito de Sociedade individualizada, do sociólogo 

Zygmunt Bauman, tratando com os estudantes a interpessoalidade das relações que acabam por 

tomar de vista as influências e dinâmicas espaciais considerando a mobilidade e (re) construção 

do espaço geográfico, ou seja, as pessoas olhando para si acabam não percebendo o dinamismo 

do seu entorno e o quanto esse interfere em suas vidas. Para Bauman, 

[...] as condições sob as quais os humanos constroem sua existência 

individual e que decidem o alcance e as consequências de suas escolhas 

se retiram (ou são removidas) para além dos limites de sua influência 

consciente, enquanto as referências a elas são riscadas ou deportadas 

para o cenário nebuloso e raras vezes explorado das histórias que os 

indivíduos contam de suas vidas, em seus esforços para inventar ou 

descobrir sua lógica e remodelá-los em sinais convertíveis de 

comunicação interpessoal. (BAUMAN, 2008, p.13) 

 

 O professor de Geografia tem a responsabilidade de propiciar ao aluno diversas 

possibilidades interpretativas do espaço geográfico, para que o estudante possa interagir 

criticamente, compreendendo e relacionando as especialidades da Geografia, sobretudo a partir 

das relações estabelecidas entre a sociedade e natureza, enfatizando relações a partir de temas 

como urbanização, dinâmica populacional, aspectos econômicos, globalização, geopolítica, 

aspectos naturais: relevo, hidrografia, clima, vegetação e ecossistemas, entre outros. Neste 

contexto, a representação dos diferentes lugares, deve ser realçada mediante a utilização de 

mapas, maquetes e plantas, com a legenda e a escala definida, e com apoio das novas tecnologias. 

(SILVA; SILVA, 2012). 

            O professor de geografia precisa se adequar e também perceber que as praticas de 

ensino não tradicionais tem uma melhor aceitação dos estudantes, e sendo assim existe maior 

possibilidade de que de fato esse estará cumprindo o objetivo que é aprender a refletir e 

questionar, porém sabe-se que essa superação não é simples, pois segundo Lebrão, Nogueira e 

Santana , 

Apesar das discussões da renovação prática pedagógica da 

Geografia, e de apresentar perceptíveis inovações, muitas dessas 

mudanças não deram conta da crise da modernidade e continuam 

a trabalhar inserindo uma barreira no conhecimento do aluno, 

fazendo com que o mesmo desconheça sua realidade e as suas 

possibilidades de produzir o conhecimento. É preciso saber que, 

o ensino é um processo de intermediação entre o conhecimento 

do aluno com o conhecimento do professor, sendo que, para tal 

processo, está envolvido um conjunto que integra os objetivos, 

os métodos e as formas de procedimentos do ensino da 
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Geografia. Esse último desencadeia técnicas e atividades para a 

concepção socioconstrutivista do ensino não pondo fim as formas 

mais convencionais e estimulando as potencialidades do aluno. 

(LEBRÃO, NOGUEIRA, SANTANA, 2010, p.4) 

 

 Foi abordada a atuação das pessoas na (re) produção do espaço geográfico, pois 

é através da interações e mutações que o homem produz na natureza, fazendo essa análise através 

da paisagem que Milton Santos conceitua como sendo: “Tudo o que vemos, e nossa visão alcança, 

é a paisagem. Essa pode ser definida como domínio do visível, aquilo que a vista abarca. É 

formada não apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.” 

(SANTOS, 1998, p.61), a intencionalidade do campo foi o registro nessa paisagem de tudo o que 

remetesse sentimento ou relevância de alguma forma, usando todos esses sentidos. 

 Assim como o espaço todo sendo geográfico, pois “são determinados pelo 

movimento da sociedade, da produção. Mas tanto a paisagem quanto o espaço resultam de 

movimentos superficiais e de fundo da sociedade, uma realidade de funcionamento unitário, um 

mosaico de relações, de formas, funções e sentidos” (SANTOS, 1998, p.60). Esse é o 

conceito/categoria balizador da Geografia, produto da ação do homem sobre a natureza, conforme 

a sua evolução histórica tecnológica e cultural. Para Corrêa (1982) é o mais abrangente, 

apresentando-se como “um todo” do qual derivam os demais conceitos e com o qual se 

relacionam. 

Existe um conceito abstrato para o aluno, principalmente em séries iniciais , em fazer 

relações espaciais há a demora na compreensão do que está sendo exposto em uma aula escrita 

ou dialogada, e há a necessidade de materializar o que parte do discurso do professor, 

principalmente por conta do fator idade como afirmado adiante: 

 

As crianças possuem enorme dificuldade para lidar com certos 

níveis de abstração, sobretudo, porque estão passando por uma 

fase na qual o processo de desenvolvimento de seu sistema 

cognitivo ainda não está concluído, pelo contrário, se encontra 

em pleno desenvolvimento. Por essa razão elas necessitam de 

algum elemento que apresente características físicas e que possa 

ser analisado na sua materialidade.(LEBRÃO, NOGUEIRA, 

SANTANA, 2010, p 8) 

 

 O trabalho de campo é toda e qualquer atividade de observação, investigação e 

exploração que ocorre fora do ambiente escolar, é um tipo de exercício que é, na maioria das 

vezes, muito bem aceita pelos alunos, pela possibilidade de sair da rotina escolar de sala de aula, 

e é um instrumento muito importante no ensino de Geografia que tem como laboratório o mundo, 

pois se encarrega de explicar os fenômenos resultantes da relação sociedade/espaço, e mediante 
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esse processo despertar no estudante a percepção de se perceber integrante desse meio, como 

segue:  

Fazer trabalho de campo representa, portanto, um momento do 

processo de produção do conhecimento que não pode prescindir 

da teoria, sob pena de tornar-se vazio de conteúdo, incapaz de 

contribuir para revelar a essência dos fenômenos geográficos. 

Neste sentido, o trabalho de campo não pode ser mero exercício 

de observação da paisagem, mas parte desta para compreender a 

dinâmica do espaço geográfico, num processo mediado pelos 

conceitos geográficos. (ALENTEJADO; ROCHA-LEÃO, 2006, 

p. 57). 

 

Logo, o trabalho de campo serve como um escape, para que as aulas se tornem dinâmicas e ao 

mesmo tempo faça o uso do espaço geográfico como um laboratório, é de fundamental 

importância manter essas práticas no ensino de geografia já que os métodos tradicionais são 

poucos atrativos, pois 

As aulas de Geografia vêm se tornando cada vez mais monótonas 

e sem dinamismo. No processo de ensino-aprendizagem há a 

existência e o predomínio de um paradigma adotado pela maioria 

dos professores, que se limitam, basicamente, a antiquadas 

práticas de ensino e se rendem ao tradicionalismo impregnado na 

estrutura da ciência geográfica, refletindo, sobretudo, no ensino 

da Geografia. (LEBRÃO, NOGUEIRA, SANTANA, 2010, p. 3) 

 

 O trabalho de campo utilizando a fotografia como instrumento utilizado para que 

houvesse esse registro, ressaltando a importância de registrar o espaço para que no futuro possa 

ser feito o resgate do tempo, e as análises das mudanças ocorridas. 

 Teoricamente a fotografia pode ser considerada uma, 

Memória visual do mundo físico e natural, da vida individual e social. 

Registro que cristaliza, enquanto dura, a imagem de uma ínfima porção 

de espaço do mundo exterior. È também a paralisação súbita do 

incontestável avanço dos ponteiros do relógio: pois o documento que 

retém a imagem fugidia de um instante da vida que flui 

ininterruptamente. (KOSSOY, 1989, p.101) 

 Para a oficina a fotografia foi o meio de sensibilização do aluno, diante das 

variadas percepções, criando recorrente a isso uma outra forma de enxergar e ler o mundo, mas 

essa não é uma análise simples, Ribeiro (2013) faz uma análise quase fisiológica quando apontado 

o como as pessoas interpretam imagens, cada pessoa tem o seu olhar individual cabe a geografia  

, fazer na medida do possível que esses olharem direcionado para determinada situação sejam 

críticos. 

As imagens estão por ai, cabe a nós apreciá-las, questioná-las, 

compreender seus signos, compará-la com outras interpretações, buscar 
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formas de analogia com nossos anseios de interpretações. Amparar-se nas 

imagens em um viés geográfico pode nos levar a uma busca por uma 

verificação do que vivenciamos espacialmente, no entanto, será que 

estamos preparados para essa análise? Quanto mais cedo tentar 

decodificar os métodos de análise das imagens, mas preparados 

estaremos para compreender e aplicar suas habilidades em um âmbito 

geográfico. ( RIBEIRO, 2013, p. 28) 

 

Esse recurso é muito utilizado no ensino de geografia, justamente por ser uma área a qual 

necessita da imagem para materializar seus fenômenos, pode-se exemplificar essa afirmação se 

referenciando ao mapa. Os recursos fotográficos no trabalho de campo trazem perspectivas não 

somente no momento presente, mas deixa a possibilidade de análises futuras, por meio de 

comparações, para que se posse ter a percepção da atuação humana no meio. Para Ribeiro (2013), 

a fotografia serve para mostrar como o homem através da imagem mostra a sua conexão com o 

mundo, como segue: 

As imagens em sua essência são consideradas como um instrumento, 

difusor de mensagens, um meio comunicador entre pessoas, as imagens 

por si só também funcionam como um aparelho de intercessão entre o 

homem e o próprio mundo. Podemos ressaltar que as imagens agem como 

uma produção humana que visa estabelecer uma relação com o mundo, 

relação está permeada por características geográficas, como espaço, 

tempo e percepção, que são compreendidas através da linguagem visual, 

amparada sobre nossas experiências diretas, tanto no âmbito científico 

quanto no de nossa vivência cotidiana. (RIBEIRO, 2013, p. 25, 26). 

 

  Considerando todas as perspectivas teóricas apresentadas, a oficina teve  

embasamento necessário para a construir e disseminar a ideia para o professor regente, e  propaga-

la na prática aos estudantes, de forma que trouxe segurança para que pudesse se concretizar a 

ideia da fuga de uma aula costumeira, diante da aula de campo, tendo como resultados os mesmos 

ou melhores do que poderia ter, se fossem tratados dos conceitos de paisagem e espaço geográfica 

e suas dinâmicas de dentro da sala de aula. 

 

Oficina no estágio de observação: A Observação Da Paisagem Pela 

Fotografia – Um Olhar Além Do Eu 

 Inicialmente foram discutidas ideias entre a dupla do estágio, a fim de decidir 

qual conceito geográfico deveria ser trabalhado com os alunos do sétimo ano, a partir disso houve 

uma busca por teorias em artigos e livros para dar embasamento no discurso.  

 Depois de desenvolvida no projeto, já no estágio, foi feita a aplicação da oficina 

no último dia. 
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 A proposta foi apresentada aos alunos contando com uma introdução que tinha 

como objetivo explicitar o porquê da aplicação de tal oficina.  

 No primeiro momento foi pedido para que olhassem em seus celulares, a fim de 

contabilizar mentalmente quantas fotos teriam de si, em relação as que teria do espaço onde 

habitam, isso com a intenção de que percebessem que as pessoas estão mais voltadas para si, do 

que para o ambiente em que vivem e tem influência direta ou indireta sobre suas vidas. Após o 

primeiro momento, foi perguntado o que os alunos entendiam por paisagem, e se moravam 

próximos ou longe do colégio, obteve-se variadas respostas, tendo a maioria respondido que 

moram próximos. A pergunta seguinte consistiu em saber se no caminho para escola eles 

costumavam observar e analisar a paisagem a ponto de perceber as transformações nessa, e 

obteve-se como resposta da maioria a resposta não. Logo, a partir dessas perguntas foi enfatizado 

no discurso que o espaço está em constante (re) construção e essas são percebidas pela análise da 

paisagem. 

 O Segundo passo foi propor o trabalho de campo nos entornos da escola, para que 

esses pudessem fotografar cenários que lhe pareçam relevantes ou determinantes para que a 

configuração do espaço exista como tal, e fazer a análise da paisagem diante das fotografias. 

 Na saída de campo, alunos foram novamente orientados para que fotografassem 

o que lhes chamarem atenção naquele momento de observação, mas que no cotidiano possa ter 

passado despercebido; depois de uma breve volta aos entornos do colégio, que durou cerca de 15 

minutos, retornamos para a escola. 

 Já com as fotos, os estudantes puderam pesquisar e relatar sobre o que 

encontraram além de explicar o porquê de terem tirado determinadas fotos. Foi pedido diante 

dessa reflexão para que escrevesse relatos sobre as fotografias. 

  Por fim, ficou a proposta de expor em suas fotos no mural da escola, com as 

fotografias reveladas em papel de foto 10x15 e coladas em a papel A4 para que pudessem escrever 

a legenda ou o relato sobre determinada paisagem. 
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Figura 1- Estudantes durante o primeiro momento da oficina. 

 
Fonte: Sabino, 2018 

 

  Na imagem a cima (Figura 1) pode-se observar os estudantes o momento em que 

os estudantes analisavam o tipo de fotografia mais havia em seus smartphones, para 

contabilizarem mentalmente e refletirem se os aspectos pessoais estão sobrepstos aos aspectos 

espaciais no seu cotidiano. 

 

Figura 2-  Estudantes no segundo momento da oficina. 

 

Fonte: Sabino, 2018 

 

 Estudantes na prática de campo, observando as imediações para fotografarem, as 

paisagens e possíveis mutações no espaço as quais considerem mais relevantes. 

 

Resultados obtidos 
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 Os resultados observados foram baseados no diálogo que se teve com os alunos 

anterior a saída de campo e na volta, na percepção dos estagiários, e nos comentários do professor 

supervisor. 

 Durante aplicação da oficina, no momento inicial, no qual foi pedido para que os 

estudantes olhassem é analisassem as fotos de seus celulares foi obtido o primeiro resultado, esse 

resultado deveria representar a quantidade de fotos de paisagem ou lugares em relação ao número 

de autorretratos, nesse momento pode-se observar que as fotografias que retratam o próprio aluno 

eram maioria, unânime entre todos os alunos. 

 A segunda questão foi relativa ao quanto conhecimento tinham sobre o conceito 

de paisagem. Foram poucos os alunos que responderam à questão de forma correta relacionando 

paisagem com o espaço geográfico, ou seja, considerando o que os olhos veem, pontuando quais 

as mudanças podem ser notadas em um determinado espaço, e para alguma paisagem era o 

significado de algo que remete ao natural, ou seja, árvores e montanhas, sol e praia e cenários 

semelhantes. 

 Relacionado a saída de campo, assim que anunciado, a aceitação para a atividade 

externa contou com concordância de todos, mostrando que os alunos têm interesses de 

aprendizado também fora do ambiente de sala de aula. Foi perguntado se todos os alunos tinham 

aparelhos celulares smartphones) ,  grande maioria da sala possuía, apenas dois alunos não tinham 

porém esses fizeram dupla com um colega que tivesse para que pudesse participar da oficina, isso 

mostra o quê o PPP do colégio e a própria convivência na escola durante o estágio já tinha trazido 

na percepção dos estagiários, que é o nível econômico dos estudantes que ali frequentam, 

considerando serem pré-adolescentes na faixa entre doze e treze anos de idade, praticamente cem 

por cento da sala equipada com aparelhos celulares pode-se perceber que esses estudantes vem 

de famílias com boa situação econômica. 

 Durante o percurso ao entorno da escola no qual foi pedido para que tirassem 

fotografias de paisagens que considerassem relevantes, teve boa adesão, fotografaram de acordo 

com o que foi pedido. Além do que foram sendo desenvolvidas conversas nas quais pôde-se 

observar que alguns dos alunos reparavam em mudanças feitas em relação a construções, em que 

edificações no entorno sofreram mudanças, estabelecimentos comerciais que teriam se tornando 

residências e vice-versa. 

 Após voltarem para a sala de aula, foi pedido para discursarem sobre o que 

acharam de interessante nesse trabalho, e qual a importância acreditava haver em observar os 

fenômenos de mutação do meio, foi relatado que não havia o hábito de notarem essas questões, e 

que não percebiam ligações diretas com o cotidiano deles, porém ressaltaram que passariam a se 

questionar em relação a isso.  
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 O professor supervisor aprovou a dinâmica e relatou suas experiências com 

trabalhos de campo, ressaltando a importância desses não só pela sua intencionalidade, mas 

também pelo como isso contribui com o aprendizado no sentido de que práticas diferentes atraem 

a atenção dos alunos, que na rotina de aulas em classe muitas vezes se perde. Essas ressalvas 

foram declaradas após o término da aula. 

 De modo geral, os resultados obtidos não diferenciaram muito dos resultados 

esperados, pois o objetivo era despertar para a reflexão, nesse tempo em que o individual tem se 

sobrepõe ao coletivo, existe a importância de se observar as mudanças, pois essas podem inferir 

diretamente na vida de um indivíduo, ou de uma sociedade inteira, só muda a escala, mas a 

importância é a mesma. E é por meio de observações e questionamentos que se tem uma inicial 

participação nas transformações na sociedade e do espaço, pois através desse início se passa a 

perceber e querer ou não mudanças, e ir para um passo seguinte que é a participação, e essas 

questões foram tratadas objetivamente no final da oficina, deixando a reflexão por conta dos 

alunos. 

 

Considerações Finais 

 As expectativas criadas entorno da oficina talvez foram maiores do que os 

resultados, pois pensava-se em expor as fotografias em um momento posterior, possibilidade essa 

limitada em virtude da carga horária do estágio que estava em seu limite no momento da aplicação 

da oficina. 

 O fato de viver, sentir a sala de aula, interagir com os estudantes, trouxe satisfação 

nessa fase do curso a qual estamos tendo o real direcionamento para a profissão de professor, foi 

confortável e satisfatório perceber a adesão à atividade proposta, assim o tratamento recebido por 

parte dos estudantes e disponibilidade do professor. 

 Os temas abordados em sala, renderam questões por meio da percepção que é 

importante perceber o espaço, proporcionando não só o conhecimento, mas também ideias para 

nossa futura atuação como professores. O trabalho de campo realizado mostrou que essas práticas 

são, como já apontadas em vários estudos, fundamentais para o entendimento das dinâmicas 

geográficas. 

 Por fim considerou-se que a aplicação da oficina proporcionou a obtenção de 

experiência, para que o nosso desempenho como professores seja produtivo, construtivo, e 

satisfatório para todos os envolvidos no processo. 
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SOCIEDADE DO CONSUMO E MEIO AMBIENTE: 

UMA EXPERIÊNCIA DE OFICINA PEDAGÓGICA 

NO ENSINO MÉDIO 
 

Luciana de Mello Battini5 

  

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

Resumo 

Partindo da discussão da ciência geográfica e da disciplina de geografia com um viés crítico, 

percebemos a necessidade de abortar em sala de aula a temática meio ambiente atrelada à 

sociedade do consumo.  É, portanto, função da escola e do ensino de Geografia formar um modo 

de perceber a natureza e o ambiente físico não apenas na sua constituição natural, mas como meios 

resultantes da relação do homem com a natureza. A geografia deve trazer um espaço cada vez 

mais artificial, influenciado pelo homem, tendo em vista o modo de produção capitalista, a 

sociedade do consumo e como isso impacta diretamente no meio ambiente. O presente trabalho 

tem como objetivo trazer a experiência de uma oficina com essa temática aplicada no terceiro ano 

do ensino médio na Escola Estadual Willie Davis em Londrina-PR. A oficina foi aplicada para 

aproximadamente 20 alunos, com a exibição de um vídeo e discussão sobre conceitos que 

permeiam a relação entre sociedade do consumo e meio ambiente. 

Palavras-chave: Consumo; Meio Ambiente; Ensino. 

  

 

Introdução 
A sociedade do consumo relacionada com o meio ambiente é um tema recorrente nos dias 

atuais nos meios de comunicação, nas pautas da ciência e no que diz respeito à educação.  Com a 

inclusão de temas transversais na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), inclui-se também 

a Educação Ambiental e a disciplina de geografia demonstra muita potencialidade para abortar 

essa temática.  

A Geografia que possui uma função social e política, vista na corrente da Geografia 

Crítica e da Geografia Socioambiental como transformadora das realidades por meio do 

desenvolvimento de um pensamento crítico, pode abortar várias questões na discussão da 

sociedade do consumo. É, portanto, função da escola e do ensino de Geografia formar um modo 

de perceber a natureza e o ambiente físico não apenas na sua constituição natural, mas como meios 

resultantes da relação do homem com a natureza (BORTOLOZZI e PEREZ FILHO, 2000). A 

partir disso, a sociedade do consumo influencia diretamente no meio ambiente e vice-versa. 

A educação ambiental deve ser compreendida como uma prática social e política, abrindo 

a possibilidade para a intervenção dos indivíduos na sociedade, que eles interfiram na realidade 
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circundante e possam transformá-la. Está relacionada com uma mudança de postura da sociedade, 

de atitudes de cuidado com o ambiente e de respeito mútuo. A geografia deve criar e trabalhar 

com os alunos em sala de aula um ambiente cada vez mais artificial, influenciado pelo homem. 

Dessa maneira, esse artigo tem como objetivo trazer a experiência de uma oficina aplicada 

no terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Willie Davis em Londrina-PR. A oficina é 

aplicada por graduandos, professores em formação da disciplina de Estágio e Vivência Docente. 

         

Referencial Teórico 

Bauman (2008) no livro "Vida para consumo" pauta sua discussão na pós- modernidade 

onde os homens se transformam em mercadoria, na qual suas ações e suas vidas giram em torno 

das mercadorias. Além das pessoas se venderem, elas vivem para o consumo, dessa forma, a 

sociedade liquida pós-moderna cria produtos temporários, que não duram por muito tempo para 

serem trocados com rapidez, fazendo com que as pessoas consumam cada vez mais. Segundo o 

autor: 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeitos sem 

primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua 

subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira 

perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 

vendável... A característica mais proeminente da sociedade de 

consumidores – ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta- é a 

transformação dos consumidores em mercadorias (BAUMAN, 2008, 

p.20). 

Tendo em vista a necessidade da geografia de trabalhar o consumo e o meio ambiente 

com um viés crítico em sala de aula, pontuo a necessidade do professor se apropriar desse tema 

em sala de aula para a formação de alunos que entendam a dinâmica da cadeia produtiva no espaço 

geográfico e que entendam a construção da sociedade de consumidores que afeta diretamente a 

qualidade de vida desses alunos. 

Interessante destacar que, nessa sociedade de consumidores, o papel dos meios de 

comunicação é fundamental, pois propagam a ideologia do consumo. No mesmo livro, Bauman 

destaca a diferença entre consumismo e consumo, na qual o consumismo surge com as demandas 

do modo de produção capitalista que tem como objetivo final o lucro. O consumo para as reais 

necessidades humanas extrapola e as pessoas consomem coisas supérfluas, das quais não há uma 

real necessidade para sua sobrevivência. A sociedade do consumo vem para fazer com que as 

pessoas se sintam sempre incompletas e insatisfeitas e precisem comprar produtos desnecessários 

para se sentirem felizes e para não serem excluídas socialmente. “A sociedade de consumo 

prospera enquanto consegue tornar a não satisfação de seus membros" (BAUMAN, 2008, p.64).  

Sua explicação se dá a partir de um contexto cultural onde se prioriza a ação individual, 
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onde tempo e espaço são descontinuidades dentro de uma mesma realidade, para a realização 

individual. 

Na sociedade de consumidores o que realmente importa é o presente e o significado que 

ele traz consigo, no sentido de somente nele podermos “fazer acontecer”, não importando desse 

modo, passado e futuro. 

Partindo para a discussão do ambiente, na oficina aplicada também foi essencial o estudo 

sobre os conceitos de Meio Ambiente e Geografia socioambiental. Os termos ambiente e 

ambientalismo empregados na atualidade ligam-se a concepções completamente diferentes 

daquelas de final do século XIX e início do XX. Para Mendonça (2001) se naquele momento 

estavam atrelados diretamente ao estudo da natureza do planeta, hoje ligam-se mais aos graves 

problemas derivados da interação entre a sociedade e a natureza, às relações homem–meio, 

homem–natureza, físico–humano, homem–homem. Mendonça (2001) relata as preocupações da 

chamada geografia socioambiental, que deve se atentar para problemáticas, em que situações 

conflituosas acontecem decorrentes da interação entre sociedade e natureza, na qual uma ou 

ambas sofrem degradação. Para o autor: 

A diversidade das problemáticas é que vai demandar um enfoque mais 

centrado na dimensão natural ou mais na dimensão social, atentando 

sempre para o fato de que a meta principal de tais estudos e ações vai 

na direção da busca de soluções do problema, e que este deverá ser 

abordado a partir da interação entre estas duas componentes da 

realidade. Por outro lado, é preciso também insistir, toda a produção 

emanada da geografia pode ser muito útil para a abordagem de estudos 

ambientais, afinal uma das mais importantes dimensões da 

problemática ambiental é sua manifestação espacial. Geografia 

ecológica e geografia ambiental constituem, assim, especificidades de 

uma mesma corrente aqui concebida como geografia socioambiental; a 

primeira reveste-se de uma característica mais marcadamente 

naturalista, enquanto na segunda se destaca a abordagem que toma a 

natureza e a sociedade em mesma perspectiva, sendo o socioambiental 

empregado para evidenciar esta visão, como colocado anteriormente. 

(MENDONÇA, 2001, p.124) 

Para uma boa compreensão desse conceito de forma integrada como propôs Mendonça e 

para ação e transformação desse ambiente, na sala de aula é necessário que professor ressalte a 

progressiva substituição do meio natural por um meio cada vez mais artificializado e a paisagem, 

na sua forma, como expressão dessa substituição. É, portanto, função da escola e do ensino de 

Geografia formar um modo de perceber a natureza e o ambiente físico não apenas na sua 

constituição natural, mas como meios resultantes da relação do homem com a natureza 

(BORTOLOZZI e PEREZ FILHO, 2000). 

A concepção de meio, ambiente ou natureza ganha outros significados na geografia, 

sobretudo por sua aproximação com a sociologia, a partir do materialismo histórico. Nesse 
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momento, parte da geografia passa a preocupar-se com o espaço geográfico, entendendo-o como 

resultado das formas de produção. 

Por fim, o conceito de degradação ambiental fecha esse ciclo para entendermos o meio 

ambiente atrelado ao consumo. Consta na lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 que institui a 

Política Nacional de Meio Ambiente, artigo 3, inciso II, o seguinte conceito alusivo ao termo 

degradação ambiental: “degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 

características do meio ambiente. ” 

Apesar de abrangente, o conceito explicita que a degradação ambiental e apresenta-se 

com um caráter de adversidade, ou seja, negatividade. Outro aspecto referente a este conceito diz 

respeito a quem causa a degradação ambiental. A lei não evidencia se o causador da degradação 

é o ser humano em si, uma consequência de atividade antrópica ou até mesmo um fenômeno 

natural como um raio que atinge determinada floresta e acaba por destruir a mesma por meio de 

um incêndio. O que fica explícito neste conceito é que a degradação ambiental se caracteriza 

como um impacto ambiental negativo (SÁNCHEZ, 2008, p. 27). 

Procedimentos Metodológicos  

O tema da oficina aplicada foi sociedade de consumo, meio ambiente e 

desigualdades sociais e os objetivos é que esta aula contribua para que os alunos 

compreendam o conceito de sociedade de consumo e quais suas relações com o meio 

ambiente, de forma a analisar alguns dos impactos ambientais decorrentes, sobretudo, 

do modelo de desenvolvimento econômico difundido pelos países centrais. Além disso, 

propõe-se que o estudante analise e apreenda as desigualdades na distribuição de bens 

e serviços entre as nações pobres e ricas do mundo, distinguindo seus padrões de 

consumo e as formas de se relacionar com o meio ambiente. Objetiva-se, ainda, que o 

aluno desenvolva o pensamento crítico sobre o assunto. A oficina foi aplicada para cerca 

de 20 alunos do terceiro ano do ensino médio. Os materiais utilizados nessa oficina e 

recursos didáticos foram TV multimídia, quadro negro e giz. 

Primeiramente, fizemos a exibição do vídeo “História das Coisas” (The Story off 

Stuff. Diretor: Annie Leonard / Louis Fox. EUA. Ano: 2007). O vídeo tem duração de 

aproximadamente 21 minutos, mas para a oficina foi utilizada somente a primeira parte 

com duração de 11 minutos. 

Após a exibição do vídeo, algumas questões puderam ser levantadas de forma 

expositiva e dialogada. Alguns exemplos são: cadeia produtiva; degradação ambiental; 
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sociedade de consumo; comprometimento da saúde humana e da qualidade de vida; 

declínio da felicidade com base no consumismo, entre outros. 

Dando continuidade à oficina, em cerca de 25 minutos, foi feita a discussão sobre 

a cadeia produtiva e como no processo de produção são extraídos os recursos naturais 

e como essa extração deixou os EUA com 4% de sua floresta remanescente do 

desmatamento. Intensa degradação ambiental por meio de desmatamento, extração de 

água e minerais, poluição, entre outros. Se todos consumissem ao ritmo dos EUA 

precisaríamos de 3 a 5 planetas. Os EUA têm 5% da população mundial, mas consome 

30% dos recursos naturais mundiais. 

Ainda nesses 25 minutos comentamos sobre as corporações multinacionais que 

saem dos países centrais para explorar nos países periféricos “tomar os recursos do 

resto do mundo” como foi dito no vídeo. Além disso, esse estilo de vida proporciona o 

comprometimento da saúde humana e da qualidade de vida; foi feita uma discussão sobre 

os químicos tóxicos que estão presentes nos produtos que consumimos: BFRs 

(Brominated flame retardant), neurotóxicos que afetam até mesmo o leite materno, entre 

outros. 

Falamos sobre obsolescência programada que é a decisão do produtor de 

propositadamente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para consumo 

de forma que se torne obsoleto ou não funcional especificamente para forçar o 

consumidor a comprar a nova geração do produto e fazer com que os produtores lucrem 

cada vez mais. Enfatizamos que a obsolescência programada é uma característica da 

sociedade líquida pós-moderna que cresceu principalmente pós segunda guerra mundial. 

Por fim, destacamos a diferença entre consumismo e consumo segundo Bauman 

(2008), na qual o consumismo surge com as demandas do modo de produção capitalista 

que tem como objetivo final o lucro. O consumo para as reais necessidades humanas 

extrapola e as pessoas consomem coisas supérfluas, das quais não há uma real 

necessidade para sua sobrevivência. A sociedade do consumo vem para fazer com que as 

pessoas se sintam sempre incompletas e insatisfeitas e precisem comprar produtos 

desnecessários para se sentirem felizes e para não serem excluídas socialmente.  

Nos dez últimos minutos da oficina dedicamos ao desenvolvimento de atividade 

onde os alunos escreveram um texto pequeno de até dez linhas discorrendo sobre como 

podem ser menos consumistas em seu dia-a-dia. 
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Aplicação da oficina: Sociedade do Consumo e Meio Ambiente. 

A oficina foi aplicada no dia 17 de setembro de 2018 para uma sala com 

aproximadamente 20 alunos com duração de 50 minutos, apresentando além dos 

conceitos, exemplos próximos dos estudantes. A oficina primeiramente trouxe o vídeo 

“A história das coisas” (The Story off Stuff. Diretor: Annie Leonard / Louis Fox. EUA. 

Ano: 2007). Logo após a exibição, lançamos algumas perguntas aos alunos, uma delas é 

se eles sabiam o que é cadeia produtiva, conceito presente do vídeo. Os alunos 

inicialmente se demonstraram tímidos e não responderam à pergunta, logo após alguns 

comentários dos estagiários, os alunos tentaram responder à pergunta. Então 

esclarecemos o processo de cadeia produtiva com alguns exemplos próximos à realidade 

dos alunos. 

 

Figura 1: Exibição do vídeo na TV pen drive e debate com os alunos. 

 

Foto: Alexandre Orsi 

 Falamos da extração de recursos naturais que faz parte da cadeia produtiva, 

exemplificando os minerais que são utilizados na construção civil, por exemplo. Além de 

outras matérias primas extraídas da natureza. Com isso chegamos à dados presentes no 
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vídeo como no processo de produção são extraídos os recursos naturais e como essa 

extração deixou os EUA com 4% de sua floresta remanescente do desmatamento. 

Procedendo, foi comentado sobre a poluição no ar e nos rios, intensa degradação 

ambiental por meio de desmatamento, extração de água e minerais, poluição, entre 

outros. Para melhor entendimento, outros dados do vídeo foram enfatizados: Se todos 

consumissem ao ritmo dos EUA precisaríamos de 3 a 5 planetas. Os EUA têm 5% da 

população mundial, mas consome 30% dos recursos naturais mundiais. 

A partir disso, os estagiários comentaram sobre as corporações multinacionais 

que saem dos países centrais para explorar nos países periféricos “tomar os recursos do 

resto do mundo” como foi dito no vídeo. Além disso, esse estilo de vida proporciona o 

comprometimento da saúde humana e da qualidade de vida. Uma discussão interessante 

que estava no vídeo que os alunos levantaram foi a presença dos químicos tóxicos nos 

produtos que consumimos. Alguns exemplos são: BFRs (Brominated flame retardant). Os 

retardadores de chama bromados são compostos de organobromina que têm um efeito 

inibidor na química da combustão e tendem a reduzir a inflamabilidade dos produtos que 

os contêm. Estão presentes em vários objetos do nosso dia a dia, como por exemplo 

travesseiros. Foi comentado no vídeo também os neurotóxicos que afetam até mesmo o 

leite materno, entre outros. Os estagiários levaram alguns produtos industrializados que 

usamos no dia a dia para servir de exemplo. Um deles foi um desodorante. Lemos os 

ingredientes presentes no desodorante que utilizamos todos os dias e constava muitos 

metais pesados causadores de vários tipos de doenças, além de câncer. Alguns 

ingredientes presentes no desodorante industrializado são: butano, isobutano, propano, 

alumínio, níquel, chumbo, cádmio, parabenos, entre outros. Os alunos se demonstraram 

revoltados com a situação. 

Em seguida, pontuamos sobre a obsolescência programada que é a decisão do 

produtor de propositadamente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para 

consumo de forma que se torne obsoleto ou não funcional especificamente para forçar o 

consumidor a comprar a nova geração do produto e fazer com que os produtores lucrem 

cada vez mais. A partir disso, os alunos relataram experiências com produtos em seu dia 

a dia, principalmente aparelhos eletrônicos como celulares, computadores, televisão e 

eletrodomésticos como geladeiras que estragam com facilidade e não duram a 

quantidade de tempo que os produtos duravam antigamente. Os alunos mesmo 
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concluíram que esse processo é intencional. Enfatizamos que a obsolescência 

programada é uma característica da sociedade líquida pós-moderna que cresceu 

principalmente pós segunda guerra mundial. 

Já caminhando para a finalização da parte expositiva diferenciamos a sociedade 

sólida moderna da sociedade líquida pós-moderna de acordo com os escritos de Bauman 

(2008), A sociedade sólida moderna se pautava na estabilidade, segurança e 

planejamento, já a sociedade líquida pós-moderna se pauta na cultura apressada, 

satisfação momentânea, sem planejamento algum. 

Ainda utilizando os escritos de Bauman (2008), destacamos a diferença entre 

consumismo e consumo, na qual o consumismo surge com as demandas do modo de 

produção capitalista que tem como objetivo final o lucro. O consumo para as reais 

necessidades humanas extrapola e as pessoas consomem coisas supérfluas, das quais não 

há uma real necessidade para sua sobrevivência. A sociedade do consumo vem para fazer 

com que as pessoas se sintam sempre incompletas e insatisfeitas e precisem comprar 

produtos desnecessários para se sentirem felizes e para não serem excluídas socialmente. 

Figura 2: Explicação dos conceitos consumo e consumismo com o conteúdo no 

quadro 

 

Fonte: Alexandre Orsi 
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Como síntese da oficina, pedimos aos alunos que elaborassem um pequeno texto 

de até 10 linhas sobre o que eles poderiam fazer no dia a dia para serem menos 

consumistas. Saíram respostas variadas, mas no geral conseguiram apreender bem o 

propósito da sociedade do consumo e como isso afeta diretamente o dia a dia deles 

mesmos. Perceber o problema no âmbito da realidade do dia a dia desses alunos foi 

essencial para que eles propusessem atitudes para serem menos consumistas e pudessem 

também agir e transformar suas realidades. 

Abaixo alguns textos entregues pelos alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Texto produzido por aluno sobre o que fazer no dia a dia para ser 

menos consumista. 

 

Fonte: A autora 
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Figura 4: Texto produzido por aluno sobre o que fazer no dia a dia para ser 

menos consumista. 

 

Fonte: A autora 

 

 

Figura 5: Texto produzido por aluno sobre o que fazer no dia a dia para ser 

menos consumista. 

 

Fonte: A autora 
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Figura 6: Texto produzido por aluno sobre o que fazer no dia a dia para ser 

menos consumista. 

 

Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Texto produzido por aluno sobre o que fazer no dia a dia para ser 

menos consumista. 

 

Fonte: A autora 

Podemos extrair como análise desses textos produzidos pelos alunos que eles têm 

muito discernimento e consciência sobre os produtos supérfluos que consomem no dia a 
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dia e que de alguma maneira poderiam reduzi-lo. A pergunta que surge desses resultados 

é com relação à prática no dia a dia. O que tem faltado nesse processo de ensino e 

aprendizagem que efetiva a conscientização, mas ainda está a passos lentos quando se 

diz respeito à ação? Refletir sobre a efetivação do teórico na prática é essencial. Tema 

importante para se discutir talvez em uma outra oportunidade de pesquisa. 

 

Considerações Finais 

O tema sociedade do consumo e meio ambiente, mesmo sendo muito comentado em todos 

os patamares da Sociedade, ainda não chega de maneira satisfatória na sala de aula. Para uma 

Educação Ambiental transformadora, que os alunos possam agir e transformar suas realidades em 

busca de atitudes conscientes, é necessário que os estudantes reflitam sobre suas atitudes no dia a 

dia e também sobre os atores sociais que influenciam nessas atitudes, destacando os principais 

interessados no jogo que permeia as questões ambientais. 

Percebemos que, apesar da oficina ser aplicada no Ensino Médio e os alunos já terem 

discutido a questão ambiental, sempre ficam lacunas sobre os vilões do Meio Ambiente, de 

maneira que, nunca é demais ressaltar em sala de aula. 

O uso de materiais didáticos alternativos, nesse caso também foi importante para a 

compreensão do assunto por parte dos alunos. O vídeo exibido na tv pen drive, trouxe uma 

perspectiva que incomodou os alunos, de maneira “positiva”, pois o incômodo os trouxe 

humanidade, trouxe à tona uma realidade muitas vezes escondida. As ilustrações do vídeo e a 

maneira como as falas foram articuladas ajudaram nesse processo. 

Outro fator interessante é a maneira que os estudantes associaram o conteúdo à suas 

realidades, no pequeno texto que escreveram, alguns não souberam diferenciar consumo de 

consumismo, mas a grande maioria trouxe uma perspectiva de consumismo como sendo de coisas 

supérfluas e impostas socialmente. 

Para concluir, a oficina se demonstrou muito relevante para a vida escolar dos estudantes, 

trazendo conteúdos do cotidiano, trabalhando com a interdisciplinaridade e contribuindo na 

construção do caráter desses alunos com consciência da justiça social e sustentabilidade que deve 

permear os assuntos relacionados ao consumo e meio ambiente. 
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OFINA COLEGIO ESTADUAL PAULO FREIRE 

CLASSIFICAÇÃO MINERAL 
 

 LUIZ FERNANDO ALVES BARROSO BORSATO  

 

Eixo Temático: 

Resumo 

Esse artigo tem como objetivo, retratar no ensino de geografia, com uma nova visão, onde 

a ideia seria um modo de quebrar com os paradigmas que hoje se perpetuam no ensino de 

geografia no país, através de um ensino interativo com os alunos, utilizando os conhecimentos 

básicos que já tinham adquirido, para um melhor desenvolvimento desses conteúdos, 

transformando assim o aluno como um ponto importante na formação desse conhecimento, e não 

apenas um simples receptor de informações como acontece na atual conjuntura do ensino de 

geografia brasileiro, buscando através de uma metodologia de ensino mais lúdica, a solução de 

problemas que o recorrentes na metodologia de ensino brasileiro   

  

 

Introdução  

Esse trabalho vem como um fechamento para o estagio de vivencia em docência, onde aconteceu 

no Colégio Maestro Andrea Nuzzi (Cambe-PR) e no Colégio Paulo Freire (Londrina-PR), com a 

observação do ensino de geografia no ensino médio e fundamental, para conclusão desse estagio 

deveria ser aplicada uma oficina, para os alunos de uma sala escolhida pela dupla, o objetivo desse 

estagio seria a utilização e identificação de formas e métodos de ensino que foram falados em 

aula, com a observação de alguns problemas que hoje pode ser encontrado  regularmente nas 

escolas brasileiras, tanto na falta de infraestrutura e material, falta de interesse por partes dos 

alunos, que muitas vezes devido ao processo de ensino utilizado, onde o aluno não participa da 

formação do conhecimento, sendo apenas um ouvinte nesse processo , nessa oficina foi tentado 

aplicar o conteúdo que os alunos já tinham base para medir seus conhecimentos e assim com a 

participação deles alavancar esses conhecimentos que foram adquiridos  e tentar eliminar o 

problema de falta de interesse que estava presente na atual metodologia de ensino, utilizando uma 

nova metodologia onde exista uma maior participação do alunos no seu processo de ensino  sendo 

mais ativos, utilizando uma metodologia mais lúdica  
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Desenvolvimento  

Referencial teórico 

A educação brasileira atualmente, sofre com diversos problemas recorrentes  como a 

desvalorização do professor, falta de infraestrutura e sucateamento das escolas publicas, isso tudo 

é mais um agravante para o baixo nível da educação, outro ponto negativo é o estilo de ensino 

que é aplicado no país hoje que coloca o professor como centro de todo o conhecimento e produtor 

deste, impedindo qualquer tipo de interação do aluno  e impedindo  de construir seu  

conhecimento, sendo apenas um receptáculo do conhecimento que lhe é passado 

 

Em razão das inúmeras dificuldades que enfrentam no trabalho, alguns 

professores se sentem inseguros e se fecham em uma atitude 

conservadora: optam por manter os rituais rotineiros e repetitivos da 

sala de aula, desistindo de experimentar caminhos novos. Outros 

pautam seu trabalho pelo desejo permanente de promover a 

aprendizagem significativa dos conteúdos que ensinam, envolvendo 

seus alunos e articulando intencionalmente seus projetos profissionais 

a projetos sociais mais amplos.(Lana Cavalcantti)   

 

Um ponto de muito destaque que entra como um dos maiores problemas enfrentados pelos 

educadores se encontra na falta de motivação dos alunos, essa falta de motivação possui diversos 

fatores que a influenciam podendo estar vinculado a escola e a didática utilizada por este 

professor, mas também pode ser influencias de fora da sala de aula que fomentam o problema, 

nesse momento cabe ao professor uma forma de intervir e buscar recuperar essa motivação 

perdida, pois a interação aluno professor não deve ser apenas vista pelo professor como uma 

relação profissional, mas sim de apoio e interação  

 

Grande parte dos professores tem a expectativa de encontrar alunos 

motivados, com interesse pela matéria. Falta-lhes, talvez, suficiente 

clareza dos processos que interferem na cognição, o que os leva a 

atribuir aos alunos a responsabilidade por essa motivação: esperam que 

ela venha deles e de seu mundo externo à escola e à sala de aula [...] Por 

outro lado, é também importante entender que as relações estabelecidas 

entre professores e alunos não são puramente cognitivas e racionais, 

nem estão pré-estabelecidas e garantidas pelos papéis que cada um 
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cumpre no processo. Relações abertas, dialógicas, negociadas, sem 

papéis sociais/profissionais cristalizados e fechados são de fundamental 

importância para a motivação.  .(Lana Cavalcantti)  

  

O estagio vem para desenvolver uma maior compreensão sobre os  e fazer valer toda base teórica 

que foi coloca durante o período que o precedia, essa base teórica foi de suma importância para o 

acontecimento é melhor aproveitamento nas escolas estaduais, na qual é a base para este artigo, 

entender os processos que acontecem no dia a dia nas escola onde tudo está ligado e dependente 

um do outro, para uma educação de qualidade todos os agentes responsáveis devem estar em 

perfeita harmonia, material humano, Estado, infraestrutura, alunos. O material humano se remete 

a professores, secretaria e auxiliares de serviços, que são responsáveis, pela administração e 

cuidado coma escola, mas com um papel especial o professor, o professor tem a necessidade de 

passar um determinado tipo de conhecimento para o aluno voltado para sua área, mas é de grande 

importância que durante esse processo ele busque desenvolver um pensamento critico nos alunos 

e a partir desse momento criar uma emancipação do indivíduo para a sociedade, além de que se 

crie um embate onde o aluno posso na atualidade ou no futuro ser participativo nas escolhas da 

as ações da sua comunidade, nesse momento o professor deve tentar motivar o aluno e uma dessas 

formas é mostrar a finalidade dos conteúdos no meio que o aluno está inserido, como base para 

seu desenvolvimento  para aprender, isso se remete a um problema que hoje se refere ao ensino 

de geografia nas escolas estaduais do país, os conteúdos aplicados não são passados de forma que 

o aluno possa ver no seu cotidiano e utilizar, são passadas de forma muito longe da realidade do 

aluno, onde isso influencia muitas vezes no desinteresse dos alunos, pois os conteúdos são jogados 

muito distantes deles. Segundo Callai (2014) principalmente na geografia, devemos usar o lugar 

para conhecer mundo. Nesta obra de Callai, ela mostra aspectos do papel do professor de 

geografia, onde se usa a realidade espacial do aluno para ensinar os principais conceitos da 

geografia com finalidade de promover o papel da escola, que é a participação do aluno na 

sociedade, a cidadania e a emancipação social.   

 

Porém apesar de tudo, é fundamental que se considere que a 

aprendizagem é um processo do aluno, e as ações que sucedem devem 

necessariamente ser dirigidas à construção do conhecimento por um 

sujeito ativo (CALLAI 2014) 

 

Uma citação até realmente simples mas que reflete muito o papel do professor com o aluno, onde 

o professor tem o dever de ser um mediador do conhecimento e o aluno e não o centro como 
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acontece no processo atual de ensino, como falado por CAVALCANTTI (2010)  o professor deve 

buscar formas alternativas para tentar inspirar o aluno para o conhecimento, podendo usar musica, 

esporte, teatro, filmes e etc, algo que se encontra no cotidiano do aluno e que pode ser usado para 

o ensino da geografia como é no nosso caso, o professor tem um papel fundamental frente ao 

momento que hoje estamos, criando cidadãos críticos, deve ensinar o respeito, entre pessoas, 

sociedade e natureza. Aproveitar temas transversais como sexualidade, drogas, meio ambiente, 

consumo, guerra, gêneros, diversidades sexuais e étnicas, etc. (Presente em vários PPP escolares) 

para promover a paz entre territórios, sejam eles o próprio corpo ou seu bairro, cidade, estado e 

até país.  

O estado tem papel indispensável na educação, o estado deve fornecer para a sociedade, a 

educação como parte de uma política pública. Onde deve fazer a elaboração de conteúdos 

pertinentes e necessários para o melhor desenvolvimento dos alunos no meio mais positivo para 

o Estado . Essa base que o Estado passa para as escolas com o que deve ser ensinado, sofre 

influencias de diversos fatores, como o nível de conservadorismo que os representantes do Estado 

se encontram, isso pode influenciar muito negativamente em conteúdos que são de   suma 

importância para a formação de verdadeiros seres humanos, exemplos que podemos ver que são 

barrados são a educação sexual, historia e necessidade dos movimentos sociais, identidade de 

gênero, esses são pontos que ajudam o aluno a se identificar na sociedade, influencias de 

industrias e meios de produção também podem influenciar no tipo de educação que será feita, o 

Estado possui a função de criar e fiscalizar politicas publicas de inclusão mesmo tendo a frase no 

Estatuto do Aluno “Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto 

na lei, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso” essas politicas são 

necessárias para tentar igualar as oportunidades, mesmo com essas politicas a desigualdade na 

educação ainda é muito grande, com larga vantagens para aqueles que possuem maior poder 

econômico e podem pagar escolas particulares, pois hoje a escola publica tem sofrido um grande 

sucateamento,  assim entramos em mais um ponto importante para uma educação de alto nível de 

qualidade que seria a infraestrutura das escolas, para promover uma melhor forma de ensino é 

necessário que a escola tenha uma boa base para receber o aluno de uma forma adequada, oferecer, 

diferentes formas para os professores  possam explorar e expor seus conteúdos de uma jeito 

pratico e eficaz, mas infelizmente hoje vemos principalmente aqui no Paraná, sala de aulas 

lotadas, com apenas o quadro e o giz, com sala da informática totalmente ultrapassadas, 

laboratórios sem materiais necessários, salas de aula atingindo temperaturas muito altas, 

atrapalhando a própria aula, isso devido ao grande numero de pessoas em um pequeno espaço 

nesse ponto é muito ligado ao estado para resolver questões como estas, como o envio de verbas 

publicas para manter as escolas. A escola em si tem como objetivo formar pessoas criticas para 
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viver em sociedade buscando sempre formas de melhorar essa sociedade, mas hoje não é o que 

acontece pois a escola publica, anda formando pessoas para já ingressar no mercado de trabalho, 

e as particulares preparando para um vestibular de Universidades Publicas, isso olhado de uma 

forma geral, a variação ocorre de acordo com o meio social que a escola publica  se encontra 

inserida,  a escola também possui a função de integrar a comunidade com o aluno assim promover 

o desenvolvimento de ambos, a sociedade possui um grande influencia no meio escolar pois, a 

escola possui o objetivo de preparar pessoas para viver em sociedade O desafio imposto à escola 

por esta nova sociedade é imenso; o que 

 

“se lhe pede é que seja capaz de desenvolver nas estudantes 

competência para participar e interagir num mundo global, altamente 

competitivo que valoriza o ser-se flexível, criativo, capaz de encontrar 

soluções inovadoras para os problemas de amanhã, ou seja, a 

capacidade de compreendermos que a aprendizagem não é um processo 

estático, mas algo que deve acontecer ao longo de toda a vida. (Lisbôa, 

2011) “ 

 

Para o desenvolvimento da oficina, identificando esses problemas de falta de interesse e 

motivação, além de conteúdos muito isolados dos alunos e outros problemas vistos em sala de 

aula, foi utilizado uma metodologia mais lúdica,  para crianças de aproximadamente 12 anos, foi 

tomado uma proposta mais lúdica, para que eles sejam capazes que a partir da brincadeira 

desenvolver a aprendizagem, e ainda buscar serem mais participativos no processo de ensino. 

“O brincar relaciona-se ainda com a aprendizagem. Brincar é aprender; 

na brincadeira, reside a base daquilo que, mais tarde, permitirá à criança 

aprendizagens mais elaboradas. O lúdico torna-se, assim, uma proposta 

educacional para o enfrentamento das dificuldades no processo ensino-

aprendizagem" segundo Vygotsky (Marcia Cristina da Silveira, PDE, 

2014) 

 

Além de melhoras o interesse dos alunos, promove uma melhor interação entre o aluno e o 

conteúdo, além de uma aproximação entre professor e aluno e entre os próprios alunos, o lúdico 

se encontra no cotidiano dos alunos, além de transformar o aluno em um sujeito ativo na formação 

de seu conhecimento que é um dos pontos mais importantes  

 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
103 

“[...]o professor deve procurar proporcionar situações de aprendizagem 

motivadoras, de acordo com o nível de desenvolvimento cognitivo do 

aluno, em atividades que possam desafiá-lo, despertando assim seu 

interesse pelo que está sendo ensinado em sala de aula” (Marcia Cristina 

da Silveira, PDE, 2014) 

 

Os procedimentos lúdicos devem ser medidos de acordo com a capacidade e idade dos alunos, 

pois alguns tipos de metodologia podem parecer infantil para uma certa faixa etária, assim 

diminuindo a motivação do aluno para faze-la, essas atividades podem incluir jogos, musicas, 

esse tipo de atividade seria uma forma para tentar diminuir as aulas sobrecarregadas que são 

aplicadas no ensino publico, onde os alunos não sentem a vontade de estar lá, o atual pratica 

pedagógica utilizada em grande parte do país já se mostrou obsoleta, onde não desperta a 

motivação do aluno para o ensino, os alunos não aprendem apenas decoração conteúdos, o estilo 

de pedagogia mais lúdico seria, uma forma de fugir dessa antiga pedagogia, e tentar resolver os 

problemas que são gerados pela antiga, ambas tem a trabalhar juntas, para o melhor 

desenvolvimento do ensino, pois para a aplicação dessas atividades é necessário que o aluno 

possua uma base de ensino para que ele possa desenvolver o seu conhecimento de forma ativa na 

pedagogia de ensino lúdica, fazendo o aluno consiga ter um processo de aprendizagem prazer 

Todos estes pontos devem ser levados em consideração durante um processo de ensino, todas as 

funções devem ser feitas adequadamente para o melhor funcionamento da educação. Com o apoio 

de todas essas áreas, e possível progredir com o ensino de Geografia, que tem como objeto de 

estudo o espaço, o tornando uma ciência muito ampla, que varia do contexto da própria 

necessidade humana, Ruy Moreira utilizando uma citação de Lacoste, explica muito sobre o 

verdadeiro ponto da geografia “A geografia serve de mais nada para fazer a guerra” de acordo 

com o autor seria desvendar mascaras socias através do estudo do arranjo do espaço, o espaço 

ainda não possui  um conceito totalmente definido, a mais aceita seria a relação do homem com 

seu meio, como base do estudo do espaço 

 

O espaço, como dissemos, é uma matéria-prima que a ação     humana 

modela de acordo com suas necessidades. Diferencia-se das outras 

matérias-primas pelo fato de que, após o uso, ele é recuperável, 

dispondo-se à novas combinações [...]. (H. Isnard, 1978:10).  
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O objetivo da geografia por meio do estudo do espaço é conseguir compreender  a função espacial 

do homem, como podemos afetar e somos afetados pelo espaço  e olhando de um viés mais física 

entender como funciona os geossistemas e sua organização geológica e geomorfológica. 

 A paisagem é colocada como um conjunto de fatores naturais e humanas, sendo tudo aquilo que 

se pode ver , sendo dividida em dois pontos a natural e cultural. O conceito de paisagem é 

importante para o desenvolvimento do ensino devido a que , pois, a paisagem do cotidiano que os 

alunos tem, pode ser usado  para facilitar que eles possam relacionar o conteúdo com seu dia a 

dia, dando uma proximidade maior e buscando facilitar o entendimento sobre as determinadas 

matérias,   

 

Tradicionalmente, os geógrafos diferenciam entre a paisagem 

natural e a paisagem cultural. A paisagem natural refere     elementos 

combinados de terreno, vegetação, solo, rios e lagos,     enquanto a 

paisagem cultural, humanizada, inclui todas as modificações feitas pelo 

homem, como nos espaços urbanos e rurais (SCHIER, 2003) 

  

A paisagem devido a grande influencia do homem no espaço sempre se encontra em constante 

modificação muitos autores ainda afirmam que a paisagem não deveria ser apenas um material de 

estudo, mas sim ser aproveitada e apreciada assim como falado por Dardel (1990) 

 

“À paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 

disparatados. É uma determinada porção do espaço, resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os 

outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução” (Bertrand 1971).  

 

Para a aplicação do artigo foi explorado o conceito de classificação de rochas em 3 tipos 

determinados, ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas ígneas ou 

magmáticas, que são rochas formadas a partir do resfriamento da lava vulcânica ou do magma 

que estavam em estado de fusão, com elevado nível de dureza e resistência, se encontrando em 

maior quantidade que as demais, ainda assim a textura desses tipos de rochas tendem a variar de 

acordo com seu processo de resfriamento, as rochas ígneas são classificadas em dois tipos sendo 

elas as extrusivas e as intrusivas, as extrusivas, são aquelas formadas através da lava expelida dos 

vulcões, sofrendo um processo de resfriamento rápido, devido a isso possui uma granulação 
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menor um exemplo é o basalto, as rochas intrusivas, são aquelas formadas no interior da terra, 

normalmente em áreas onde ocorre o encontro entre a litosfera e astenosfera, o magma  entra em 

fissuras entre as rochas e começa seu processo de resfriamento que leva muito mais tempo que a 

extrusiva, devido a esse processo maior as rochas intrusivas sofrem um melhor processo de 

cristalização e também são mais rígidas que as outras. As rochas formadas a partir da deposição 

de detritos de rochas, podendo ter restos de animais e vegetais em cada camada sedimentar, esses 

detritos vem do processo de intemperismo, que é desintegração de uma rocha, através de alguns 

processos, esse processo pode acontecer a partir do intemperismo físico, biológico ou químico, o 

intemperismo físico acontece através da ação principalmente do clima, com as mudanças de 

temperaturas, com sua dilatação e e depois contração acabam a promover a fragmentação, ou 

fissura na rocha, o intemperismo químico é responsável por um conjunto de alterações químicas 

na rocha, isso acontece devido que o ambiente de formação da rocha é muito diferente da 

superfície, aqui estão expostas a oxigênio é agua assim tornando sua função química instável  

alterando assim sua composição para conseguirem estabilizar,  o intemperismo biológico se da a 

partir da ação de seres vivos na fragmentação das rochas. esses sedimentos que foram 

sedimentados são transportados  pela ação da agua, vento ou gelo no processo de erosão além de 

degastar ainda mais o relevo, possuindo diversos tipos pluvial ( causada pela ação da agua da 

chuva), fluvial (ação das aguas dos rios) marinha ( causada pelo mar, possuindo uma grande 

capacidade de transporte de sedimentos) glacial, e antrópica ( devido a serie dos alunos e tempo 

cada particularidade da erosão não foi aprofundada). Devido ao transporte a ação da erosão  essas 

matérias são acumuladas e devido ao processo da pressão elas são cimentadas no solo formando 

camadas, podendo ser de 3 tipos, detriticas que são feitas de detritos de outras rochas, biogenicas 

que seriam através da formação de rochas  de resto de seres vivos, quimiogenicas formadas a 

partir da precipitação de minerais em solução. As rochas sedimentares correspondem a cerca de 

75% da crosta terrestre sendo perfeita para preservar fosseis em suas camadas . Metamórficas são 

formadas a partir de outras rochas  que sofrem um processo de mudança química podendo ser 

recorrente do intemperismo químico, essas mudanças na aparência e rigidez da rocha, tende a 

acontecer em locais profundos da crosta terrestre com alta pressão e vulcões ( mas não podendo 

haver a fusão assim resultaria em uma rocha ignea). 

Foi considerado de importância apenas uma leve aprofundada nos conceitos como falado no 

referencial devido a dificuldade do conteúdo em relação aos alunos. 

  Toda essa base foi essencial para o progresso e aproveitamento do estagio em si, no intuito de 

entender as dificuldades da profissão professor, tentar identificar o melhor método para a 

conjuntura escolar que estava inserido, identificar pontos positivos na metodologia usada por cada 

professor e pontos onde é necessário uma melhora, não apenas para a aplicação da oficina, mas 
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também para o aprendizado profissional no ensino de geografia, além dos conceitos utilizados no 

momento de aplicação da oficina e na hora de prepara-la, sempre buscando um método onde o 

aluno seja um sujeito ativo na formação de seu conhecimento, maior interação entre aluno e 

conteúdo, despertar o interesse dos alunos para aquele conteúdo utilizando novas metodologias 

de ensino, para atingir esse resultados   

 

Metodologia 

   

Utilizando como base o referencial teórico e os conhecimentos que foram adquiridos nas aulas 

que antecederam o estagio, foram preparadas algumas atividades ( que está a mostra no projeto 

do artigo) para serem aplicadas durante o processo do estagio, que acabaram não sendo utilizadas 

( não era obrigatório que os professores utilizassem estas atividades), as atividades estavam 

baseadas nos conteúdos que nos foram passados que os professores estariam aplicando em sala 

de aula, baseado em técnicas diferentes, para ajudar na aprendizagem dos alunos. 

Foram aplicadas duas oficinas sobre os temas trabalhados em sala de aula no Colégio  Maestro 

Andrea Nuzzi(onde o estagio aconteceu com a observação do ensino médio), sobre a supervisão 

da professora Cristina na sala 2ma, e outra no Colégio Paulo Freire ( observação do ensino 

fundamental) que foi supervisionado pelo professor Jean, que será oficina retratada nesse 

trabalho, e o percurso que levou o estilo da oficina que inicialmente foi planejada ( devido a 

problemas com o tempo a oficina teve que ser mudado as presas para ser aplicada), durante o 

processo de observação, o conteúdo aplicado  foi a classificação de rochas em três tipos que eram, 

rochas ígneas ou magmáticas, sedimentares ou metamórficas, foi feita uma explicação bem breve 

relacionado sobre porque os motivos por serem classificados assim, com as magmáticas sendo 

aquelas de origem vulcânica( sem citar o processo de cristalização , metamórfica que vinham de 

uma rocha mãe e sofria alguma  mutação devido a ação de agentes como pressão, temperatura, 

agua , sedimentares que tem sua origem baseada no acumulo de sedimentos, que são recorrentes 

a ação de desgaste e transporte e quando esse acumulo de sedimentos está sobre pressão acabaria 

formando uma nova rocha. Outro momento que pode ser observado que ganhou destaque durante 

a observação foi a dificuldade que os alunos encontravam na hora de utilização do mapa, muitas 

vezes na utilização da legenda ou dificuldades de reconhecer alguma região no mapa., outro 

problema que pode ser notado é que muitas vezes os alunos não tinham interesse pelos conteúdos, 

e possuíam certas dificuldades no momento de responder questões passadas pelo professor  Jean 

para serem respondidas em sala de aula, foi possível notar isso devido que foi possível corrigir o 
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caderno deles antes das questões serem respondidas em quadro, com erros de apenas falta de 

atenção dos alunos.  

Pegando esses dois pontos como principais para serem focados e trabalhados na oficina como 

uma forma de ajudar os alunos, e utilizando como base do conhecimento uma pesquisa feita pelos 

alunos de que tipo de rocha é formado matérias, ferramentas para construção e utensílios para 

uma casa, citados por eles em sala, com a utilização desses conhecimentos que eles já tinham 

adquirido, o objetivo inicial era promover uma caça as rochas, dividindo a sala em 3 grupos, para 

a partir da competitividade motivar ainda mais os alunos para a atividade, espalhando 8 figuras 

que estavam relacionadas a pesquisa feita por eles, com o nome da rocha utilizadas para fazer 

aquela determinada figura, foi espalhado na quadra os nomes das regiões do país, os alunos 

deveriam achar a figura e em seguida utilizando o mapa que era encontrado no livro didático 

deles, para se colocar com a figura na região do país onde se encontra a maior reserva daquele 

determinado mineral, após a realização dessa parte da atividade, o aluno responderia que tipo de 

rocha seria aquela da figura e caso estivesse correto ponto para o seu grupo, conforme for 

respondido que tipo de rocha seria aquela, seria aplicado uma explicação mais aprofundada sobre 

o determinado tipo, utilizando os conceitos já citados, assim com a tentativa de promover uma 

aula interativa e lúdica, com maior participação e motivação dos alunos , além de trabalhar sua 

utilização na utilização de mapas para melhorar sua compreensão sobre eles de um modo onde 

ele possua a vontade de entender e saber utilizar de forma divertida para alunos do fundamental, 

além do trabalho de conceitos um pouco mais aprofundados do que se foi passado para eles de 

forma não tão maçante e cansativa, facilitando assim a absorção daquele conhecimento, pois ainda 

assim utilizando a figura de utensílios ou ferramentas que se encontram no cotidiano deles e 

fazendo eles conseguirem relacionar com a geografia e os conhecimentos passados, aproximando, 

aquilo que muitas vezes parece distante deles a algo que eles tenham na mão. 

Foi possível durante a aplicação da oficina dar explicações mais elaboradas sobre o tema com a 

ideia de aprofundar o conteúdo que lhes foi passado em sala, através dos erros no momento de 

dizer a qual tipo de rocha se referia aquele material, assim conseguindo completar um dos 

objetivos de inicio que era uma explicação menos superficial do que foi descrito em sala pelo 

professor Jean do Colégio Paulo Freire   

Infelizmente devido a problemas com chuva pouco tempo  antes da aplicação da oficina, o pátio 

não possuir uma área considerável coberta, e a quadra coberta da escola estar com enormes 

buracos no teto, tornou que  não fosse possível a aplicação da atividade. 

Devido aos problemas já relatados, como não seria possível a aplicação, tentamos adaptar a 

objetivo da atividade em um quiz, os alunos continuariam repartidos em grupos, mas dessa vez, 

seria um jogo de perguntas e respostas, com perguntas utilizando as imagens que seriam usadas 
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utilizadas no caça rocha, ainda utilizando o livro para localizar onde existe maior concentração 

daquele mineral como fazendo parte das  

perguntas, para que fosse possível ainda atingir os objetivos programados.  

 

Resultados esperados  

 

A partir do resultado de acertos sobre o temas passado a eles, e da observação da dificuldade no 

momento da execução da atividade, foi possível tirar um bom resultado na questão de conteúdo, 

devido a um alto nível de acerto dos aluno, durante as explicações mais aprofundadas sobre o 

tema que foram acontecendo ao decorrer da atividade, não havendo resistência por parte dos 

alunos em relação a esses conteúdos mais aprofundados do que eles aviam visto em sala, 

demostrando interesse sobre o assunto mesmo ainda sendo um pouco avançado para eles, foi 

notado um grande interesse por parte dos alunos em relação ao conteúdo, isso pode se dar a 

aproximação do conteúdo em seu cotidiano e de ser passado de forma mais lúdicas, assim 

podemos concluir que a metodologia utilizada teve resultados esperados, em relação a utilização 

do mapa para identificar a região e suas reservas minerais, pode ser notado que no inicio, os alunos 

estavam com dificuldade na  utilização dos mapas e assim em realizar sua tarefa, porem de acordo 

com a evolução durante a atividade, não levanto mais tanto tempo no momento de utilização do 

mapa e dando respostas corretas ao posicionamento dos minerais, em uma visão geral sobre a 

oficina teve ótimos resultados, principalmente pelo fato de os alunos terem motivação e se 

desenvolverem sobre o conteúdo oferecido, melhoramento sobre uma dificuldade deles que foi 

constatada durante a observação (leitura de mapas) ainda mesmo com problemas encontrados de 

ultima hora a resultados foram bons na aplicação da oficina, Buscar transformar o aluno em um 

ponto de destaque durante a oficina, utilizando seus conhecimento de base para uma maior 

aprofundamento nos conceitos, isso foi possível devido a cada pergunta promover uma 

complementação da resposta do aluno, estruturando e promovendo uma melhor analise  

conceituando a resposta dada pelos alunos, em relação ao resultado do estagio para acrescentar 

na formação acadêmica, tiveram ótimos resultados, pode perceber as dinâmicas e seus sistema  do 

ensino, algumas falhas na pedagogia utilizada pelos professores utilizado, pontos positivos,  

aplicação de novas formas de ensino que foram estudadas em salas, notar as dificuldades da 

profissão professor em conversa com os professores, perceber dificuldades que vão além da ação 

do professor, como pontos que são dependentes do estado, uma experiência que veio muito a 

acrescentar na formação acadêmica.  

 

Conclusão  
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O objetivo desse trabalho foi retratar uma nova forma de pedagogia, para tentar suprir problemas 

encontrados na atual metodologia usada, além de retratar algumas dificuldades que os professores 

acabam encontrando para aplicar um ensino de qualidade, foi usada como uma base para aplicação 

da oficina buscar um modo de aproximar os conteúdos que seriam aplicados de uma forma onde 

não fosse encontrada grande resistência por parte dos alunos sobre os conceitos, o modo 

encontrado para resolver essas questões foi a aproximação do conteúdo para os alunos em forma 

de jogos lúcidos, como já relatado devido a essa utilização foi possível atingir as expectativas 

esperadas em cima destas ações de ensino, onde não foi encontrado nenhum tipo de resistência 

por parte dos alunos em relação ao conteúdo e a forma que ele foi aplicado, foi possível notar  

uma maior atenção e motivação podemos ser dito ainda animação  para a atividade, mesmo nas 

medidas do que foi feito as presas devido a contratempos, mas mesmo com isso foi mantida a 

mesma base teórica da outra atividade apenas aplicada de modo diferente. Para concluir é 

necessário que haja mudanças no sistema de ensino atual devido a estar com algumas  de falhas 

que vem gerando grandes problemas na educação, é sim é possível com um maior 

aprofundamento e preparo para cada faixa de idade dos alunos a utilização  essa pedagogia mais 

lúdica, transformando o aluno em  um sujeito ativo na formação de seu conhecimento e não mais 

apenas um mero ouvinte 
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DIVISÃO INTERNACIONAL DE TRABALHO 

ATRAVÉS DE MAPAS CONCEITUAIS, AOS 

ALUNOS DO COLÉGIO ONZE DE OUTUBRO 
 

Marcos Garcia Junior6 

 

Eixo Temático: divisão internacional de trabalho através de mapas conceituais 

 

Resumo 

O presente artigo discute a importancia sobre a Divisão Internacional do Trabalho como tema 

central, desde o período colonial com as relações de metrópole e colônia, como Brasil e Portugal, 

os principais pontos das relações de processos de produção economica, e a exploração sofrida, - 

o período XIX e XX, entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, onde os termos sofreram 

mudanças, mas as relaçoes permancem as mesmas, sendo intensificada as relações de exploração 

e explorado, - e por fim no período atual com o advento da globalização, como este processo 

tornou-se complexo e quais as novas formas de organização entre os países, e todo este conteúdo 

explicado por meio de mapas conceituais compreendendo seu surgimento no século XX, com 

Novak que ao propor tal forma de ensino já tinha a preocupação de sintetizar os conceitos de 

forma a objetivar uma construção não resumida ou imparcial, mas possível de uma elaboração 

continuada com qualquer conceito, entendendo que o conceitos são processos cognitivos entre 

conhecimento velhos com incorporação dos novos adquidos ao longo do tempo.   

Palavras-Chaves: Divisão Internacional do Trabalho1, Mapas conceituais2, Ensino de 

geografia3. 

 

 

Introdução  
Neste presente artigo tratamos sobre mapas conceituais, e o tema/assunto que 

alimentará de informações os mapas é a Divisão Internacional do Trabalho, que aplicamos 

com alunos do terceiro ano do ensino médio, no Colégio Estadual Onze de Outubro. 

A escolha metodológia por uso de mapas conceituais foi um caminho ousado e 

desafiador, para nós estagiários, sem ter a certeza se funcionaria com os alunos, partindo 

da pesquisa cognitiva prévia por meio de artigos para aplicação deste procedimento, 

acreditando na desenvoltura das turmas selecionadas para aplicação das oficinas. 

Neste sentido o uso de mapas conceituais relacionados ao ensino de geografia, 

encaixou-se muito bem, pois o tema era muito vasto e de difícil exploração para uma 

oficina apenas, e o ensino de geografia relacionado com a Divisão Internacional do 

Trabalho explora as alterações ocorridas no espaço e no tempo, como uma de suas 

categorias de analises, e os conceitos científicos adquidos ao longo de todo o tempo 

                                                           
6Geografia. Graduando 3º ano. marcosgj8@gmail.com. 
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escolar organizados em caixas separadas na mente do alunos não lhes garante a formação 

crítica do pensar, com utilização dos mapas conceituais essa possibilidade do pensar 

crítico é proporcionada ao usuário.     

E assim, expor todas as vantagens de utilização dos mapas conceituais, 

específico para apuramento dos conceitos científicos, sem comprometer a aprendizagem, 

o tempo ganho por realizar tal prática, e perceber a autonomia do conhecimento nos 

alunos, pois ao fazerem qualquer pergunta ou expor dúvidas, demostra a busca por esse 

saber autonômo, e os mapas conceituais garante essa possibilidade. 

 

Importância do uso de mapas conceituais na construção dos conceitos 

científicos 
O ato de elaborar mapas conceituais é oriundo desde 1970, com Joseph Novak, 

e tal prática de trabalho é utilizada por diversos outros profissionais no mais diversos 

ramos, e no âmbito escolar a utilização de mapas conceituais tem se mostrado muito 

eficaz.  

Nesse contexto, o mapa conceitual, criado na década de 1970 por 

Joseph Novak como técnica cognitiva para aprender de modo 

significativo, baseia-se na teoria ausubeliana e constitui uma estratégia 

pedagógica de grande relevância no ensino para a construção de 

conceitos científicos pelos alunos, ajudando-os a integrar e relacionar 

informações, atribuindo, assim, significado ao que estão 

estudando.(CARABETTA JR, 2013, p.3). 

Sendo um problema atual por maioria dos professores das redes de ensino a 

escolha da melhor forma de aplicar a metodologia, que resulte na construção do 

conhecimento cientifíco nos alunos, trazendo significação e (re)significação dos 

conhecimento adquiridos ao longo da vida escolar e academica.  

Partindo do princípio que os conceitos são processos cognitivos, entre 

conhecimentos velhos ou já adquiridos e assimilados, e entre os novos conhecimentos 

proporcionando uma construção contínua, assim os mapas conceituais possibilitam essa 

taticidade de ligação entre os conceitos, e contribuem para um apuramento do caminho 

para essa permanente construção. E nos mapas conceituais é possível a representatividade 

da autonomia do saber do aluno sobre determinado assunto, pois este no ato de elaboração 

de um mapa conceitual tera de  escolher elementos que lhe melhor representem, este ato 

de escolha confere a apropriação do conhecimento pelo aluno.  

Assim, compreendemos que a oficina aplicada no Colégio Estadual Onze de 
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Outubro para alunos dos anos finais do ensino médio, se utilizando desta prática 

pedagógica os mapas conceituais poderiam facilitar sua aprendizagem, e não a 

aprendizagem-aprendizagem, mas aprendizagem-fazer, onde estes mostrem sua 

autonomia e encontrem melhores resultados de seus estudos.    

Por fim, o tema esquemática conforme Base Curricular Diretriz, era a divisão 

internacional do trabalho, então fizemos um apanhado de informações para esquematiza-

los em forma de mapa conceitual para exemplificar aos alunos. 

 

Divisão internacional do trabalho - (D.I.T.), no período colonial 
 No século XVI, o desejo por novas áreas de comércio, pela venda de especiarias 

e novas descobertas de rotas marítimas até estes produtos, impulsionaram as grandes 

navegações marítimas, que resultaram na descoberta do Novo Mundo, as Américas.  

Após a descoberta do Novo Mundo, seguido por diversos tratados e políticas 

colonizadoras, o Novo Mundo acabou sendo colonizado por diversos países Europeus. 

Durante o periodo colonial as colônias, ficaram obrigados a fornecerem matéria – prima, 

para a metrópole. Esta relação entre metrópole e colônia, era um processo de retirada de 

recursos naturais das colônias com grande potêncial comercial, e o controle sobre o 

território, e a metrópole beneficiava-se com o comércio e riqueza dos produtos adquiridos 

do processo de extração que sofriam as colônias. 

Diante da situação exposta acima analisemos, porém antes, introduziremos um 

conceito sobre a divisão internacional do trabalho: 

Segundo Lenin, a lei de desenvolvimento desigual leva a divisão 

internacional do trabalho, mas não é a sua essência. Essa antes pode 

decorrer, entre outros fatores: (a) da destruição de poderes locais 

nacionais pelo colonialismo e imposição de formas de exploração (e 

dominação); (b) da associação com elites locais e imposição de formas 

de exploração (e dominação); e (c) das transformação das colônias em 

semicolônias e países dependentes. (LENIN apud ALBURQUEQUE 

et. at. 2018). 

As colônias ficavam obrigadas as políticas imposta pela metrópole, utilizaremos 

de exemplo a relação entre Portugal e Brasil, metrópole e colônia respectivamente. O 

Brasil colônia ficava obrigado a fornecer matéria-prima por exemplo, madeira para a 

indústria naval e seus insumos que tanto necessitavam, o pau Brasil que libera um 

pigmento vermelho que dava coloração aos tecidos para indústria textil, já  que não 

encontraram metais preciosos de início, somente no século XVIII. 
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Conforme citado por Lenin “a) ) da destruição de poderes locais nacionais pelo 

colonialismo e imposição de formas de exploração (e dominação)”, e no exemplo exposto 

percebemos o processo embrionários da D.I.T., onde cada país tem uma função a 

desenpenhar no globo e esse movimento da divisão internacional do trabalho é percebível, 

quando  a venda das matérias-primas, para os paises metrópoles são realiados por preços 

baixos/baratos, por serem produtos que não detém valor agregado. E a metrópole  

revendia produtos manufaturados (produtos produzidos em grande quantidade, ou em 

série, utilizando somente as mãos),  e parte era comprado pela colônia,  com preço mais 

caro, e todos os comerciante da colônia eram comerciantes portugueses somente. 

Segue figura 1, para ilustrar como foi realizada a organização dos conceitos 

sobre a utilização do mapa conceitual no período colonial: 

 

 

 

 

 

 

Divisão Internacional do trabalho no periodo colonial 

 

Figura: 1 Fonte: Gans. Organização: Marcos Garcia Jr. 

 

Diante do quadro econômico  desastroso devido aos pactos coloniais imposto, a 
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colônia adquiriu um acumúlo de dívida, enquanto que a metrópole um acumúmulo de 

riqueza, causando o déficti e superavit da balança comercial colonial. 

 

Divisão Internacional do Trabalho - (D.I.T.), no século XIX e XX 
Como se organizou o conceito da Divisão internacional no período da Revolução 

Indústrial do século, XIX e XX, e como os paises se organizaram e quais as 

consequências. Os países que antes eram colônias lutaram pela indepêndencia, e 

conseguiram a independência política por exemplo o Brasil em 1822, mas não a 

indepêndencia econômica. 

O monópolio existênte da colônia com a metrópole, deixa de existir com a 

indepêndencia, e esses países colonizados passam a estabelecer negócios comerciais com 

diversos outros paises, os indústrializados, “ditos amigos”. Por exemplo Brasil que 

mantinha uma relação comercial com Portugal não era mais necessário, tratando 

diretamente com a Inglaterra, oberço da revolução industrial. 

Os países industrializados desenvolvidos necessitavam de matérias-prima para o 

funcionamento industral, que negociava com os países não industrializados 

subdesenvolvido, a compra, e por sua vez revendia seus produtos manufaturados e 

industrializados, causando uma manutenção do antigo sistema da balança comercial no 

período colonial. 

Segue figura 2, para ilustrar como foi realizada a organização dos conceitos 

sobre a utilização do mapa conceitual no período do Século XIX e XX: 

 

Divisão Internacional do Trabalho nos séculos XIX e XX 
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Figura: 2 Fonte: Gans. Organização: Marcos Garcia Jr. 

 

Essa leitura da Divisão Internacional do Trabalho no século XIX e XX, muda 

apenas os personagens que acumulam riquezas e mantém-se os personagens que 

acumulam dívidas. Essa situação ocorre pela diferença histórica em cada países se 

encontra, sendo básicamente a pilhagem de riquezas dos paises que se “desenvolveram” 

primeiro aos paises que não. Permitindo a leitura de países centrais e periféricos ou 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, alguns autores apontam para esse fator afirmando o 

fenômeno da relação desigual ou desenvolvimento desigual. 

 

   Divisão Internacional do Trabalho - (D.I.T.), atual 
A Divisão Internacional do Trabalho no período atual é mais complexo que os 

anteriores, ocorrendo novas divisões e redistribuição de função entre os países. Partindo 

do princípio da acumulação desigual dos países desenvolvidos aos subdesenvolvidos, os 

paises antes  desenvolvidos industrailizados passam a serem países desenvolvidos apenas, 

e os países subdesenvolvidos se dividem em dois grupos, os subdesenvolvidos 

industrailizados e os subdesenvolvidos não industrializado. 

Esse movimento de ascenção do capitalismo ocorreu com a política contenção 

ao socialismo, após Guerra Fria, e os países que posuiam planejamento de indústria 

nacional como o Brasil, teve a possibilidade de industrialização, denominado de terceiro 

mundo, assim houve a separação dos países subdesenvolvidos industrializados e os 

subdesenvolvidos não industrailizados. 
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Os países subdesenvolvidos não industrializados continuaram a exportar 

matéria-prima, por exemplo, a Africa na extração mineral ou para exportação de grãos 

para o agronegócio, exporta para países desenvolvidos industrializados que funcionam 

como plataformas de exportação e venda, por exemplo os países que vendem ração 

agropecuária, industrializam os grãos recebidos dos paises subdesenvolvidos e revendem. 

E os países desenvolvidos que fazem os design, os projetos e que detém a tecnologia e 

capital, enviam para os países desenvolvidos industrializados esta tecnologia e capital, 

que servem como plataforma de produção e exportação para o mundo todo. 

Segue figura 3, para ilustrar como foi realizada a organização dos conceitos 

sobre a utilização do mapa conceitual no periodo atual: 

 

Divisão Internacional do Trabalho Atual 

 

 

Figura: 3 Fonte: Gans. Organização: Marcos Garcia Jr. 

 

 

Os países subdesenvolvidos não industrializados, por exemplo a Africa para a 

atividade de exploração mineral necessitam de maquinário, assim os países desenvolvidos 

investem maquinário e capital, como nos países desenvolvidos industrializados os design 

e projetos, e deles auferem os lucros, havendo a continuada manutenção da ferramenta da 

desigualdade econômica no mundo. 
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Procedimentos metodológicos    
Os procedimentos metodológicos em um artigo procura demonstrar passo a 

passo a forma pela qual foi aplicada a atividade escolhida. Nos procedimentos 

metodológicos faz-se necessário a busca pelo melhor caminho para construção do 

conhecimento no aluno, visando seu ser autonônomo, sua formação humana integral pela 

compreensão aos conhecimentos. 

Essa questão da escolha dos procedimentos metodológicos é tão importânte para 

a construção do conhecimento, por exemplo, o professor do ensino fundamental ao 

trabalhar com a cartografia com os alunos sobre a colonização, as grandes navegações, 

mas não traz os mapas que correspondem aos países estudados, utilizando apenas o livro 

didático e a teoria, o aluno estará perdido no espaço, comprometendo a construção do 

conhecimento. 

No Colégio Estadual Onze de Outubro trabalhamos com o tema Divisão 

Internacional do Trabalho nos períodos Colonial, no século XIX e XX, e na atualidade, 

utilizando mapas conceituais, visando que a realidade econômica dos alunos é baixa e 

muitos trabalham para ajudar em casa, trouxemos o questionamento sobre o tempo 

disponível para estudo, e promover a facilidade do uso do mapa conceitual, com palavras 

chaves, com verbos de ligação, sem haver a necessidade de refazer toda a leitura dos 

textos, inclusive pela própria falta de tempo, buscando a compreenção objetiva 

melhorada, justamente pela preocupação com os vestibulares e ENEM, e a enorme 

quantidade de conteúdos para rever. 

Contamos com duas turmas de terceiros anos, 3ºA 27 alunos, e 3ºB 33 alunos, 

onde após a exposição da aula pelos mapas conceituais sobre a divisão internacional do 

trabalho no período colonial, no século XIX e atual da globalização, lhe pedimos para em 

folhas de sulfite coloridas, rosa, verde e branca, fazerem desenhos, nas folhas rosas eram 

representados os paises desenvolvidos, nas folhas verdes representavam os paises 

subdesenvolvidos-industrializados e nas folhas brancas os paises subdesevolvidos não-

industrializados, e os desenhos referentes as representações das folhas. 

Por fim, recolhemos as atividades na qual foram atribuídas notas pelo professor, 

e podemos perceber a participação da turma em relação ao conteúdo, principalmente no 

momento da explicação devido a utilização dos mapas conceituais. 
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Resultados 
Os resultados obtidos em sala de aula decorrentes da oficina aplicada, foram 

muito positivos. A utilização de mapas conceituais para transmissão de informação é 

muito importânte, visando a quantidade de tempo em que cada aluno tem para dedicar-se 

ao estudo, os mapas conceituais mostram-se muito práticos e que maximizam a 

capacidade de estudo. 

Por exemplo, no momento da apresentação dos estagiários aos alunos, notamos 

o desenteresse imediato, somente após o diálogo iniciado, procurando identificar quantos 

alunos iriam realizar as provas para ENEM e vestibulares, foi assim que conseguimos a 

total atenção dos alunos pela proposta dos benefícios do uso de mapas conceituais e, o 

ganho de tempo em sua aplicação.  

A utilização dos mapas conceituais não excluem a necesidade de leitura, “(sendo 

esta um dos questionamento em sala, por uma aluna)”, mas garante uma melhor eficácia 

de compreenção do tema estudado, assim o retorno em leituras repetidas vezes não será 

necessário.   

Como atividade pedimos para a eleboração de desenhos de produtos que 

represente a Divisão Internacional do Trabalho referente ao período da atividade: 

Seguem imagens demosntrando algumas destas atividade: 
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Figura: 4 e 5.Desenhos dos alunos do Colégio Onze de Outubro 

 

Fonte: Estagiários 3º ano.2018 

 

Nas imagens mostram os resultados das atividades, onde fizemos um trêm e os 

vagões foram desenhados pelos alunos com os produtos correspondentes de cada período 

sobre a Divisão Internacional do Trabalho, e houve um diálogo ao final onde os alunos 

expuseram suas dúvidas. 

Entre os pontos positivos, foi o alcance das atividades proposta aos alunos, pois 

havia o receo de não serem realizadas as atividades, e vários alunos fizeram 

questionamento durante a oficina que contribuiram para o diálogo e andamento previsto 

da exposição do conteúdo, e os alunos gostaram da forma como foram apresentados os 

conteúdos por meio dos mapas conceituais, conseguindo enxergar uma possibilidade mais 

prática de organizar os estudos. 

E, entre os pontos negativos foi que em umas das salas onde foram aplicadas as 

oficinas um aluno apenas não quis fazer a atividade proposta, mesmo ele tendo ouvido 

toda a explicação e até participado, não realizou a atividade, - e de maneira geral devido 

a realidade dos alunos seja economica, familiar, percebemos uma desigualdade muito 

grande entre os próprios alunos em questão do domínio sobre conceitos cientifícos, eram 

poucos os alunos que conseguiam dominar com tranquilidade todos os conceitos. 

Portanto os conteúdos escritos no quadro negro não precisavam serem copiados 

conforme orientação do professor, mas muitos fizeram anotações, além de participarem, 

esta reação nos surpreendeu de ver o interesse por um assunto que normalmente não 

despertaria tanta vontade nos alunos, e o que não deu certo foi o tempo de aplicação, 50 

minutos foi muito pouco para trabalhar um assunto tão vasto.   



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
121 

 

Considerações finais 
Ao fim das atividades em oficina a utilização de mapas conceituais foi uma boa 

escolha para aplicação da oficina, mesmo isso não quer dizer que em outros colégios ou 

turmas dariam certo, porém na turma aplicada podemos obter uma ótima resposta de 

retorno, pois podemos analisar a compreensão dos alunos, obtivemos uma total atenção 

durante a explicação, interesse pelo assunto que geralmente não é o mais atrativo na 

disciplina e geografia, e colocar a opção do fazer ao aluno. 

No desenvolvimento da fala muitas vezes pelas expressões no rostos 

perguntávamos se estavam entendendo, então foi necessário uma fala sobre a dificuldade 

que nós os estagiários temos ao ingressarmos no ensino superior por falta de interpretação 

textual, pela nova rotina de cobrança não tido no colégio, assim os alunos começaram a 

fazerem suas perguntas com dúvidas, pois trouxemos o conteúdo para sua realidade de 

vida, e que só por meio da procura em educação/formação isto será possível.   

Durante o diálogo alunos expuseram suas dificuldades de interpretação textual, a 

proximidade dos vestibulares e a insegurança, e nós estagiários fizemos uma fala sobre 

possibilidade de alcançar o esperado nos estudos lhes mostrando uma das possíveis 

formas, e nos resultados podemos perceber houve um aprendizado.   

Ainda nas considerações finais, algo alarmante que percebemos foi a baixa estima 

que os alunos têm de si mesmo diante do sistema, muitos não acreditavam em seu 

potencial e em suas falas diziam “vou fazer cursinho, pra passar”, como se não houvesse 

uma apropriação do conhecimento por parte do aluno durante todo o tempo escolar que 

tinha, ou consciência de sua capacidade, mesmo não sendo este o foco deste artigo, mas 

mencionado como algo preocupante. 
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OFICINA BRASIL EM JOGO: UMA APLICAÇÃO 

DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS DE 

FORMA LÚDICA 
 

Eduardo Seide Asanuma¹ 

  

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

Resumo 

O presente artigo relata os métodos para a realização da oficina “Brasil em Jogo” aplicada aos 

alunos do 7º ano TC, por meio da disciplina de Estágio da Geografia e Estágio da Vivência 

Docente assim como os resultados obtidos através dela e o embasamento teórico que se utilizou. 

O objetivo geral desse artigo é de demonstrar os resultados obtidos pela oficina e de que é possível 

uma aprendizagem por diferentes meios de ensino não tradicionais. No primeiro momento será 

feito uma breve introdução com o objetivo da oficina. Depois será explicitado um embasamento 

teórico. Após isso será mostrada a metodologia utilizada para a elaboração do lúdico. E no final 

os resultados obtidos e considerações finais.  

Palavras-chave: jogo; regiões; Brasil. 

  

Introdução  
Para a aplicação das aulas de Geografia, o ambiente escolar deve ultrapassar as salas de 

aula, pois o maior objeto de estudo da ciência geográfica, o espaço, exige uma abrangência 

extraclasse. Nesse sentido, o modelo de ensino tradicional – professores em um tablado mais 

elevado, alunos em fileiras sem participar da aula e apenas absorvendo o conhecimento –, 

caracterizado pelo método positivista, deve ser superado.  

É notório uma submissão perante a estrutura escolar e cultural atual, professores 

domesticados a reproduzirem as relações sociais vigentes (IMBERNÓN,2000). Com a ocorrência 

dessa tendência, a geografia transformou-se em mais uma matéria abstrata no plano escolar, sem 

ligação direta com o real (BRABANT,1998). 

A oficina “Brasil em Jogo” foi aplicada no dia 22 de outubro de 2018 no Colégio Estadual 

Professor Newton Guimarães para os 35 alunos do 7º ano TC. O jogo teve a função de dinamizar 

os conteúdos de cultura, relevo, bioma, atividades econômicas, clima e histórico das cinco regiões 

do Brasil – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul – já trabalhado em aulas anteriores de 

Geografia. 

O colégio localiza-se na região centro-sul de Londrina – PR. A instituição possui um 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 6,0 em 2011, o melhor das escolas 

públicas do município. 
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O conhecimento possível a ser obtido por metodologias ativas e atividades lúdicas é de 

suma importância para uma melhor internalização do aluno. A aproximação à sua realidade e 

vivência por meio de jogos faz com que haja um maior interesse de aprendizagem, de forma direta 

e indireta. 

O objetivo desse artigo é de demonstrar os resultados obtidos pela oficina e de que é 

possível uma aprendizagem por diferentes meios de ensino não tradicionais. 

 

Desenvolvimento  
Referencial teórico 

O jogo aplicado pode ser considerado uma atividade lúdica pois também é uma atividade 

de entretenimento, que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. 

As atividades lúdicas possuem diversos e amplos benefícios para o aluno e sua 

aprendizagem e isso fez com que ela tenha ganhado destaque no ensino. Essa metodologia ativa 

retira o caráter imutável e maçante do ensino tradicional e aproxima aos gostos e realidades dos 

alunos para que se obtenha um melhor desempenho na aprendizagem. As crianças aprendem e se 

desenvolvem nos mais amplos sentidos por meio das brincadeiras e atividades lúdicas (PINHO e 

SPADA 2007, p. 1-2). 

A atenção do aluno é fácil de ser ganhada devido ao interesse desenvolvido, o que 

ocasiona uma melhor internalização do conhecimento de forma indireta e a escola tem papel 

fundamental para que tente modificar essa situação.  

A escola de hoje, por meio de seus educadores, não aprendeu a confiar no 

aluno. Dá o conhecimento, impõe o saber e o cobra (provas e vestibulares), 

com medo de que os alunos não o dominem[...] Tolhe-se a liberdade de os 

alunos buscarem novos conhecimentos, novos caminhos, enquadrando-os em 

horários rígidos e estudos regulamentados[...] De modo geral, é preciso 

recuperar o verdadeiro sentido da palavra “escola”: lugar de alegria, prazer 

intelectual, satisfação (ALMEIDA, 1974 p. 64). 

 

Por muitos o jogo ainda é visto como pura e simples brincadeira, porém, após o grande 

destaque do capital – pós Segunda guerra mundial – a conjuntura se modificou assim como os 

padrões ideológicos e principalmente de consumo (SANTOS, SILVEIRA, 2004). O ser pensante, 

ágil, versátil e inteligente ganha destaque nesse cenário e o lúdico propõe essas habilidades. 

Jogos pedagógicos e dinâmicas, funcionando como exercícios operatórios que 

são acompanhados pela figura do professor, são utilizados, no contexto 

cognitivista, como forma de mediar a aprendizagem. O lúdico sempre teve um 

lugar privilegiado nessa mediação, por estar ligado à estimulação e ao prazer 

do sujeito. O estudo do meio e uma interação dialógica entre os indivíduos 

participantes do processo são formas de mediar a aprendizagem do ponto de 

vista tradicional. Entretanto, o contato do indivíduo com seu espaço real é 

altamente estimulador das estruturas mentais, ajudando-o a integrar teoria e 

realidade (MARTINS 2008). 
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Segundo CASTILHO (2006, p. 34), “O aluno durante o jogo, explora as situações a serem 

resolvidas com maior liberdade, sem a pressão da avaliação, buscando a solução dos mesmos em 

um ambiente adequado à investigação e a busca”. Aprender inconscientemente é o que o estudante 

obtém ao jogar em sala de aula, pois essa diversão proposta retira a pressão escolar e a necessidade 

constante de dominar o conteúdo – a pressão escolar é substituída pela descontração e os 

resultados são mais expressivos. Sendo esse dominar, muitas vezes, a mera absorção do próprio. 

O mundo imaginário que está totalmente relacionado com as atividades lúdicas abre à 

criança as portas do mundo do desejo e das fantasias, por tanto, é uma realidade psíquica (ALVES 

e SOMMERHALDER, 2010, p. 148). Essa escapada a uma realidade alternativa é de total 

importância para o desenvolvimento da criança. 

 

O lúdico desempenha um papel vital na aprendizagem, pois através desta 

prática o sujeito busca conhecimento do próprio corpo, resgatam experiências 

pessoais, valores, conceitos buscam soluções diante dos problemas e tem a 

percepção de si mesmo como parte integrante no processo de construção de 

sua aprendizagem, que resulta numa nova dinâmica de ação, possibilitando 

uma construção significativa (PINTO e TAVARES, 2010, p. 233). 

 

 Com as atividades lúdicas é possível realizar a práxis – junção do conhecimento teórico 

e da prática – assim tendo uma assimilação do conteúdo ensinado. O estabelecimento, imposição 

e cobrança das regras cria também uma relação de respeito e disciplina.  

Relacionando com a disciplina 

Tendo o domínio da geografia, o aluno conseguirá estabelecer inter-relações 

entre o conteúdo teórico (dos jogos) e a sua percepção do mundo. O ato de ler 

um jornal, de andar na rua, de ter contato com diferentes culturas, de pegar um 

mapa para se localizar, de perceber diferentes climas, entre outros, são formas 

de interação com a geografia mesmo que de maneira empirista ou reflexiva. A 

interação entre o mundo real, vivido, e o conhecimento adquirido dá-se através 

do aprendizado, e quando o aluno consegue estabelecê-la adquire um senso 

crítico extremamente importante para sua própria vida, pois assim passará a 

olhar os acontecimentos sob um panorama crítico, e não será uma pessoa 

manipulável. (MELO, 2008 p.4) 

 

O prazer e desconcentração proporcionado por meio dessas atividades fez com que a da 

ludoeducação que se resume em educar através da brincadeira e da descontração ganhe espaço 

nas áreas de pesquisa (CORDAZZO e VIEIRA, 2007, p. 100). 

  

Com essa nova estratégia, tanto o educador como o aluno têm muito a ganhar, 

pois para a criança o aprendizado tornar-se prazeroso, além do que o 

aprendizado acontece mais rápido, por quanto se sabe que não apenas as 

crianças como qualquer indivíduo em qualquer idade possuem uma maior 

facilidade em aprender aquilo que lhe é mais interessante, o que lhe chama a 

atenção, o que lhe desperta a curiosidade. (MATOS, 2013, p. 137). 
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 Vygotsky (1989) classifica o sujeito como interativo no processo educacional e não como 

ativo ou passivo. A criança obtém acesso as informações pelas interações sociais. Dessa forma, 

pode-se dizer que a brincadeira e o jogo são importantes instrumentos de interação. O autor 

acreditava que essas atividades são de extrema importância para o desenvolvimento do 

pensamento abstrato. 

 Para o conceito de região, serão apontadas as várias definições de acordo com algumas 

correntes.  

Gomes (2003), distinguiu três grandes domínios em que a noção de região vem sendo 

construída: o domínio do conhecimento do senso comum, o domínio da administração e o domínio 

do conhecimento científico. Segundo este autor, o primeiro conceito de região 

 

pode ser assim empregada como uma referência associada à localização e à 

limites mais ou menos habituais atribuídos à diversidade espacial (...)., como 

referência a um conjunto de área onde há o domínio de determinadas 

características que distingue aquela área das demais. (GOMES, 2003, p. 53) 

 

Vale ressaltar que os critérios são bem diversos pois não possuem precisão de limites e 

nem de escala global. 

Em relação ao segundo domínio é considerado como “unidade administrativa e, neste 

caso, a divisão regional é o meio pelo qual se exerce freqüentemente a hierarquia e o controle na 

administração dos Estados” (GOMES, 2003, p.53). Segundo o autor, neste caso o recorte regional 

tem sido um recurso utilizado tanto pelos Estados modernos na gestão do território, como por 

muitas instituições e empresas de grande porte como estratégia de gestão dos seus respectivos 

negócios.  

Quanto ao terceiro domínio, Gomes reconhece que não somente a Geografia tem se 

utilizado da noção de região, mas também diversas ciências fazem utilização. O sentido de região 

possui um emprego também associado à localização de certo domínio de determinados 

fenômenos. Nesse caso, o emprego resguarda a etimologia, pois região é vista como "área sob 

certo domínio ou área definida por uma regularidade de propriedades que a definem” (Gomes, 

2003, p.54). 

Para a Geografia Tradicional, as regiões possuíam os limites bem delimitados pelas 

fronteiras e o método era descritivo. 

 Utilizando-se da corrente determinista  

 

A região natural é entendida como uma parte da superfície da Terra, 

dimensionada segundo escalas territoriais diversificadas, e caracterizadas pela 

uniformidade resultando da combinação ou integração em áreas dos elementos 

da natureza. (CORRÊA, 2003, p. 23) 
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 Ou seja, o método positivista amplamente ligado ao descritivo influenciou no conceito. 

Sendo o natural imutável pelos seres humanos. 

E sobre influência do possibilismo 

 

A região geográfica abrange uma paisagem e sua extensão territorial, onde se 

entrelaçam, de modo harmonioso, componentes humanos e natureza. A idéia 

de harmonia(...) constitui um longo processo de evolução maturação da região, 

onde muitas obras do homem fixaram-se, ao mesmo tempo com grande força 

de permanência e incorporadas sem contradições ao quadro final da ação 

humana (CORRÊA, 2003, p. 23). 

 

Nessa visão foi onde começou a agregar a influência e interferência, tanto positiva quanto 

negativa, do homem – ser transformante – na região e principalmente no espaço. 

Região pode ser definida como "um conjunto de lugares onde as diferenças internas entre 

esses lugares são menores que as existentes entre eles e qualquer elemento do outro conjunto de 

lugares" (CORRÊA, 1986, p.32), utilizando-se da corrente da Nova Geografia. O método 

quantitativista dessa corrente fez com que por meio de números matemáticos-estatísticos fossem 

possíveis explicações sobre diversos assuntos, evitando assim a empiria obtida por meio do 

trabalho de campo, e substituindo por experimentos laboratoriais. 

Para a Geografia Crítica que tem uma abordagem de crítica radical a sociedade capitalista 

desigual, visando o rompimento da neutralidade científica 

 

A Região pode ser vista como resultado da lei do desenvolvimento desigual e 

combinado, caracterizada pela sua inserção na divisão nacional e internacional 

do trabalho e pela associação de relações de produção distintas (...) como uma 

entidade concreta, resultado de múltiplas determinações, ou seja, da efetivação 

dos mecanismos de regionalização sobre um quadro territorial já previamente 

ocupado, caracterizado por uma natureza já transformada, heranças culturais e 

materiais e determinada estrutura social e seus conflitos (CORRÊA, 2003, p. 

45-46) 

 

Ainda sobre o autor, o processo de desenvolvimento desigual e combinado produz o 

espaço. Nesse sentido o regional deveria ser analisado a partir da caracterização desse processo. 

Em relação a Geografia Humanista, Lencioni (2003) infere que a região é considerada 

como produto da história e da cultura. 

 

a região, portanto, passou a ser vista não como constituindo uma realidade 

objetiva; ao contrário, ela foi concebida como uma construção mental, 

individual, mas também submetida à subjetividade coletiva de um grupo 

social, por assim dizer, inscrita na consciência coletiva (LENCIONI, 2003, p. 

155). 
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Com a fluidez da modernidade devido ao período técnico-científico e informacional os 

lugares tornaram-se muito dinâmicos com inúmeras ligações em redes. Alguns pensadores 

inferem que seria o fim da região, enquanto que outros afirmam essa não ter chegado ao fim. 

 

o mundo como um todo tornou-se uno para atender as necessidades da nova 

maneira de produzir que passa por cima das regiões, países, culturas etc. Mas 

enquanto processos modernos de produção se espalham por todo o Planeta, a 

produção se especializa regionalmente (SANTOS, 1996, p.46). 

 

 Assim “as regiões aparecem como distintas versões da mundialização”. Para o autor, 

mostra que ao invés da globalização garantir a homogeneidade dos espaços, ela “instiga as 

diferenças, reforça-as e até mesmo depende delas”. É a partir disso que esse autor afirma “quanto 

mais os lugares se mundializam mais se tornam singulares e específicos, isto é, únicos.” 

(SANTOS, 1996, p.47). 

 O conceito de região perpassou pelo tempo e houve diversas mudanças, porém, o 

principal que permaneceu é a palavra homogeneidade, ou o mínimo de desigualdade. Para o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizar essa divisão nacional, foram 

levadas em contas algumas esferas e dimensões: o processo social como determinante, o quadro 

natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento da articulação 

espacial. Modificado pelo tempo, porém chegando até as regiões brasileiras atuais. 

 

Procedimentos metodológicos 

Para a aplicação da oficina foi feito uma pesquisa teórica em artigos sobre algumas 

dinâmicas e jogos e utilizado conteúdos sobre a diversidade das regiões brasileiras o que gerou o 

“Brasil em Jogo”. 

Anteriormente foi feito a confecção dos materiais. Para o mapa foram utilizadas 12 folhas 

impressas para depois serem encaixadas. O dado foi utilizado caixa de papelão encapada com 

E.V.A., decorado com durex colorido e colado as regiões brasileiras em cada face impressas. Os 

cards de questões foram impressos, recortados e colocados em sacos cada um com o nome de sua 

região. Os pinos foram feitos de E.V.A. – laranja, vermelho, preto e azul – cortados em formato 

de cone e colados com cola quente. 

Em primeiro momento na sala, foram separados os alunos em quatro grupos de acordo 

com as fileiras dispostas diariamente pela sala e cada um representado por um pino de cor 

diferente (vermelho, azul, laranja e preto). 

Foi disposto na mesa do professor na frente da sala o mapa impresso em doze folhas de 

sulfite A4 que ao serem colocados em ordem, representam o mapa de delimitação do Brasil. 
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Iniciou-se com o primeiro aluno de cada fila da esquerda para a direita, cada rodada era 

trocado pelo de trás para que todos participassem. Aquele que fosse a frente deveria realizar as 

ações representando o grupo.  

Cada face do dado tem a representação de uma região do país pela imagem de 

delimitação: Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste, Sul – e também um que representa o Brasil 

no geral, durante as rodadas. 

O representante retira a carta de acordo com a região obtida no dado e para ganhar o ponto 

apresentado no card deve responder à questão (objetiva ou dissertativa) – oralmente – / realizar a 

atividade pedida em conjunto com o grupo. As cartas possuem pontuação de 1 a 5 de acordo com 

a dificuldade do cartão. Importante colocar o pino em cima da região no mapa central para melhor 

assimilação e apropriação do conhecimento proposto. 

Quando acertada a questão, os jogadores foram situados quanto suas posições com as 

pontuações obtidas na tabela desenhada no quadro com giz. 

O grupo que realizou maior acertos é consecutivamente o que ganha o jogo.  

 

Resultados Obtidos 

A dinâmica foi bem favorável, a maioria dos alunos tiveram interesse de participar. Os 

que não tinham passaram suas vezes para os companheiros de turma. De maneira geral, eles 

tiveram dificuldade de localizarem as respectivas regiões no mapa, para facilitar, utilizavam a 

representação da região que se encontrava no dado. Em relação aos cards de perguntas que eram 

de temas variados, muitos resultados divergentes, alguns alunos tinham domínio dos conteúdos, 

e de forma indireta o que não sabiam, houve uma aprendizagem. Tiveram dificuldades nas 

questões relacionadas a cultura local e facilidade em assuntos vistos anteriormente em sala, como 

confirmou o professor regente de geografia da turma. O desempenho dos participantes foi afetado 

devido ao euforismo e nervosismo que interferiram no resultado do jogo. 

A equipe que maior pontuou e em consequência venceu, foi a de pino vermelho com 12 

pontos, a segunda foi a equipe preta com 11 pontos, a terceira a equipe laranja com 8 pontos e em 

ultimo colocado ficou a equipe azul com 6 pontos. 
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Figura 1 – Materiais do Brasil em Jogo 

 

Fonte: Autor (2018) 
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 A figura 1 demonstra os materiais utilizados para o jogo. O dado previamente produzido 

com caixa de papelão, E.V.A., fita adesiva e papel impresso e colado em cada face, representando 

uma região do Brasil e outra representada pelo país. Utilizado para definir as questões a serem 

respondidas pelos grupos após serem jogados. Demonstra também, o mapa de facilitação para que 

seja colocado o pino em cima da região após jogar o dado e os cards de questões de cada região 

do Brasil – sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste – e o próprio território brasileiro. 

 

Figura 2 – Aluno jogando o dado das regiões. 

 

Fonte: Saulo Gaspar (2018). 

 

 A figura a cima (2) foi capturada durante o momento em que um aluno participante da 

oficina representa sua equipe e joga o dado para continuidade do jogo. 

  

 

Considerações Finais  

Os pontos positivos obtidos com o jogo foi o de uma aprendizagem indireta e uma 

retomada de conteúdos já estudados, a animação e excitação proporcionadas pela atividade que 
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demonstra o interesse – maior do que seria em uma aula tradicional e expositiva – por participar 

sendo a competitividade um dos fatores que levam a essa ação. 

Os pontos negativos caracterizam-se pelo mesmo estado emocional (euforia e agitação) 

influenciarem negativamente no desenrolar do lúdico e no processo de internalização do 

conhecimento e a dispersão em alguns momentos devido a ser uma atividade não usual. 

Essa prática para professores-pesquisadores é de suma importância, pois além de 

desenvolver diversas habilidades dos alunos, para o próprio é dado um estimulo devido ao 

interesse dos alunos. 
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O MAPA CONCEITUAL COMO METODOLOGIA 

NORTEADORA – EXPERIÊNCIA COM O ENSINO 

FUNDAMENTAL II 
 

Matheus Felipe de Pádua Severino7 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

Resumo 

Atualmente, a visão de educação proposta por diversos autores se baseia pela construção do 

conhecimento em detrimento à ideia de transmissão de conhecimentos pelo professor. Com isso, 

é necessário buscar metodologias que integrem os estudantes entre si e com a aula, de modo a 

construir o conhecimento em conjunto, sendo o mapa conceitual uma alternativa de grande valia. 

A aplicação desta metodologia se deu no Colégio Estadual Professor Newton Guimarães – Ensino 

Fundamental e Médio, em Londrina, objetivando a construção de um mapa conceitual sobre a 

modernização do campo. Assim, o objetivo geral deste artigo é apresentar como ocorreu este 

trabalho e suas discussões. Para tal, foram usados como conceitos norteadores a ideia de 

paisagem, como uma construção dada a partir da dinâmica natural e antrópica, e de Revolução 

Verde, como a introdução de maquinário pesado e insumos de várias naturezas na agricultura, 

causando diversos impactos na vida de populações tradicionais e na fauna e flora originais. A 

aplicação da oficina consistiu em uma apresentação do histórico da modernização do campo 

seguido de uma discussão de seus benefícios e malefícios. Por fim, a partir da discussão, foi 

construído em conjunto o mapa conceitual sobre o tema no quadro negro. 

Palavras-chave: Esquema visual; inovação; educação. 

  

Introdução 
Atualmente, a educação na perspectiva da construção do conhecimento, suscita 

que os educadores desenvolvam métodos para que haja o engajamento dos estudantes 

com a aula, além de promoverem formas que os estudantes apreendam os conteúdos de 

maneira mais eficiente. Tendo em vista a grande dinâmica da sociedade no período atual 

suscita que a educação, conforme Cotta et al. (2012, p. 788) apresentam, tenha maior 

preocupação no sentido de trazer a perspetiva sistêmica no entendimento do mundo que 

cerceia os estudantes. No mesmo sentido, Nagem et al. (2001, p. 198) colocam que novas 

metodologias são necessárias para que haja o atendimento de certas especificidades do 

aluno, tais como a sua unicidade e diferença perante os outros. 

 Para tal, a aplicação de mapas conceituais se mostram como uma boa alternativa. 

No sentido do ensino-aprendizagem, este mecanismo de organização de ideias se mostra 

como uma importante ferramenta para a avaliação da estrutura cognitiva do aluno – no 

                                                           
7Discente. Universidade Estadual de Londrina. matheusf.severino@gmail.com. 
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momento em que se analisa as formas que este organiza e hierarquiza as ideias – e a 

evolução desta estrutura, auxiliando no planejamento do professor em relação às 

metodologias a serem utilizadas na construção do conhecimento (MOREIRA, 1984, p. 

20). 

O colégio onde foi aplicado tal metodologia diz respeito ao Colégio Estadual 

Professor Newton Guimarães. Sua criação se deu  

Em vinte e quatro de fevereiro do ano de um mil novecentos e quarenta 

e oito (24/02/48), [...] conforme autorização de criação e execução de 

um grupo escolar localizado na vila Brasil, município de Londrina, com 

a denominação de “Grupo Escolar Presidente Roosevelt”, segundo a 

Lei Municipal nº 06/48 – Art. 2º , registrada no Livro nº 04, folha 88v 

e assinada pelo então Prefeito Municipal, senhor Hugo Cabral. [...] 

Através da Deliberação n° 003/98 – CEE, referente à nomenclatura dos 

estabelecimentos de ensino, considerando a nova LDB n° 9394/96 e a 

Resolução n° 3120/98 – SEED, o Colégio passou a denominar-se 

Colégio Estadual Professor Newton Guimarães – Ensino 

Fundamental e Médio. (COLÉGIO..., 2016, p. 1-2). 

 

Assim, a localização do colégio é apresentada pela Figura 1, bem como sua fachada na 

Figura 2. 

 

 

 

Figura 1: Localização do Colégio Estadual Prof. Newton Guimarães. 
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Figura 2: Fachada do Colégio Estadual Prof. Newton Guimarães. 
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Fonte: Google Maps® 

 

Neste sentido, compreendendo a importância do mapa conceitual para a educação, 

o objetivo do trabalho diz respeito a construção em conjunto de um mapa conceitual pelos 

estudantes sobre a modernização do campo, a partir de uma oficina aplicada em sala de 

aula e, com isso, pretendeu-se discutir o papel da Revolução Verde para as mudanças na 

agricultura e seus impactos para o meio social. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar 

como se deu o desdobramento deste trabalho, bem como de suas discussões. Desta forma, 

o artigo está subdividido, em termos de seções, em Introdução, Desenvolvimento e 

Considerações Finais, e em subseções dentro do Desenvolvimento, dividido em 

Referencial teórico, Metodologia, A oficina e Os benefícios. 

 

Desenvolvimento 

Referencial teórico 

Ademais, é necessário balizar alguns conceitos e metodologias para se trabalhar com o 

tema proposto. A ideia de modernização da agricultura possui dois vieses principais: o primeiro 

considera a modernização apenas na área técnica e de equipamentos; já a segunda analisa toda a 

cadeia produtiva e quais são os impactos nas relações de produção. Optou-se aqui utilizar o 

primeiro delineamento. É inegável que a modernização segue os padrões capitalistas para a 

produção, de forma a estabelecer parâmetros que favoreçam aqueles detentores de capital. Isto se 

deve ao fato de que a modernização pressupõe o estabelecimento de novas técnicas e 

equipamentos, para que haja uma maior produtividade das safras, consequentemente, reduzindo 
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custos e aumentando lucros. Outro fator a ser considerado, diz respeito à segurança em relação a 

variações da própria natureza, em que pode haver diminuição das produções (TEIXEIRA, 2005). 

No que concerne à modernização do campo brasileira, Martine (1991, p. 9-17) apresenta que, na 

história recente do país, houveram três períodos principais, sendo eles: 1965-1979, 1980-1984 e 

1985-1989. O primeiro período foi marcado pela expressiva modificação produtiva, com vistas 

ao estabelecimento industrial que o Brasil passava naquele momento. O principal motor de 

transformação do campo neste período foi a destinação de crédito agrícola com fins de subsidiar 

a produção, de modo que os produtores que obtiveram maiores valores de crédito passaram a 

desenvolver uma maior divisão do trabalho e, por consequência, aumentou-se a escala de 

produção e a produtividade. O segundo período diz respeito a uma grande política de produção, 

em que, apesar da diminuição da concessão de crédito rural, houve um aumento substancial nos 

preços dos produtos exportados, provocando grande demanda externa e interna ao país, elevando 

a produção rural, mas diminuindo consideravelmente o PIB industrial, tendo em vista as 

vantagens comparativas da produção agropecuária à industrial. Já sobre o período de 1985-1989, 

o autor destaca a recuperação econômica brasileira a partir do Plano Cruzado, o que causou um 

estímulo à produção, sendo, também, muito estimulado pela volta da inserção de dinheiro público 

no sentido de financiar a produção agrícola.  

Todo este movimento de modernização do campo brasileiro causou a forte inserção de 

máquinas pesadas, insumos e fertilizantes dos mais variados tipos, além de agrotóxicos e 

defensivos. Além disso, o movimento de valorização da produção em escala, bem como a 

intensiva inserção do capital na produção agrícola passa a excluir os pequenos produtores (e não 

detentores de grandes quantias de capital) e todos aqueles que são considerados “contra o 

progresso” da agricultura tecnificada. 

Ademais, a principal categoria geográfica a ser trabalhada com os estudantes diz respeito 

à paisagem. De acordo com Santos (1988, p. 21) 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. 

Além disso, o autor também versa que esta paisagem possui diversas escalas, de modo 

que, ao passo que nos afastamos da paisagem que observamos certos objetos da paisagem são 

reduzidos, demonstrando assim, a importância da cognição na apreensão da paisagem,  

[...] pelo fato de que toda nossa educação, formal ou informal, é feita 

de forma seletiva, pessoas diferentes apresentam diversas versões do 

mesmo fato. [...] Se a realidade é apenas uma, cada pessoa a vê de forma 

diferenciada; dessa forma, a visão pelo homem das coisas materiais é 

sempre deformada. Nossa tarefa é a de ultrapassar a paisagem como 

aspecto, para chegar ao seu significado (SANTOS, 1988, p. 22). 
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Ademais, os teóricos datados do século XIX explicam a paisagem como sendo um local 

em que são combinados os fatores naturais e humanos. Já os pesquisadores modernos conceituam 

a paisagem levando em consideração a objetividade das características a serem analisadas ou, 

também, considerando-a como algo subjetivo (SALGUEIRO, 2001). Em uma perspectiva voltada 

ao mundo físico, Bertrand (2004, p. 141) conceitua a paisagem como 

[...] o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de 

elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 

uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução. A dialética tipo-indivíduo é 

próprio fundamento do método de pesquisa. 

Deste modo, nota-se nas variadas definições propostas que a paisagem diz respeito à 

união de fatores tanto físico-naturais e antropogênicos para que, assim, forma um local observável 

com características bem definidas, mas que serão percebidas de maneira diferenciada a partir dos 

processos cognitivos individuais das pessoas, fato este que faz a paisagem ser “vista” de forma 

distinta pelos indivíduos e, por consequência, a descrição dos objetos que a compõem bem como 

suas dinâmicas são entendidas de maneira subjetiva. 

Assim, a questão central, apesar das variadas ideias, se pauta nas características 

observáveis que a paisagem possui, assim como suas relações inerentes. Com isso, tem-se que o 

conceito de paisagem, para a aplicação da oficina pedagógica, é fundamental para compreender 

as dinâmicas que envolvem a modernização da agricultura ao longo do tempo, bem como seus 

impactos diretos nas relações e características observáveis. 

 

Metodologia 

Em se tratando da metodologia proposta, convém ressaltar a importância de 

aplicação de métodos diferenciados das “aulas padrões” a fim de que os estudantes 

desenvolvam maior interesse pela aula e, por conseguinte, passam a apreender melhor os 

conteúdos. Com isso, a metodologia do mapa conceitual se mostrou, além de simples 

utilização, uma possibilidade de avaliar não apenas o que o aluno apreendeu, mas também 

sua evolução com o tempo. O mapa conceitual diz respeito à uma forma, de 

sistematização e organização de ideias a fim de que seja de fácil compreensão os 

conteúdos principais a serem estudados. Alguns autores, como Moreira e Buchweitz 

(apud LIMA, 2004) e Ruiz-Moreno et al. (2007, p. 454) , conceituam o termo como uma 

maneira de se representar e organizar, de forma escalar, conceitos e as suas relações em 

uma demonstração gráfica. Já Gaines e Shaw (1995), se voltando aos aspectos estruturais 

do mapa conceitual, entendem esta sistematização como uma maneira visual de se 
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representar as ideias, mas que possuem entraves em relação à sintaxe e semântica, assim 

como a linguagem textual. De outra maneira, os mapas conceituais são entendidos por 

Moreira (1984, p. 17) como “diagramas bidimensionais mostrando relações hierárquicas 

entre conceitos de uma disciplina”. Aguiar e Correia (2013, p. 142) conceituam o mapa 

conceitual como um organizador gráfico para o arranjo de conceitos, desenvolvido na 

década de 1970, que utiliza da progressiva distinção entre as ideias para se chegar a níveis 

mais específicos e, também, aconselha-se utilizar uma pergunta focal, onde será feito o 

delineamento do tema a ser tratado, a fim de estabelecer uma orientação clara para 

elaborar o mapa conceitual sem fugir ao tema proposto. 

No tocante ao ensino aprendizagem, Araújo et al. (2002, p. 52) colocam que 

As conexões que o estudante consegue enxergar entre conceitos devem 

ser encaradas como o maior indicativo de sucesso na aprendizagem, pois 

quanto mais interconectada estiver a representação do conhecimento feita 

pelo estudante, mais provavelmente ele irá relembrar a informação no 

momento que precisar utilizá-la. 

Alguns exemplos apresentados por Souza e Boruchovitch (2010, p. 205) sobre em quais 

formas o mapa conceitual pode ser utilizado em sala de aula dizem respeito à “estratégia de 

ensino/aprendizagem; organizador curricular, disciplinar ou temático; instrumento avaliativo”, de 

modo que sua utilização suscita que o aluno associe o conhecimento apreendido com aqueles 

tidos previamente, dando assim a possibilidade de uma avaliação contínua sobre suas capacidades 

cognitivas (ibid., p. 206). 

Para a aplicação do mapa conceitual utilizou-se uma aula de 50 minutos, sendo 

dividida em: 

• 05 min. – Organização da turma; 

• 25 min. – Apresentação dos conteúdos, conceitos e explciação da oficina; e 

• 20 min. – Debate sobre os prós e contras da modernização do campo e 

elaboração dos mapas conceituais. 

A aplicação prática da oficina consistiu em dois momentos distintos da aula. O 

primeiro momento se referiu à apresentação e explicação dos conteúdos estruturantes, 

sendo: conceitos de paisagem, território e Revolução Verde/modernização do campo. 

Tais conceitos serviram de base para as discussões, de modo que as definições conceituais 

utilizadas foram já citadas anteriormente. Para a exposição dos conteúdos, foi feita uma 

apresentação com participação constante dos estudantes, onde priorizou-se a construção 
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do conhecimentos por si próprios, por meio de perguntas direcionadas aos estudantes a 

fim de promover um maior raciocínio sobre os conteúdos. 

O segundo momento da oficina foi marcado pelas discussões e o mapa comceitual. 

Desta forma, após as exposições dos conteúdos e as respectivas considerações acerca dos 

benefícios e malefícios da modernização do campo, iniciou-se uma discussão com os 

estudantes priorizando a construção e rememoramento dos conhecimentos a fim de 

construir o mapa conceitual no quadro. Assim, a partir dos argumentos construídos, foram 

extraídas palavras-chave com o objetivo de facilitar a compreensão dos pontos centrais 

dos argumentos. Com isso, o fim da aula foi marcado pelas considerações finais sobre o 

conteúdo e reflexão acerca do mapa conceitual produzido no quadro. 

Convém ressaltar que a oficina aplicada foi orienado para os estudantes do 7° ano, 

com idades entre 12 e 13 anos, com aproximadamente 30 estudantes. No primeiro 

momento da aula, o professor regente da turma, Ms. Saulo Cavalli Gaspar, explicou aos 

estudantes de que forma ocorreria a aula, sendo caracterizada pela oficina aplicada e seus 

desdobramentos. 

 

A oficina 

O início da oficina se deu pela pergunta, direcionada aos estudantes,”O que seria 

de nós sem a agricultura?” e com isso, pouco tempo depois de ter feito a pergunta, 

diversos estudantes passaram a responder de maneira objetiva que “não teríamos 

alimentos” e que “não comeríamos”. Desta forma, a pergunta inicial suscitou nos 

estudantes a reflexão de como a vida urbana depende de diversos artigos produzidos pelo 

campo – apesar de trabalhos recentes apontarem, também, o contrário, como analisa 

Balsan (2006). Através da questão inicial, foi possível desdobrar sobre o tema da 

modernização do campo.  

Com vistas à esclarecer sobre o conceito de território foi, primeiramente, exposto 

aos estudantes que, para haver uma propriedade e, consequentemente, produção agrícola, 

era necessário um território. De modo a explicar o conceito de território, foi  desenhado 

um quadrado, representando uma dada área rural e tal área foi dividida em algumas partes, 

sendo as duas primeiras divisões notavelmente maiores que as outras. Através disto, 

explicou-se que, para haver o território era necessário que houvesse limites bem 

estabelecidos e, no intuito de aproximar esta noção com a realidade dos estudantes, 
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exemplificou-se que suas casas bem como o próprio colégio também eram considerados 

territórios. Assim, ao explicar a relação entre o território e a produção agropecuária, foi 

possível explicar que os grandes produtores, que, mais tarde se transformariam em 

latifundiários, promoveram a modernização do campo. 

Ao se apresentar as mudanças promovidas pela modernização do campo e, 

consequentemente, pela Revolução Verde, foi possível introduzir as questões 

relacionadas à paisagem. Para tal, após a explicação do processo da Revolução Verde, foi 

feita a pergunta “Será que a paisagem do campo foi modificada?”. Os estudantes, a partir 

disso, passaram a responder que a paisagem desses lugares foram modificados a partir do 

momento em que, agora, houve a substituição do trabalho humano pelas máquinas e, além 

disso, as produções passaram a ficarem mais concentradas e maiores. Desta forma, 

introduziu-se que a paisagem, para a Geografia e de acordo com Santos (1988), diz 

respeito a tudo aquilo que podemos observar e, no intuito de aproximar este conceito á 

realidade da turma, foi pedido para que olhassem para a janela para que, assim, 

observassem a paisagem externa à sala. 

Desta maneira, como foi trabalhado todos os conceitos balizadores da oficina, 

iniciou-se a discussão sobre os efeitos positivos e negativos da modernização do campo. 

Foi demonstrado, através de slides que, os efeitos positivos da modernização se pautava 

em maiores produtividades nas produções o que, por conseguinte, gerava mais dinheiro 

àquele que produzia. Ademais, a modernização também promoveu maior oferta de 

alimentação, de forma que tais argumentos foram emabasados através de imagens e 

símbolos. Da mesma forma, os efeitos negativos dizem respeito à queda no número de 

trabalhadores, tendo em vista a introdução de maquinário que substituiu o trabalho de 

várias pessoas, êxodo rural, que de acordo com Almeida (1997) o êxodo é dado a partir 

do momento em que as propriedades ditas avançadas acabam por excluir àquelas 

atrasadas, de modo que promova um êxodo rural sem freio. A modernização também 

causa um forte desmatamento, morte das populações tradicionais e indígenas, bem como 

a poluição dos cursos d’água por utilização de agroquímicos. 

Portanto, após todas as explicações e discussões necessárias, foi proposto aos 

estudantes que fizéssemos um mapa conceitual no quadro negro, de modo que todas as 

contribuições dadas para o levantamento das palavras-chave do mapa conceitual foram 

dadas pelos próprios estudantes. A versão final do mapa conceitual é dada pela Figura 3.  
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Figura 3: Representação do Mapa Conceitual produzido no quadro negro. 

 
Fonte: Adaptação feita a partir do mapa conceitual construído em aula. 

 

Convém ressaltar que em todos os processos da oficina priorizou-se que os 

próprios estudantes construíssem os conhecimentos e trouxessem as respostas 

necessárias, de modo que foi observado que, apesar da contribuição de vários estudantes 

ao longo da oficina, houve uma certa predominância de respostas vindas de alguns 

estudantes em específico. Além disso, foi possível notar também que a partir do mapa 

conceitual, toda a cadeia de raciocínio ficou mais facilitada e os estudantes passaram a 

ter maior compreensão do tema. 

 

Os benefícios 

No sentido da aprendizagem, em um primeiro momento, a aplicação da oficina 

por meio do mapa conceitual possibilitou que os estudantes tivessem a oportunidade de 

fazer uma construção de um esquema visual no sentido de proporcionar uma maneira 

diferenciada para se estruturar uma linha de pensamento, em oposição à maneira antiga 

de formato de perguntas e respostas ou cópias de textos. De outra maneira, o 

desenvolvimento do mapa conceitual pelos estudantes auxilia no chamado “aprendizado 

significativo”, em que se trata do direcionamento autônomo dado pelo aluno no momento 

em que este, ao relacionar os conhecimentos apreendidos no momento da aula com 
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aqueles prévios, passa a determinar a organização de seu raciocínio (AMORETTI, 2001, 

p. 50). 

Além disso, a oficina possibilitou também que os estudantes trabalhassem em 

conjunto para a construção do mapa conceitual no quadro, de modo que esta dinâmica, 

segundo colaço, estimula a avaliação e correção entre os próprios estudantes, de forma a 

cada um se ajudar para que, a partir de suas particularidades, todos possam construir o 

conhecimento em conjunto. Isto se deve ao fato de que o desenvolvimento dos 

conhecimentos tem base nas relações sociais estabelecidas, ao passo que estes contatos 

faz construir e promover os saberes (COLAÇO, 2004, p. 339). 

 

Considerações Finais 
O presente trabalho se mostrou de grande valia no momento em que, não apenas 

possibilitou o contato direto com os estudantes e a oportunidade de construir um conhecimento 

muitas vezes camuflado por discursos limitados ao tecnicismo e de produtividade, mas também 

de promover uma reflexão mais intensa sobre os efeitos e impactos que a Revolução Verde e seus 

desdobramentos para o Brasil e o mundo tiveram ao longo do tempo, bem como os resultados 

desta dinâmica para a biodiversidade, manutenção dos corpos d’água e a permanência de 

populações originais com a chegada da agricultura tecnificada. Isto possibilitou que os estudantes 

desenvolvessem um pensar mais crítico em relação a forma pela qual se produz alimentos hoje 

em dia. 

Do mesmo modo, o objetivo foi, além de alcançado, superado, no momento em que os 

estudantes não apenas construíram em aula o mapa conceitual, como trouxeram algumas 

discussões que enriqueceram o mapa.  

Em suma, esta forma de trabalhar com os estudantes se mostrou excelente, por conta da 

sua facilidade em replicar com diversas outras realidades escolares e da sua riqueza em promover 

a construção, em conjunto, dos conhecimentos. 
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A DESCONSTRUÇÃO DA IDEOLOGIA 

ESTADUNIDENSE APLICADA AO ENSINO 

FUNDAMENTAL II 
 

Maycon Moraes Souza8 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

Resumo 

A influência da cultura ocidental liderada pelos Estados Unidos da América nos países latino-

americanos é um ponto de importante análise para a Geografia, pois inicialmente colonizados 

pelos povos europeus, hoje vivem um “colonialismo disfarçado” na qual o modo de vida agora 

estadunidense é reproduzindo cotidianamente, e, ainda em conjunto a isso, influencia de maneira 

negativa, os símbolos referentes ao seu país nativo. Deste modo, este artigo, vem trabalhar esta 

questão latente ao que temos hoje nas nações latino-americanas, com foco voltado ao ensino de 

geografia e a desconstrução destas ideologias, sob uma metodologia de uma aula expositivo-

dialogada, se utilizando de recursos multimídia, discussão sobre o tema e atividades de síntese. 

Como objetivos deste artigo, portanto, temos, a de relatar a experiência vivida de estagiários em 

momentos de formação profissional dentro de uma sala de aula com o tema proposto, assim como 

evidenciar os resultados, através de atividades que busquem difícil tarefa de desconstrução de um 

pensamento hegemônico, incentivando o pertencimento de seu próprio país, assim como trazer 

análises de cunho quali-quantitativa, no que se refere aos pensamentos prévios dos alunos em 

relação aos países americanos. 

 

Palavras-chave: Desconstrução; Ideologia; Hegemonia. 

  

Introdução  
O presente artigo tem como objetivo explicitar uma experiência de oficina pedagógica de 

graduandos em processo de formação docente durante seu período de estágio nos colégios pré-

determinados. O Colégio onde foi aplicada a oficina foi o Colégio Estadual Professor Paulo Freire 

que está localizado na zona sul da cidade de Londrina-PR, mais precisamente na Rua Veneza, nº 

115, no jardim Piza, e é uma escola mantida pelo Governo do Estado do Paraná. Atende hoje um 

amplo público, principalmente os jovens dos jardins Piza, Roseira e Neman Sahyun. 

 

Figura 01: Localização do Colégio Estadual Professor Paulo Freire 

                                                           
8 Maycon Moraes Souza. Graduando do 3º ano em Geografia-Licenciatura da Universidade Estadual de 

Londrina. Email: maycon.moraes@live.com 
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Fonte: Google Maps 

 

O colégio oferta atualmente o Ensino Fundamental II, do quinto ao nono ano e, os Três 

anos do Ensino Médio. Atende a comunidade durante os três períodos do dia desde as 7:30 da 

manhã até as 23:05 da noite.  O período que se refere à oficina e que a mesma foi aplicada foi no 

período vespertino, que atende os alunos do Ensino Fundamental II. Segundo o PPP do colégio, 

são nove turmas no período matutino, dez no período vespertino e quatro no período noturno, 

totalizando 23 turmas formadas no colégio. Nos períodos vespertinos, há uma busca por projetos 

que envolvam a comunidade, em que se utilizam de algumas salas vazias durante tal período do 

dia, como por exemplo a biblioteca aberta à comunidade e a sala de informática, que pode auxiliar 

moradores de baixa renda que não possuem acesso à internet.  

 

Figura 02: Fachada do Colégio Estadual Professor Paulo Freire 

 

Fonte: www.flickr.com/photos/flavioarns/7987043732 
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A turma em que se trabalhou os conteúdos propostos, relacionados com o que o professor 

regente vinha trabalhando com os alunos, foi o 8ª A, na qual a temática da oficina proposta foi a 

da “desconstrução da ideologia estadunidense”. 

 

Figura 03: Área Interna do Colégio 

 

Fonte: www.flickr.com/photos/flavioarns/7986989501 

 

Portanto, tal artigo apresenta na sequência, os procedimentos metodológicos empregados 

e o desenvolvimento do trabalho, na qual se inclui o referencial teórico como o arcabouço do 

conhecimento a ser utilizado pelos estagiários, o modo como ocorreu a aplicação da oficina, 

apresentando observações e dificuldades apresentadas, assim como seus resultados, tabulados e 

analisados de maneira quali-quantitativa, sendo esta o tipo de pesquisa escolhida para este 

trabalho. 

 

Desenvolvimento 

 

Referencial Teórico 

Para a aplicação da oficina pedagógica, foram utilizados como aporte teórico, as 

categorias geográficas de Território e Região, sendo este último, importante para os conceitos de 

regionalismo e regionalização. Outros conceitos utilizados para desconstruir o modo de pensar 

estadunidense difundido pelo mundo foram a dominação, a ideologia, a indústria cultural, 

consumo e consumismo e a globalização. 

No que se refere à definição de território utilizada como base para a oficina, temos a 

definição proposta por Raffestin (1993),  
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O espaço é, de certa forma, “dado” como se fosse uma matéria-prima. 

(...) Evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. 

É uma produção, a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas 

as relações que envolve, se inscreve num campo de poder. 

(RAFFESTIN, 1993, p.2). 

 

Ou seja, segundo Raffestin (1993), para a existência de um território, é necessário um 

espaço que o mesmo se apoie, na qual vai sendo produzido humanamente e  historicamente por e 

para relações de poder. Desta forma, ao se utilizar da concepção de Saquet (2007), temos o 

território sob uma perspectiva simbólico-cultural, construída no cotidiano, na qual “as relações 

diárias momentâneas, entre os homens e a natureza orgânica e inorgânica, necessários para a 

sobrevivência, é o acontecer de todas as atividades no cotidiano produzindo o território.” 

Ao destacar Haesbaert (2007), temos, 

Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não 

apenas ao tradicional ‘poder político’. Ele diz respeito tanto ao poder 

no sentido mais explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido 

mais implícito ou simbólico, de apropriação.” (HAESBAERT, 2007, p. 

20-21). 

 

Deste modo, temos o território na concepção de Haesbaert (2007), ligado ao poder e a 

dominação, entretanto tanto de forma clara e explícita quanto a formas veladas e implícitas. 

Ao se utilizar da Região como categoria de análise geográfica, temos segundo Corrêa, na 

abordagem tradicional, 

(...) Tanto num como noutro caso, o conceito de região está ligado à 

noção fundamental de diferenciação de área, quer dizer, à aceitação da 

ideia de que a superfície da Terra é constituída por áreas diferentes entre 

si. (CORREA, 2000, p.12)  

 

Entretanto, tal conceito ainda segundo Corrêa (2000), tem sido utilizado amplamente para 

fins de ação e domínio, sendo então a abordagem da geografia clássica/tradicional de 

diferenciação de áreas superada. A região passa a ser segundo Corrêa (2000), uma forma de 

apropriação de novos territórios, tanto conquistados militarmente quanto deixados sob uma 

dependência econômica ou política.  

Indo além no conceito, Bezzi (2004), diz, 

Acredita-se que a noção de região contém um sentido político. Possui 

essa característica como um constituinte inerente, relacionado a 

mecanismos de dominação, fruto sempre de uma situação de 

hegemonia. A ideia regional se apresenta com mais ênfase sempre que 

se estabelecem, mais fortemente, vínculos entre espaços diferenciados, 

submetidos a uma dinâmica comum, que é também derivada de uma 
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prática hegemônica, e, portanto, assimetricamente necessária. BEZZI, 

2004, p.43) 

 

Deste modo, o conceito região, ao passar dos anos ganhou um viés político, na qual a 

diferenciação de áreas, mesmo que submetidas a mesma dinâmica, é guiada por grupos 

dominantes de forma orientada para que haja uma desigualdade espacial proposital.  

Com relação às maneiras de diferenciação de áreas, temos o regionalismo e a 

regionalização que segundo Bezzi (2002), 

(...) Regionalismo é uma postura ativa, tem como ponto de partida, a 

cultura local vivida e, serve-se da identidade para encaminhar as 

aspirações do grupo. Por outro lado, a Regionalização se traduz em uma 

fraca coesão e unidade de grupo, facilitando e aceitando a ingerência de 

técnicos do governo nas decisões regionais, pois esses desenvolvem 

programas, politicas e planos para as regiões, ignorando, muitas vezes, 

os problemas quotidianos e as aspirações dos seus habitantes. (BEZZI, 

2002, p.15) 

 

Deste modo, segundo Bezzi (2002), temos na regionalização um ato de regionalizar de 

maneira imposta, centralizada, excetuando as diferenças dos lugares, uma maneira forjada de 

regionalizar áreas. Diferentemente do regionalismo que emerge de baixo, levando em 

consideração as características comuns entre povos, evitando o centralismo e buscando a 

autonomia. 

Sob uma perspectiva sociológica, ao trabalhar com o conceito de dominação, se baseando 

em Weber (2001), temos,  

No pensamento sociológico weberiano existe uma tipologia das 

relações de poder.(...) Existem para Weber três formas clássicas de 

dominação. Estas formas são por ele denominadas de tipos puros de 

dominação legítima. (...) Os três tipos puros de dominação propostos 

por nosso autor são: dominação legal, dominação tradicional e 

dominação carismática. (WEBER, apud ESLABÃO, s/i, p. 4). 

 

Assim, a dominação segundo Weber, é determinada pelas relações de poder compostas 

por dominante e dominado. Esta legitimação de poder, ou seja, imposição da sua vontade frente 

a outros, é imprescindível para que haja dominação e, se dá pelas leis, carisma, ou tradição.  

No que tange a questão da ideologia, Chauí (2008), diz que, 

(...) a ideologia é um ideário histórico, social e político que oculta a 

realidade, e que esse ocultamento é uma forma de assegurar e manter a 

exploração econômica, a desigualdade social e a dominação política. 

(CHAUÍ, 2008, p.7) 
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Assim sendo, a ideologia deve ser entendida não apenas superficialmente como um 

conjunto de ideias, mas sim que este conjunto de ideias são feitas para uma manutenção da 

dominação dos poucos grupos que detém o poder, assegurando assim um status quo desejado por 

quem detém o poder que acaba sendo legitimado pelas ideologias. 

Sobre Indústria Cultural, se utilizando do conceito de Theodor Adorno (2014), infere que 

A indústria cultural transfere as características da dominação da técnica 

para os bens culturais na modernidade, adaptando os produtos a um 

consumo de massa aliado aos interesses do capital para construir um 

grande sistema: “O terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre 

a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem 

sobre a sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da 

própria dominação” ADORNO, (apud SANTOS, 2014, p. 2) 

 

Ou seja, as mercadorias passam a “ter vida própria”, na qual a necessidade do consumo é 

forjada pelos interesses do capital. Há também o surgimento da dominação do produto sobre o 

consumidor. A indústria cultural também é responsável pela padronização do gosto dos 

indivíduos, assim, Santos (2014) define que,  

(...) a indústria cultural tem como pretensão estandardizar os gostos dos 

indivíduos, de modo a levá-los a aceitarem os critérios ditados pelos 

produtos, com o objetivo de satisfazer as supostas necessidades criadas 

pelo mercado. ADORNO, (apud SANTOS, 2014, p. 2) 

 

Deste modo, a indústria cultural aliada a globalização são responsáveis pela 

homogeneização de culturas e disseminação da indústria do consumo acrítico pelo mundo. 

Ao falar sobre consumo, tomamos como base, o que diz Bauman (2008), que afirma que 

o consumo sempre existiu, é algo permanente, irremovível, entretanto, foi com a Revolução 

Consumista que o consumo passou a ser consumismo, como “reciclagem de vontades, desejos e 

anseios humanos rotineiros”. Deste modo Bauman (2008), diferencia consumo de consumismo 

da seguinte forma: “Consumo é uma característica e uma ocupação dos seres humanos, o 

consumismo é um atributo da sociedade.” Portanto é a “apropriação e posse de bens que motiva 

os anseios para o consumo para que se tenha conforto e respeito.” 

A globalização também exerce um papel importante como já dito na padronização de 

culturas, costumes e gostos humanos. Assim, Paiva et al. (2012) diz, 

Conforme explica Trompenaars (1994), com a globalização dos 

mercados, o layout de produtos, sistemas e procedimentos 

organizacionais estão sendo padronizados. Há uma teoria segundo a 

qual a internacionalização criará, ou pelo menos levará, a uma cultura 

comum a todos os países do mundo. Isso facilitaria enormemente a vida 

dos gerentes internacionais. (PAIVA et al. 2012, p. 10) 
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Deste modo, a globalização para as grandes corporações mundiais acabam sendo o 

caminho perfeito para a ampliação de mercados e consequentemente do lucro, de forma com que 

o modo de vida que se pautam estas corporações, estejam em todas as partes do globo legitimada 

também pelo marketing das mídias de diversas plataformas, em períodos de pós-modernidade 

ajudada pelo meio técnico-científico-informacional. Como problema, temos, segundo Paiva: 

“Além da questão econômica, a ocidentalização do mundo traz consequências devido ao 

desrespeito à diversidade das culturas, civilizações ou religiões.” (PAIVA, et al. 2012, p. 5) 

Por conta desta globalização, que mesmo desigual, atinge o mundo todo, faz com que as 

particularidades de povos sejam perdidas, com a massificação de uma cultura ocidental 

padronizante e intensamente fortalecida também pelos meios de comunicação. 

 

Procedimentos metodológicos 

A oficina pedagógica aplicada ao 8º ano do Ensino Fundamental II teve como temática a 

desconstrução da Ideologia Estadunidense. Partindo da definição do tema pautado no tema 

“América” que o professor de geografia da turma vinha trabalhando com os alunos, de maneira 

prévia, foi necessário um estudo prévio sobre a temática, buscando as distintas maneiras que a 

cultura ocidental dominante, oriunda dos Estados Unidos, mediada em nossas vidas pelos meios 

de comunicação, estão presentes em nossas vidas.  Foi escolhida a aula expositivo-dialogada foi 

a escolhida para ser trabalhada. O cronograma da aula de 45 minutos se deu da seguinte maneira: 

4 minutos para organização da turma; 6 minutos para exploração prévia e evidenciação do tema; 

7 minutos para exibição do vídeo; 18 minutos para discussão do conteúdo proposto; e os 10 

minutos finais para explicação e realização da atividade. A seguir temos um detalhamento da 

oficina aplicada. 

Deste modo, após a organização da turma, a aula iniciou-se com a apresentação dos 

estagiários e seguiu com uma pergunta de exploração aos alunos antes mesmo de evidenciar o 

tema. A pergunta dita aos alunos foi “como se chama quem nasce nos Estados Unidos?”, de modo 

a observar como os alunos se designariam a nacionalidade de quem nasceu nos EUA. Após a 

resposta dos alunos, na qual, a maioria se referiram ao gentílico “americano” ou “norte-

americano”, e apenas uma aluna se referiu ao nome correto “estadunidense”.  A partir de então, a 

discussão se iniciou, diferenciando tais gentílicos no mapa das Américas, assim como a exposição 

do tema da oficina aos alunos.  

Em seguida, um vídeo do desenho animado estadunidense “pica-pau” com o título “A 

fabulosa caixa de comida” (Url do vídeo: https://youtu.be/1OgRB7Njl9Y)  foi exibido para os 

alunos durante aproximadamente sete minutos. Neste vídeo, abordou o personagem principal 

Picapau, buscando comer em um restaurante caro, entretanto, sem dinheiro, ele recorre as trapaças 
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do personagem Zeca Urubu, que como vilão e desprovido de inteligência, oferece um serviço para 

o Picapau, ofertando uma caixa que podia fazê-lo nunca faltar comida, entretanto, a perspicaz ave 

estadunidense descobre precocemente a trapaça da ave latina, deste modo, o Picapau, trapaceia 

sobre o próprio Zeca Urubu e no fim se dá bem, enquanto o vilão do episódio é preso.  Após a 

exibição, questionou-se a relação do vídeo com a ideologia estadunidense. Para complementar, 

buscou-se ainda uma aproximação maior com a vida dos alunos, ao evidenciar outros heróis de 

Hollywood como o Capitão América, Homem Aranha e Super Homem, que são tidos como os 

“mocinhos” e os estrangeiros como “vilões”. Para evidenciar essa relação nos utilizamos da 

bandeira dos EUA para demonstrar o porquê das cores símbolos destes personagens.  

Seguindo a discussão, foi abordado sobre o “American Way of Life”, e as implicações 

em nossa vida, pela forma de vestir, pelo nosso consumo e alimentação. Foi questionado quem 

tomava o café da manhã baseado em cereais, sendo esta uma cultura estadunidense hoje difundida. 

A discussão seguiu pelas palavras que nos apropriamos do inglês, assim como, os 

estabelecimentos estadunidenses disseminados pelo mundo pela forma de comércio em 

shoppings, ou mesmo, as empresas transnacionais presentes no interior destes estabelecimentos. 

A questão da importância financeira do dólar como principal moeda do comércio internacional 

também foi dita para dar subsídios aos argumentos ditos durante a aula de modo que evidenciasse 

essa ideologia. 

Fechamos a parte expositiva-dialogada da aula, evidenciando aos alunos, os responsáveis 

por esta disseminação ideológica, que têm como objetivo traçado, de homogeneização de distintas 

culturas para manter o domínio do modo de vida estadunidense. 

Como atividade proposta para os dez minutos finais da aula, foi dado duas atividades aos 

alunos/as. A primeira de modo com que os alunos/as criassem um personagem com super-

poderes, ou um herói, de modo que incentivasse a criatividade, potencializando a apropriação da 

nacionalidade brasileira. A segunda atividade já de modo exploratório para uma análise 

qualitativa e quantitativa posterior, foi pedido para que os alunos escrevessem as três primeiras 

características que viessem a mente, de maneira espontânea, ao citar o nome de cinco países 

americanos citados (Brasil, Argentina, México, Cuba e EUA). A aula foi encerrada ao recolher 

as atividades que posteriormente foram designadas para análise. 

 

Resultados e discussões 

Durante a aula expositivo-dialogada trabalhada em sala com os alunos, no que tange ao 

pensamento ideológico ocidental fomentado pelos Estados Unidos, está muito presente nas 

reflexões dos alunos. Ao serem perguntados sobre “qual seria a nacionalidade de quem nasce 

exclusivamente nos Estados Unidos da América?” de maneira prévia, na grande maioria das 
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respostas foram notadas um cunho dominante dos EUA sobre os demais países da América, ao se 

ouvir as alcunhas Americano e Norte-Americano, e posteriormente o nome tido como o ideal 

Estadunidense citado apenas uma vez. Deste modo foi necessário a diferenciação destes termos 

por parte dos estagiários, já indicando o que há por traz destas denominações gentílicas.  

 

Figura 04: Exibição do Video para trabalhar sobre a temática “Ideologia Estadunidense. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Seguindo a aula, discutindo sobre a ideologia estadunidense infiltrada em nosso 

cotidiano, os alunos se mostraram interessados, poucos dispersos em sala, entretanto, a 

participação na discussão principalmente após a exibição do vídeo para posterior reflexão não foi 

muito efetiva. Os alunos não conseguiram notar a presença da ideologia estadunidense no desenho 

exibido em sala. Foi apenas com a evidenciação dos fatores como as cores do “Picapau” e 

buscando outros exemplos de vivencia e conhecimento por parte dos alunos como o “Super-

Homem”, “Homem-Aranha” e “Capitão-América” – este ultimo mais evidente aos alunos/as da 

classe – que a assimilação começou a acontecer. Diversos outros exemplos forma dados aos 

alunos e o interesse continuou agora com mais algumas intervenções e duvidas. Ao fim da 

exposição e do diálogo, e com as poucas dúvidas sanadas, foi pedido a realização de duas 

atividades entregues em uma folha impressa a serem realizadas nos minutos finais da aula. 

 

Figura 05: Alunos atentos a aula 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

 

As atividades propostas eram: a primeira para que fosse fomentado o senso crítico, 

criativo e apropriação de características tidas como brasileiras de forma com que os alunos 

criassem personagens/ heróis. A segunda atividade, já com um caráter de levantamento e 

investigação, foi pedido aos alunos para que escrevessem três características que lhe viessem a 

mente sobre determinados países Americanos. Alguns alunos/as conseguiram terminar em sala, 

outros, levara para a casa e entregaram na aula seguinte de geografia ao professor regente. 

 

Figura 06: Personagens “Mega Power Índio” e “Capitão Brasileiro” como exemplos 

produzidos pelos alunos/as. 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Com relação a primeira atividade, temos como resultado, dois gráficos que demonstram 

as características dos personagens, com o primeiro gráfico demonstrando se os alunos de fato 

trouxeram características brasileiras aos personagens: 

 

Figura 07: Características dos Personagens 

 

 

Tal gráfico demonstra que ampla maioria respeitou o que foi pedido na atividade, 

entretanto, o fator que mais chamou a atenção é no que se refere as características destes 
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personagens, se estes tinham poderes e habilidades voltadas para o bem ou para o mal, assim se 

mostra importante o segundo gráfico. 

 

Figura 08: Perfil dos Personagens 

 

 

Assim, dos vinte alunos que realizaram tal atividade, cerca de dezesseis, ou 80% dos 

alunos trouxeram características positivas e apenas quatro alunos/as (20%) atribuíram 

características negativas, contudo, o que mais chama a atenção não é a ampla maioria de 

personagens “do bem” mas sim que os únicos quatro personagens “do mal” detinham 

características brasileiras, como o “ladrão man”, “ o homem corrupto”, e o “BB Ninja”, todos 

fazendo relação não com o estereótipo estrangeiro mas com o brasileiro. Outro ponto ainda que 

merece destaque é o do personagem “homem corrupto” na qual seu estereótipo era o de um 

“homem alto, magro, moreno, cabelo encaracolado e bem esperto” o que nos traz uma 

evidenciação da ideologia de um homem corrupto, ladrão e desonesto sempre ligado as cores de 

pele tidas como mais escuras de origem nativas ou africanas, e o “homem branco” tido como o 

honesto.   

No que se refere a atividade dois, foi realizada uma tabulação para notar o pensamento 

engendrado nos alunos sobre cinco países americanos de modo com que através deste artigo se 

analise o porquê e como mudar tal situação. 

O primeiro caso analisado e também tido como um dos mais relevantes é o do Estados 

Unidos da América, como pode ser visualizado na figura 09 abaixo:  
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Figura 09: Estados Unidos da América 

 

 

No caso estadunidense, é possível notar quatro grandes pontos, o primeiro pautado nas 

pessoas e modo de vida, que teve 35,5% das citações dos alunos, na qual se tem como exemplo, 

os “fast-foods”, as empresas e marcas famosas, o estereótipo do cidadão americano. Em segundo 

lugar, o ideal de desenvolvimento, na qual se tem como ideia um país rico, tecnológico e com 

uma alta qualidade de vida. Em terceiro lugar, podemos notar a ascenção da discussão sobre 

armamento e patriotismo, impulsionado pelo período eleitoral em que vivemos no Brasil, muitos 

alunos optaram poor citar a questão do porte de armas dos Estados Unidos e que uma massa 

considerável da população brasileira hoje vem infelizmente reinvidicando. E por último ponto a 

ser destacado, é a questão do entretenimento, grande responsável pela disseminação do 

“American Way Of Life”, pelos esportes e filmes de Hollywood, que foram lembrados pelos 

alunos. Deve-se destacar a ausência de problemas e características negativas quando se falam nos 

EUA por parte dos alunos, na qual o item de Crimes e de Subdesenvolvimento não foram citados. 

Com relação ao México, não obtivemos tanta diversidade de resultados, como é possível 

evidenciar através da figura 10 abaixo: 
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Figura 10: México 

 

 

Ao tabular os dados do país mexicano, notamos uma grande relevância deste país no que 

tange as pessoas e seus modos de vida com cerca de 63% de citações, principalmente pautado na 

cultura, na qual foi bastante citado “el dia de los muertos” que representa o dia de Finados para 

nós brasileiros e também a gastronomia, na qual se destacam entre as citações, os burritos, tacos 

e a pimenta mexicana. Outro ponto de destaque é o Entretenimento e as Características Naturais, 

na qual obteve 37%, o primeiro devido ao amplo conhecimento do seriado “chaves” 

exaustivamente exibido no Brasil há décadas, nome de esportistas ligados a seleção mexicana de 

futebol, e o segundo pelas praias e desertos lá presentes e lembrados pelos alunos/as. Entretanto 

é um país subdesenvolvido mas não houve nenhuma citação sobre tal item, assim como no que se 

refere a crimes, altas tributações, patriotismo e armamento. 

No que se refere aos dados obtidos ao citar a Argentina, também não foi notada uma 

ampla diversidade no que se refere ao pensamento espontâneo dos alunos como pode ser 

visualizado na figura 11 abaixo: 
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Figura 11: Argentina 

 

 

Temos na Argentina uma ampla citação de jogadores de futebol, ligado ao 

entretenimento, chegando a casa dos 65%, possivelmente se explica por conta desta atividade ter 

sido realizada a poucos meses do término da Copa do Mundo, assim como um amplo interesse 

dos alunos da sala pelo futebol. Questões ligadas ao modo de vida e cultura chegaram a casa dos 

32% principalmente no que se refere as danças típicas como o tango. O pensamento ligado ao 

desenvolvimento também foi citado de maneia tímida, enquanto o subdesenvolvimento, crimes, 

patriotismo e armamento não foram citados. 

Ao citar Cuba, a diversidade das citações volta a existir, nota-se um conhecimento 

relevante quando se diz sobre a ilha caribenha como pode-se perceber na figura 12. Os dados 

obtidos que merecem destaque é o voltado ao desenvolvimento, na qual a medicina, a saúde em 

geral e a educação forma citadas, chegando a 42% das citações totais. Ligado a isso, 15% das 

citações foram sobre o regime socialista que o país vive, assim como a figura política de Fidel 

Castro. Com relação as praias e a sua forma insular, teve 29% de participação nas citações.  
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Figura 12: Cuba 

 

 

As danças e modo de vida cubano teve 14% das citações. Os itens relacionados aos 

crimes, subdesenvolvimento e patriotismo e armamento não foram citados. 

Com relação ao Brasil, por ser o local de vivencia dos alunos, acontece uma maior 

diversidade de citações como podem ser observáveis na figura 13 abaixo. 

 

Figura 13: Brasil 
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Se destacam no Brasil, os dados referentes ao entretenimento, na qual os “memes” 

nacionais foram amplamente citados assim como o futebol de maneira quase intrínseca no 

pensamento dos alunos. Em segundo lugar, infelizmente temos uma citação expressiva de 24% 

no que se refere a corrupção, roubos e altos tributos que não retornam a sociedade, que se juntado 

com os 14% de citações relacionadas ao subdesenvolvimento, colocando as divisões sociais e 

favelas também como baste citadas, podemos chegar a quase metade das citações tendo um viés 

negativo. Figuras políticas como ex-presidentes também foram citados em lembrança ao Brasil. 

O item Pessoas e Modo de vida que evidencia o carnaval, comidas e danças típicas, também teve 

um relevante número.  Itens relacionado ao desenvolvimento como uma boa educação obteve 

apenas 3% das citações e o item patriotismo e armamento não foi citado. 

Desta maneira, se entende como necessário em nossas escolas púbicas, a desconstrução 

de sensos comuns e de ideologias dominantes, que inconscientemente pelos agentes que apenas 

reproduzem tais pensamentos, mantém o domínio do pensamento no caso aqui explicado, o 

ocidental. A esola surge então como o local de uma formação de indivíduos críticos, subversivos 

e revolucionários, buscando o fim do status quo. Alguns pontos que merecem destaque, reflexão 

e mudança são, principalmente no que tange ao Brasil. Os crimes e o subdesenvolvimento estão 

latentes na mente dos brasileiros, o que acaba dificultando seu reconhecimento como brasileiro, 

assim como o próprio patriotismo e apropriação de sua cidadania, que pode ser evidenciado pelos 

dados do gráfico 07. Outro ponto importante é o desconhecimento dos detalhes de países latinos 

e subdesenvolvidos como a próxima Argentina e o México, e o grande conhecimento do modo de 

vida, como o consumo em massa dos Estados Unidos, logicamente disseminado por toda mídia, 

indústria e internet, e a ascenção da citação “armamento” nos EUA, principalmente relacionado 

à discussão vivida atualmente no Brasil e que os alunos reproduziram neste levantamento.  

Por fim, outro ponto que merece ser destacado, são as características negativas dos 

personagens por eles criados, na qual todos que detinham características negativas, eram 

brasileiros. Isso faz com que seja imprescindível a evidenciação de outras culturas além das 

dominantes e centrais, e como forma de solução, uma maior aproximação às culturas autóctones, 

orientais e de matriz africana, para que o aluno passe a ter uma visão de mundo plural, aceitando 

as diferenças e também servindo como um cidadão crítico, apropriado de seus direitos, não se 

tornando apenas um reprodutor de ideologias, como pura e simplesmente massa de manobra, mas 

que o mesmo consiga ter opinião própria e se formar um sujeito autônomo e independente de 

qualquer ideologia. 

 

Considerações Finais 
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O momento do estágio para um aluno em período de formação à docência é de 

suma importância para a seu futuro profissional e também para a educação pública, pois 

auxilia e contribui na produção de profissionais mais capacitados e cientes do que vão 

enfrentar em sua carreira, contribuindo com novos métodos de aprendizagens, buscando 

sair do tradicionalismo rotineiro e acomodado que assola a educação pública do ensino 

básico nacional.  

Como contribuições específicas deste trabalho, pudemos analisar como pontos 

positivos, que a mensagem da oficina foi passada de maneira esperada, assim como a 

realização das atividades propostas e comportamento por parte dos alunos. Como pontos 

negativos, temos a dificuldade de se descontruir de maneira mais ampla a ideologia 

estadunidense, uma vez que diversas palavras de nosso cotidiano já nos estão engendradas 

em nosso vocabulário, assim como o pensamento negativo que os alunos tem sobre os 

países latino-americanos e o superficial sentimento de pertencimento, de se reconhecer 

como brasileiro, pelo que pudemos observar pelos resultados das atividades.  

Deste modo, este artigo, ao trabalhar com dados e analisá-los, buscando motivos, 

indagações e respostas do porquê destes resultados, pôde contribuir tanto com à 

universidade ao relatar esta experiência, transformando-o em trabalho científico, quanto 

à escola e as aulas de geografia, que ao notar um problema que é da vivência dos alunos, 

num mundo pautado na visão ocidental, busca-se a desconstrução disto, formando alunos 

mais críticos às informações que eles possam receber. Entretanto se mostra necessário 

uma maior ação com relação a desconstrução de ideologias, sendo que apenas uma oficina 

pode não ser o suficiente para o objetivo da desconstrução da ideologia estadunidense, 

pois não cria uma maior busca sobre a temática, nem fornece fonte e suporte para um 

amplo debate futuro. Uma sequência desta temática por parte do professor seguindo a 

linha da criticidade portanto, parece bastante pertinente. 
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AMÉRICA LATINA POR MEIO DOS SENTIDOS 
 

Rafaela Vieira Naiwerth9 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

Resumo 

O presente artigo apresenta a preparação, a realização e os resultados de uma oficina realizada 

com alunos de 8° ano. Teve como objetivo proporcionar o aprendizado de uma forma diferente 

da que ocorre no quotidiano, desta maneira, a oficina ocorreu com bases no Empirismo, utilizando 

de quatro dos cincos sentidos, sendo eles o olfato, o tato, a audição e a visão. A partir destes 

sentidos, foi proposto que os alunos obtivessem uma experiência sobre recortes pontuais de  

algumas culturas da América Latina. Estes recortes mostraram o quão a América Latina, unificada 

regionalmente devido à sua colonização é diversificada, e para que os alunos percebessem 

também as semelhanças, e conseguissem compreender que o Brasil faz parte da América Latina, 

mesmo com a língua oficial diferente da maioria dos países, e poder se sentirem parte disso. 

Palavras-chave: Empirismo; Região; América Latina. 

  

Introdução  

O empirismo descarta teorias que não sejam confirmadas pela experiência humana 

no mundo exterior ou da introspecção, como afirma Houaiss (2002), 

 

doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da 

experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo, 

pelos sentidos, ou do mundo subjetivo, pela introspecção, sendo 

geralmente descartadas as verdades reveladas e transcendentes do 

misticismo, ou apriorísticas e inatas do racionalismo. (HOUAISS, 2002 

apud MACEDO, 2002, p. 05).  
 

Dando ênfase às experiências do mundo externo, utiliza-se dos cinco sentidos para 

realizá-la, sendo o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Então, como utilizar-se 

desta corrente filosófica na educação?  

A escola utiliza apenas de dois sentidos, normalmente, no processo de ensino e 

aprendizagem: audição e visão. Para que esta corrente seja aplicada na escola, o adulto, 

ou seja, o professor deve escolher os recursos que facilitarão o aprendizado. 

Visto que os alunos estão vivendo constantes experiências no mundo externo, 

essas experiências podem ser tanto positivas quanto negativas no desenvolvimento do 

aluno, neste ponto entra a importância do professor na escolha dos recursos, pois, estes 

devem ser positivos no aprendizado. Portanto, de acordo com Macedo (2002, p. 06), “a 

                                                           
9Graduanda de Geografia. Universidade Estadual de Londrina. naiwerthrafaela@gmail.com. 
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tarefa do adulto é criar contingências ou circunstâncias favoráveis a essas relações bem 

como evitar as que são prejudiciais”.  

O Empirismo nas aulas de Geografia, é possível inseri-lo em contextos tanto de 

geografia física quanto de geografia humana. A oficina “A América Latina por Meio dos 

Sentidos”, tem por objetivo o conhecimento da cultura, ao qual está o contexto da 

geografia humana. 

Ao trabalhar as culturas que os alunos possam perceber as diferenças entre os 

países abordados, mas também conseguir ir além e, perceber que nas diferenças é possível 

encontrar as semelhanças entre eles, como explica Deleuze (2018). 

 
O mundo intenso das diferenças, no qual as qualidades encontram sua 

razão e o sensível encontra seu ser, é precisamente o objeto de um 

empirismo superior. Esse empirismo nos ensina uma estranha “razão”, o 

múltiplo e o caos da diferença [...]. São sempre as diferenças que se 

assemelham, que são análogas, opostas ou idênticas [...] (DELEUZE, 

2018, s/p). 
 

Ao momento que os alunos compreendam as semelhanças entre esses países, 

objetiva-se que estes sintam-se parte do que foi experienciado, a América Latina. 

 

Desenvolvimento  

Região 

Ao longo de toda a ciência geográfica foram várias as teorias sobre as regiões, de acordo 

com cada corrente do pensamento, Castro fala sobre as vertentes positivista e materialista na 

determinação das regiões. 

 

Na vertente positivista, o primado da disjunção e da redução do complexo 

ao simples impôs essa escala regional como ponto de partida 

metodológico, valorizando a indução e minimizando as possibilidades da 

dedução. Na vertente materialista, a determinação da base material, em 

última instância, num bem estruturado edifício teóricometodológico, no 

qual a totalidade impunha-se inexoravelmente sobre a unidade, eliminou 

as possibilidades explicativas da escala regional, impondo a dedução a 

partir de um construto teórico que não dava espaço às singularidades e 

particularidades” (CASTRO apud CUNHA, s/d, p. 44).  

 

A divisão regional mais conhecida pela população é a região natural, que leva em 

consideração aspectos como “estrutura geológica, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etc” 
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(BATISTA NETO, 1984, p. 43). De acordo com a qual a América é dividida em Norte, Central e 

Sul. 

Para Ricchieri a região natural se subdivide em três tipos: I- região elementar, 

leva-se em conta apenas um fenômeno físico; II- região geográfica complexa, é a 

sobreposição de diversas regiões elementares, e; III- região integral, um conjunto de 

regiões geográficas complexas. Porém esta forma de divisão não foi utilizada como 

critério na regionalização da América Latina. 

A divisão entre América Latina e América Anglo-Saxônica é uma abordagem humana, 

que leva em consideração os aspectos socioeconômico e cultural/colonização. Encaixando-se, 

desta forma, em diversas formas de regionalização, algumas descritas a seguir. 

Para Perroux as regiões são econômicas, dividindo-as em três tipos: I- região plano, 

“porção delimitada do espaço [...] submetida à implantação de projetos de desenvolvimento” 

(BATISTA NETO, 1984, p. 45); II- região homogênea, “é aquela cujas características internas 

são uniformes” (idem); III- região polarizada, “resultante da interdependência instalada entre 

porções homogêneas de um mesmo espaço” (idem). 

A América Latina, sendo uma região subdesenvolvida, está constantemente submetida a 

projetos de desenvolvimentos, ou seja, na regionalização de Perroux ela encontra-se na categoria 

região plano. Ainda numa visão regional a partir dos aspectos socioeconômicos, para Oliveira a 

região 

 

[...] define-se pela especificidade na reprodução de capital, nas formas 

que o processo de acumulação assume, na estrutura de classe peculiar a 

essas formas e, portanto, também nas formas de luta de classes e de 

conflito social em escala mais geral. (OLIVEIRA apud BATISTA 

NETO, 1984, p. 41). 

 

Por fim, a América Latina foi também delimitada por seus aspectos culturais e 

colonizadores, a grande maioria dos países latino americanos tiveram seus colonizadores com a 

língua de origem latina, principalmente os espanhois, sendo impostas a estes então, culturas 

muitos semelhantes, pois, as culturas originais sofreram o etnocídio. 

Território 

O território é um espaço político que, apropriado por um ator, se delimita e se define a 

partir e por relações de poder. Sachs (2004, p. 26), “ada território é produto da intervenção e do 

trabalho de um ou mais atores sobre determinado espaço”.  

Sachs (2004) fala ainda sobre as dimensões do território 
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O território não se reduz então à sua dimensão material ou concreta; ele 

é, também, “um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais” 

que se projetam no espaço. É construído historicamente, remetendo a 

diferentes contextos e escalas: a casa, o escritório, o bairro, a cidade, a 

região, a nação, o planeta. Daí que o território seja objeto de análise sob 

diferentes perspectivas – geográfica, antropológico-cultural, sociológica, 

econômica, jurídico-política, bioecológica –, que o percebem, cada qual, 

segundo suas abordagens específicas. (SACHS, 2004, p. 26). 

 

Fronteira 

A fronteira é o local onde acaba um território, no caso do litoral, e também o encontro 

entre dois ou mais territórios, definindo onde um começa e o outro termina, essa, uma explicação 

simplificada e popular. Porém, assim como a região, a fronteira muda de acordo com as correntes 

de pensamento, 

 

Como um conceito político a fronteira surge a partir de um pensamento 

positivista e que entra na Geografia ratzeliana sendo parte de um 

organismo maior que é o Estado. A fronteira, no caso, é a membrana da 

célula que limita, confronta com outra; é a parte mais sensível do Estado. 

Com a emergência do pensamento “crítico” na Geografia e a 

incorporação de uma leitura marxista que privilegiou a instância 

econômica, o espaço passou a ser explicado como resultado daquela 

instância e a fronteira, agora econômica, por sua vez, aparece como um 

espaço a ser envolvido e transformado pela forma hegemônica de 

organização produtiva a partir da exploração econômica das terras. 

(NOGUEIRA, 2007, p. 28). 

 

Segundo Machado (2005, p. 245, apud FERRARI, 2014, p. 11), “caracterizar as noções 

de fronteira [...] é difícil, [...] graças à evolução da forma de organização do Estado [... e] tais 

noções [... tiveram] uma variedade de sentidos no tempo”. 

Cultura 

Toda sociedade possuí uma cultura, passada de geração em geração, que se formou ao 

longo do tempo e continua a se formar a todo instante. A cultua é um conjunto de tradições, 

saberes, crenças, costumes, entre outras coisas, como caracteriza Tylor 

 

A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, 

a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades 

adquiridos pelo homem como membro da sociedade. (TYLOR, s/a, s/p). 

 

A cultura possuí três características principais, de acordo com Brito (2018): I- mecanismo 

adaptativo, o indivíduo por vezes muda seus hábitos para que se adapte ao meio em que está 

vivendo, modificando assim a cultura; II- mecanismo cumulativo, a cultura é transmitida por meio 
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das gerações, no processo de transmissão ela perde certas parte, porém também incorpora novas 

partes, e; III- transformação permanente, é influenciada por novos hábitos que surgem na 

sociedade, desta forma ela se encontra em constante mudança. 

Existe também o extermínio da cultura, o denominado etnocídio, ele ocorre quando uma 

cultura se impõe sobre a outra, considerando-a inferior ou perigosa. Como ocorreu em toda 

América Latina, os países colonizadores tentaram acabar com as culturas nativas, e conseguiram, 

efetivamente, acabar com muitas. Algumas resistem com mais ou menos força, já que continuam 

agindo sobre elas. 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

Oficina: América Latina por meio dos Sentidos 

A oficina foi realizada com base no Empirismo, ou seja, o objetivo da oficina era 

estimular a aprendizagem por meio das experiências. Foi dividida em cinco partes, uma 

para cada sentido (tato, visão, olfato, audição e paladar). 

 A oficina foi aplicada no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, no 8° ano F, com 30 

alunos, organizados em círculo, por onde foram passados por cada aluno os objetos da oficina.  

Cada sentido representou um país da América Latina, não foram revelados os países aos 

alunos, para que, por meio de dicas (tabela 1) do conhecimento prévio, adquirido em sala de aula, 

eles conseguissem descobrir os países. 

PARTE 1: Tato 

Foram apresentados objetos da cultura indígena Kaingang, representando o Brasil. Os 

objetos foram colares e brincos, produzidos por indígenas da Reserva Barão de Antonina, em São 

Gerônimo da Serra – PR. 

PARTE 2: Visão  

Foram passadas aos alunos 10 fotografias de diferentes realidades do Haiti, como 

paisagens turísticas e locais atingidos pelo furacão Matthew, entre outras. 

PARTE 3: Olfato 

Foram cortadas, ao meio, pitayas, fruta originária do México, presente também em países 

da América Central, para que então, os alunos sentissem o cheiro da fruta. 

PARTE 4: Audição  

Representando a Bolívia, foi apresentada uma música instrumental boliviana, na tv pen 

drive, que sofreu influência da colonização espanhola. 

PARTE 5: Paladar 
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Não foi permitido pelo colégio que os alunos provassem as empanadas 

mendocinas, ou seja, a proposta inicial, ou qualquer outro alimento que fosse de fora do 

colégio. Desta forma foram apresentadas imagens das empanadas na tv pen drive. 

 

 

 

 

Quadro 1 – Dicas dos países 

País Brasil Haiti México Bolívia Argentina 

Climas Subtropical; 

Tropical; 

Equatorial; 

Semiárido. 

Equatorial. Desértico; 

Semiárido; 

Frio de 

Montanha; 

Tropical; 

Subtropical; 

Equatorial. 

Tropical; 

Subtropical; 

Frio de 

Montanha; 

Desértico. 

Subtropical; 

Semiárido; 

Frio de 

Montanha; 

Desértico; 

Temperado. 

Vegetações Estepe e 

Pradaria; 

Floresta 

Temperada e 

Subtropical; 

Floresta 

Tropical 

Equatorial; 

Savana. 

Floresta 

Tropical e 

Equatorial. 

Deserto; 

Estepe e 

Pradaria; 

Floresta 

Temperada e 

Subtropical; 

Floresta 

Tropical e 

Equatorial. 

Vegetação de 

Altitude; 

Savana; 

Floresta 

Tropical e 

Equatorial. 

Savana; 

Estepe e 

Pradaria; 

Vegetação de 

Altitude; 

Floresta 

Temperada e 

Subtropical; 

Deserto. 

País 

Colonizador 

Portugal França Espanha Espanha Espanha 

Países que 

fazem 

Fronteira 

Guiana 

Francesa; 

Suriname; 

Guiana; 

Venezuela; 

Colômbia; 

Peru; 

Bolívia; 

Paraguai; 

Argentina; 

Uruguai. 

República 

Dominicana. 

Guatemala; 

Belize; 

Estados 

Unidos. 

Peru; 

Brasil; 

Chile; 

Paraguai; 

Argentina. 

Chile; 

Bolívia; 

Paraguai; 

Brasil; 

Uruguai. 

Fonte: Torrezani, 2015.
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Resultados 

 

O tema da oficina foi escolhido de acordo com o assunto que estava sendo 

aplicado em sala de aula, desta foram as dicas foram retiradas do livro didático, de 

capítulos aos quais eles tiveram acesso prévio durante as aulas. No quadro foi colocado 

uma Mapa Múndi Político, para que por meio das dicas os alunos pudessem encontrar o 

país representante de cada sentido. 

Os alunos foram muito receptivos em relação à oficina, apresentaram muito 

interesse pelo tema, e também pelas experiencias empíricas propostas, participaram 

constantemente levantando questões sobre os países e os recortes culturais apresentados.  

 

Figura 1 – Olfato: a pitaya passa pelo círculo de alunos. 

 

Fonte: Paula, 2018. 

 

As reações sobre o cheiro da fruta foram muito variados entres os alunos, alguns 

gostaram, outros não e ainda, alguns sequer sentiram cheiro. Assim foi também com a 

música boliviana, muito diferente do que eles conhecem. 
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Figura 2 - Olfato: a pitaya passa pelo círculo de alunos. 

Fonte: Paula, 2018. 

 

Figura 3 – Tato: início da passagem dos objetos indígenas pelos alunos. 
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Fonte: Paula, 2018. 

 

Demonstraram ter muito conhecimento sobre a América como um todo, 

conhecendo o mapa, os países, os climas as vegetações. Portanto, tiveram facilidade em 

identificar os países por suas características físicas, as quais foram estudadas e analisadas 

em aulas anteriores. 

 

Figura 4 – Aluna identifica o país no Mapa Múndi. 

 

Fonte: Paula, 2018. 

 

Ao final da oficina foi levantada a questão do pertencimento do brasileiro à 

América Latina, pois, o brasileiro de forma geral, não possui características que o definam 

como indivíduo que nasceu no Brasil e na América Latina, levantando a questão da 

miscigenação do povo brasileiro. 

Um dos objetivos da Geografia Escolar é fazer com que o aluno se sinta parte 

daquilo que ele está estudando, por isso foi importante inserir algo da cultura brasileira 

na oficina. Sentir-se parte do que é estudado faz com que o aluno tenha mais interesse 

pelo conteúdo e compreenda sua importância. 

Ao colocar objetos da cultura brasileira indígena, mostra-se ao aluno que esta 

cultura faz parte de onde ele vive e o quão perto isso está dele. Assim como o sentimento 
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de pertencimento à América Latina, pois, muitas pessoas não se sentem parte dela, por 

termos uma língua diferente, entre outros aspectos. 

 

Considerações Finais  

O empirismo pode ser uma importante ferramenta escolar, ele faz com que os 

alunos vivenciem as experiências de coisas que eles apenas leem nos livros, sentindo-se 

mais próximos dessas coisas. Mas é preciso que exista um mediador, o professor, para 

decidir quais os melhores recursos a serem utilizados, recursos que sejam positivos na 

aprendizagem do aluno. 

Contudo, os alunos precisam experienciar outros métodos de ensino, pois, não 

fossem os métodos utilizados pelo professor durante as aulas, é muito provável que os 

alunos não teriam adquirido os conhecimentos que possuem hoje, e não conseguiriam 

participar da forma que participaram da oficina.  

A geografia pode formar o cidadão, para tanto, é necessário que este aluno se sinta 

parte e produtor do espaço. Para que isso aconteça é preciso que este seja inserido como 

parte do que se estuda em sala de aula, fazendo com que ele desenvolva maior interesse 

pelos conteúdos. 
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DOS LUGARES E DOS ESPAÇOS DE VIVÊNCIA 

DOS ESTUDANTES: A IMPORTÂNCIA DA 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO MUNDIAL E DESIGUAL PARA O 

ENSINO DE GEOGRAFIA 
 

Vinícius Belquiman Pereira¹ 

 

Resumo 

O objetivo do artigo é relatar e debater uma experiência de oficina pedagógica aplicada em uma 

turma do 8º do ensino fundamental, que buscou a utilização dos lugares e dos espaços de vivência 

dos estudantes para contextualizar o desenvolvimento humano desigual e mundial.  No ensino de 

geografia há uma enorme dificuldade em ensinar determinados conteúdos que fogem da realidade 

dos estudantes pela falta de associação aos aspectos geográficos locais. Quando isso acontece, há 

uma resistência para associar o que está sendo aprendido pois não há como relacionar o conteúdo 

com o espaço vivido pelo aluno. Assim, o processo de aprendizagem se mostra incompleto e 

abstrato, o que causa desinteresse pela matéria. Surge então a tentativa de encontrar elementos 

pertencentes aos espaços de vivência e lugares dos estudantes para se explicar determinados 

conteúdos geográficos. Nesse caso, foi desenvolvido um trabalho que buscou contextualizar o 

desenvolvimento humano mundial/desigual. Imaginou-se que através dessa importante 

contextualização do espaço mundial, os estudantes pudessem associar elementos de 

desenvolvimento humano não só no âmbito mundial, mas localizando-os também em seus 

respectivos lugares. Portanto, se apresenta uma possibilidade metodológica aplicada que geriu 

pontos positivos e negativos, mas que busca uma discussão sobre a importância dos lugares e 

espaços dos alunos no ensino de geografia. 

Palavras-chave: Ensino de geografia; Lugar; Desenvolvimento humano; 

 

Introdução 

Como requisito para a formação de licenciado em Geografia, o estágio de observação é 

de onde surgiu a seguinte proposta e atividade para a escrita deste trabalho. Durante semanas 

foram visitados dois colégios (um no município de Cambé – Escola Estadual Maestro Andrea 

Nuzzi, e outro no município de Londrina – Colégio Estadual Professor Paulo Freire) em que foi 

possível a oportunidade de observar as aulas de uma professora e um professor, em contextos 

sociais e educacionais com características bem distintas. Como forma de nos prepararmos para 

esse período de estágio, foram elaborados Projetos de Estágio em que eram debatidas diversas 

categorias referentes a Educação e a Geografia, conceitos balizares que serviram para pensarmos 

nossas atividades e direcionarmos a observação no estágio para as relações que buscássemos 

perceber. Nesse texto, serão considerados os conceitos levados em conta para a elaboração da 

oficina, os de maior importância para o contexto que estava sendo vivenciado. 
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Durante essas observações e levando em conta tudo que foi escrito no projeto de estágio, 

saltou-se aos olhos a necessidade de se debater e aplicar um pouco da teoria que aprendemos na 

universidade sobre ensino de geografia, aqui buscando a necessidade do debate sobre a 

importância dos espaços de vivência e dos lugares dos estudantes dos respectivos colégios, no 

ensino de geografia. Nesse caso, o recorte foi feito com estudantes do 8°TB do ensino 

fundamental do colégio estadual Professor Paulo Freire, e é com base na oficina aplicada nessa 

turma que será debatido a importância de se levar em conta essa experiência do aluno sobre o 

espaço que ele vive, representado pelo lugar, e como isso deve ser metodologicamente utilizado 

quando se trata de ensino de geografia. Principalmente quando se considera o tema que foi tratado 

nessa aula, o espaço geográfico mundial, é indispensável a necessidade de fazer uma aproximação 

do conteúdo da disciplina para com a realidade vivida dos estudantes.  

De tal forma, no presente texto é abordado as bases teóricas referenciais consideradas 

para o desenvolvimento da oficina, a forma como essa foi pensada e desenvolvida, bem como 

seus resultados e considerações finais, dando espaço para apropriações e melhoras metodológicas 

para futuras abordagens; portanto, não se busca aqui uma fórmula de como fazer a aproximação 

dos espaços e lugares de vivência para com o conteúdo geográfico ensinado nas escolas. Na 

verdade, esse trabalho é um retrato de uma experiência de aplicação de uma oficina pedagógica 

durante o estágio de observação, que busca trazer possibilidades metodológicas e contribuir para 

uma maior discussão e ampliação da temática.  

Assim sendo, foram discutidas as teorias que balizaram o pensamento que desenvolveu 

a oficina, os procedimentos metodológicos e a aplicação desta, e também seus resultados, 

analisando o que foi desenvolvido e experimentado durante a oficina pedagógica aplicada no 

período de estágio de observação, com o objetivo de utilizar os espaços de vivência e os lugares 

dos estudantes para contextualizar o desenvolvimento humano mundial e desigual de uma 

maneira mais qualitativa.    

 

Desenvolvimento 

Referencial Teórico 

As atividades desenvolvidas nos colégios estaduais durante o período de estágio exigem 

uma base teórica para que se possa perceber o espaço escolar de uma outra maneira. A observação 

é feita dentro da sala de aula, durante a regência dos professores supervisores, mas também fora 

dela: no que diz respeito ao colégio num geral, desde de seu corpo docente, até o perfil dos 

estudantes (longe de uma generalização) passando também pela estrutura física e humana da 

escola. Tudo isso visa a percepção das relações que formam a vivência diária nos colégios, as 
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relações que permeiam os processos de ensino e aprendizagem e as condições para que esses se 

realizem. Assim, anteriormente ao período do estágio em si, de onde vêm a escrita desse artigo, 

foram abordadas no projeto de estágio diversas temáticas e conceitos que nos prepararam para 

adentrar a escola, sendo: Educação (abrangendo o Estado, Escola, Professor e Sociedade) e 

Geografia (abordando o Objeto e o objetivo da ciência geográfica, Categorias de Análise do 

Espaço Geográfico – entre território, paisagem, lugar e região -, bem como a formação 

socioespacial e o papel do educador de geografia). Considerando todos esses fatores o período de 

observação no estágio fez saltar aos olhos esses conceitos e categorias, vez ou outra. Entretanto o 

objetivo aqui não é reescrever e analisar os conceitos e categorias estabelecidos durante a escrita 

do projeto de estágio (citados acima), mas destacar os que chamaram mais atenção e em quais 

deles as atividades realizadas com os estudantes foram apoiadas.  

Dentro do núcleo teórico que remete a Educação, buscou-se com esse estágio observar 

quais condições são dadas para que essa relação social ocorra com qualidade no colégio. Aqui, 

referem-se as variáveis responsáveis por garantir um ensino de qualidade na nossa sociedade, 

debatendo o papel do Estado, primeiramente, principalmente os aspectos relacionado as políticas 

educacionais e seus reflexos no ambiente escolar. Em segundo lugar, o papel da escola no 

desenvolvimento humano dos estudantes, e principalmente sua função social que deve ser 

exercida. Sem dúvidas muitas outras variáveis estão envolvidas no processo de educação, como 

o papel do professor, da direção, da comunidade e dos estudantes. Entretanto, o objetivo aqui não 

é esgotar e debater cada um desses temas e sim apenas dar um respaldo teórico para situar a 

atividade desenvolvida em sala de aula com os alunos – principal instrumento de análise deste 

trabalho, visto que essas variáveis envolvidas na educação já foram debatidas no projeto de 

estágio, como já foi dito.    

Assim, quando se considera o papel do Estado frente a educação e consequentemente, 

a escola, foram percebidas as influências diretas das políticas públicas (ou a ausência de tais) que 

caracterizavam os colégios observados, e consequentemente como os processos de ensino e 

aprendizagem são prejudicados pelas condições que essas políticas educacionais (não) garantem. 

É necessário explicitar o modelo de estado em que vivemos, dentro do sistema capitalista, e como 

esse muitas vezes se faz ausente na manutenção e garantia de condições para que a educação, um 

direito estabelecido por lei pelo próprio estado, possa ocorrer.  

[...] o capitalismo dispensa e rejeita a presença estatal não só no 

mercado, mas também nas políticas sociais, [...] Disso resulta que a 

ideia de direitos como pressuposto e garantia dos direitos civis ou 

políticos tende a desaparecer (CHAUÍ, 1999 p.31).  

 O papel do Estado é fundamental dentro do espaço escolar pois, este é o responsável 

por suprir as escolas com recursos humanos e físicos básicos e, caso isso não ocorra, a educação 
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não consegue se realizar com êxito. No cenário atual é necessário se considerar o modelo de 

estado que o governo brasileiro adotou e como isso reflete-se diretamente na escola pública. Com 

posturas neoliberais, muitas vezes o governo desvia sua atenção das políticas públicas e isso 

agrava a situação da educação brasileira, que já sofre com um processo de precarização. Isso 

ocorre também pela inversão de valores que acaba por ocorrer na nossa sociedade, fruto da 

ideologia neoliberal impregnada nas políticas e instituições públicas, que reforçam o caráter do 

privado e nunca do público, daí a ideia de que “nesse país, educação é considerada como privilégio 

e não como um direito dos cidadãos.” (CHAUÍ, 1999 p. 37), já que apenas uma pequena parte da 

população consegue ter financeiramente condição de bancar uma educação de qualidade para seus 

filhos e filhas.    

Mais que a simples postura governamental, CHAUÍ (1999) apresenta em seu texto como 

a ideologia neoliberal foi implantada e adotada no ensino superior e também como isso surgiu no 

ensino básico. Em época da ditadura brasileira, a escola pública brasileira que vinha crescendo e 

apresentando uma qualidade de ensino boa foi propositalmente podada, tendo agora seu foco não 

numa formação básica emancipadora, mas sim num treinamento e formação para mão-de-obra 

para o mercado, seguindo os princípios competitivos do mesmo. Dessa forma, os jovens que saíam 

do ensino público estavam “naturalmente” destinados ao mercado de trabalho, pois não 

conseguiam competir nos vestibulares com alunos que saíam do ensino privado, considerando a 

qualidade de ensino que existe entre os dois tipos de escolas. Além disso, num cenário onde você 

consegue sucatear um ensino público sobra espaço para que a classe dominante que detém as 

escolas privadas, surjam e garantam um ensino de qualidade para seus herdeiros, ou seja, 

mantendo uma escola de qualidade para quem pode pagar e uma escola pública desmontada para 

o povo. Assim (não só por isso), a reprodução social das classes é garantida e a dominação das 

mesmas perduram até hoje. 

Isso ocorre, não exclusivamente, mas também porque o Estado não garante condições 

básicas para a educação pública no momento atual, o que pode ser minimizado e talvez 

solucionado – primeiramente com uma mudança de postura ideológica do governo - com maiores 

investimentos no setor educacional, maior valorização dos profissionais e estudantes e realmente 

uma preocupação com a qualidade de ensino e aprendizagem que está sendo construído nas 

escolas públicas do país e, consequentemente, a/na futura geração.   

Num segundo momento, além de um reflexo direto das políticas públicas educacionais, 

se considera a escola aqui como um espaço de apropriação social que deve permitir por meio dos 

processos de ensino e de aprendizagem, a emancipação do estudante e a construção dos 

conhecimentos acumulados historicamente pela nossa sociedade. Ou seja, a escola vista como 
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espaço que garanta essa apropriação social e que vise a formação do sujeito crítico atuante, a 

formação de um cidadão ou cidadã.  

A escola não pode privar a possibilidade aos alunos de exercerem a 

participação, pois a participação é um princípio da democracia que 

necessita ser trabalhado: é algo que se aprende e se ensina. Caso 

contrário estará ensinando a passividade, a indiferença e a obediência 

cega, não promovendo a convivência democrática no cotidiano, pois 

aprende-se a participar, participando. A escola deve ser um espaço de 

atuação pública dos alunos.  (BRITO e LOPES, 2014 p. 9). 

Entretanto, até que ponto as políticas públicas brasileiras atualmente conseguem 

garantir a manutenção de recursos e condições básicas nas escolas, para que os estudantes possam 

ali apropriar-se não só do conhecimento, mas de um espaço que garanta sua atuação pública em 

convívio com os/as demais? Sendo a escola um espaço de apropriação que depende de uma 

política educacional de qualidade, como nosso atual modelo de estado cumpre com suas 

obrigações para com a educação brasileira? Põe-se em cheque, portanto, as atuais políticas 

públicas (não) implementadas e a postura tomada pelo governo brasileiro. É incompatível, 

incoerente e contraditório que o governo, através do Estado, prive as escolas de sua principal 

função social, sendo que é o próprio Estado que garante por lei o direito educacional a todos e 

todas. A precarização proposital no setor educacional (básico ou superior) que ocorre é fruto de 

uma postura política adotada pelos nossos governantes, e essa postura negligencia as escolas 

públicas brasileiras. Em ambos os colégios fica claro isso, dentro de exemplos como: a dificuldade 

de manutenção e atualização dos laboratórios de informática e bibliotecas visitados, o espaço 

precário da sala de aula (entre carteiras sem condições de uso, TVs que deveriam ser um recurso 

didático, mas nem todas funcionam, superlotação de estudantes em salas extremamente pequenas, 

entre tantos outros exemplos). Outra situação em que isso se reflete é nos próprios salários dos 

professores concursados, e também na grande presença de professores temporários. Isso faz com 

que os professores não consigam desenvolver trabalhos de longo prazo, interligados e de certa 

forma mais qualitativos, e faz com que muitos deles acabem perdendo a esperança e o ânimo no 

trabalho escolar. Frente uma escola que não apresenta muitas vezes condições básicas de ensino, 

a falta de esperança na educação se apresenta, e esses profissionais da educação acabam por adotar 

um ensino tradicional e isolado de outras disciplinas, pontos que foram notados durante o período 

de estágio em ambos professores supervisores. Cada um de sua forma e dentro da realidade de 

seus respectivos colégios, os professores observados durante o estágio muitas vezes não 

conseguem desenvolver um trabalho que avance no sentido teórico que aprendemos na 

universidade. No ensino superior, dizem que nós – futuros professores – devemos trabalhar a 

formação do estudante desenvolvendo o pensamento espacial nele, ligando a Geografia com 

outras disciplinas, aproximando o conteúdo em sala de aula com sua realidade, para que assim 
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esse possa criar interesse na disciplina, entre tantas outras teorias sobre Ensino de Geografia. 

Como já dito, é extremamente difícil de alcançar esses aspectos quando se trabalha numa escola 

em que as condições para isso não são dadas. Enfim, o problema do ensino não se encontra 

isoladamente no professor, ou no estudante, ou no colégio; são fatores que vem de cada uma 

dessas esferas e que se somam um ao outro, dificultando cada vez mais o ensino de geografia – e 

das outras disciplinas. Porém, entende-se aqui que o passo inicial para que a situação educacional 

no Brasil mude é a substituição da postura governamental de nosso estado, promovendo políticas 

públicas que dê condições para os atores da educação (estudantes, professores, direção, 

funcionários e etc.) possam efetivamente melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem da 

população brasileira.    

Já no referencial teórico referente a Geografia, apropria-se neste trabalho algumas 

concepções sobre o papel do educador de geografia e uma das categorias de análise geográfica, o 

lugar. Esses conceitos foram selecionados pensando na forma como um educador de Geografia 

precisa se preocupar em ensinar, e para isso levando-se em conta a categoria de lugar, que quando 

trabalhado como conceito deve ser a ponte entre o ensino da disciplina e a realidade do estudante. 

Isso porque a categoria de lugar tem um potencial enorme que deve ser explorado, pois quando 

se aproxima do lugar do estudante o professor consegue trabalhar os aspectos geográficos 

pertinentes aquele espaço, aquele lugar, para depois aumentar a escala gradativamente e ir 

abordando aspectos de maior grau de complexidade. Assim, o estudante consegue perceber que 

faz parte daquela problemática e consequentemente desperta um maior interesse na disciplina e 

no conteúdo – esse é o principal ponto de partida para a atividade desenvolvida com os estudantes 

em um dos colégios, que será apresentada mais adiante.  

Lugar permite também que entendamos como o indivíduo se relaciona com o espaço 

que vivencia, partindo do princípio desse se reconhecer no lugar e como parte dele e, portanto, 

desenvolver um sentimento de pertencimento ao lugar. O ensino de geografia apropriando-se 

disso, desenvolve com o estudante a capacidade de este reconhecer seu espaço e passar a ser um 

ser ativo nele, participando da produção daquele espaço. Quando isso acontece cria-se a condição 

de cidadão – objetivo da formação básica – e o estudante passa de um mero ser passivo no espaço 

geométrico, e apropria-se da produção deste, sendo denominado agora espaço social. Isso porque 

o espaço geométrico remete a uma condição de impotência frente as produções das relações 

sociais, e o espaço social justamente ao contrário, trazendo um ser que entende, se localiza e 

produz o espaço que o cerca. Dessa forma o papel do educador de geografia, bem como a 

disciplina, deve ser imerso na realidade do século XXI em que vivemos, onde os fatos não 

ocorrem isoladamente por mais que a vida no imaginário pós-moderno se veja cada vez mais 

fragmentada. Assim, este profissional deve saber relacionar os fatos a escala local trabalhando a 
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partir do lugar do aluno, para que este saia da educação básica com um pensamento crítico 

formado, reconhecendo-se como cidadão onde vive, ou seja, como um agente 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).  

O papel do educador de geografia neste contexto é, então, de dar condições e suporte 

para que o estudante consiga, através dos conteúdos que aprende com a disciplina, emancipar-se. 

O educador deixa de ser o centro do conhecimento na sala de aula, o detentor de toda a verdade 

que está ali sendo construída. O agente principal na aprendizagem é o próprio estudante, visto que  

[...] seria a prática social comum a professor e alunos, considerando que 

do ponto de vista pedagógico há uma diferença essencial em que 

professor, de um lado, e os alunos de outro, encontram-se em níveis 

diferentes de compreensão (conhecimento e experiências) da prática 

social. (BULGRAEN, 2010 p. 32). 

Assim sendo, o conteúdo que a disciplina oferece deve ser construído para e com o 

estudante, e acima de tudo por ele. Dessa forma, apropria-se das categorias de análise que a 

geografia oferece para a formação do chamado pensamento espacial, olhar espacial, olhar 

geográfico ou qualquer outra expressão que se use para conceber o entendimento de um cidadão 

que consegue entender as relações espaciais que o cerca, apropriando-se dessas relações e 

passando a produzir o próprio espaço, através da prática social.  

 

Procedimentos Metodológicos 

Foi buscando atuar de acordo com o referencial teórico que as atividades durante o 

período de estágio foram desenvolvidas e pensadas. Assim, foi detalhado em um Plano de Ações 

(escrito no projeto de estágio) as propostas para cada um dos colégios e suas respectivas turmas. 

Essas atividades dizem respeito ao conteúdo em que os professores das escolas estavam 

trabalhando, bem como as oficinas pedagógicas visadas nesse sentido. Entretanto, os exercícios 

pensados para as turmas para a aplicação durante a aula dos professores não foram executados 

pelos mesmos (visto que não era obrigatório a aplicação) e em relação as oficinas, somente uma 

foi aplicada, sendo essa no colégio Estadual Professor Paulo Freire. Aqui nos procedimentos 

metodológicos, portanto, ficará exposto a atividade que foi executada com a turma do 8°TB com 

cerca de 25 estudantes, sob a supervisão do professor Jean, considerando que essa oficina 

pedagógica foi pensada como a metodologia que baseia e exemplifica o estudo deste trabalho.    

Nas semanas de observação das aulas do professor-supervisor Jean com a turma 8°TB 

(período vespertino) o conteúdo a ser trabalho com os alunos era sobre o tema “países 

desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes”. A abordagem feita pelo professor era boa, 

didaticamente, e este conseguia conduzir a aula muito bem. Entretanto, no decorrer da explicação 
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sentia que o conteúdo ali chamava a atenção dos estudantes, mas que ainda era algo muito longe 

da realidade vivida por eles.  

Os exemplos que eram dados em sala acabavam por ser de países distantes e de 

realidades diferentes da nossa, mesmo que vez ou outra o professor se esforçasse em fazer uma 

comparação ou ligação com o Brasil. Outro ponto que me chamou a atenção era o fato de que da 

forma como o conhecimento era construído, a impressão que se passava era de que os países 

desenvolvidos eram assim por simples e puro mérito, e que nós subdesenvolvidos, estávamos 

fadados a uma eterna dependência econômica do mercado internacional (ponto que foi reforçado 

pelo professor ao dar diversos exemplos sobre a dívida externa brasileira). Não que deixasse de 

ser verdade o que foi dito em aula, mas na minha concepção outros pontos deveriam ser levados 

em consideração quando se fala de desenvolvimento humano comparando os diversos países no 

cenário mundial. Assim, a atividade que será exposta a seguir foi elaborada buscando uma real 

aproximação do conteúdo da aula com a realidade dos estudantes do colégio Paulo Freire, na 

intenção de debater os aspectos de ordem do espaço mundial a partir de elementos presentes no 

lugar dos estudantes. Além disso, outro ponto importante para o debate que se estabeleceu na sala 

foi o papel fundamental do Estado nas nações que hoje são hegemônicas, demonstrando a 

importância desse ator nas políticas públicas implementadas que dão base para o desenvolvimento 

humano. A principal política pública que buscou-se destacar foi a educacional, tentando explicitar 

aos alunos como esse setor é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, e também 

porque estes vivem na realidade da escola diariamente e, portanto, vivem a ausência dessa política 

educacional no próprio cotidiano.  

Dessa forma, para a oficina pedagógica planejada foi feito uma tentativa de demonstrar 

visualmente o espaço mundial construído nesse princípio (de países desenvolvidos, 

subdesenvolvidos e emergentes) e, portanto, a regionalização deste espaço. Além dessa 

visualização da regionalização do espaço mundial, buscou-se também considerar um fator 

importante para fazer um contraste entre esses países selecionados: a desigualdade.  

O título da oficina foi “Desenvolvimento humano (desigual) mundial”. Assim sendo, 

elaborei uma tabela onde selecionei alguns países para exemplificar o conteúdo aos alunos e 

comparei alguns dados entre os países escolhidos.   

Figura 1 – Tabela de desenvolvimento humano. 
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Fonte: Autoria própria. 

Os dados da primeira coluna dizem respeito a posição dos países no ranking global de 

IDH, dado retirado do relatório das Nações Unidas/PNUD de 2014 que diz respeito ao nível de 

desenvolvimento humano dos países. Para medir esse nível de desenvolvimento humano a ONU 

leva em consideração diversos fatores, entre eles os itens contidos nas colunas 4 e 5 – esperança 

de vida (dados de 2013) e média de escolaridade em anos, mais uma vez o destaque para a 

importância do setor educacional (dados de 2012).  

Durante uma retomada dos conceitos e conteúdos trabalhados durante as aulas do 

professor Jean, foi acrescido certa base teórica aos alunos para um debate. Com essa discussão, 

buscou-se no decorrer da atividade o preenchimento de dois mapas mundi que regionalizariam 

esse espaço mundial, um com base nos dados de IDH dos países, e outro com base nos dados de 

IDH ajustado a desigualdade.  

Foi possível durante um bom tempo debater muito sobre a diferença dos dois tipos de 

IDH e o que estes representavam em relação as causalidades e consequência desses dados, ou o 

que explicavam eles. Durante esse debate com os alunos (e principalmente entre eles), a aula foi 

conduzida fazendo sempre uma transição de escala para análise do conteúdo, buscando encontrar 

fatores locais do município de Londrina que pudessem servir de exemplo para o que estava sendo 

dito, ou seja, trazendo à escala local um conteúdo da escala global. Esse princípio se baseia no 

que já foi dito no referencial teórico, uma tentativa de aproximação do conteúdo trabalhado em 

sala para a realidade do indivíduo, para causar interesse na aula.  
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Outro ponto muito importante buscado durante a discussão foi amarrar o conteúdo com 

alguns pontos levantados pelos próprios alunos que diziam respeito ao lugar de onde vinham, e 

considerando esse conhecimento prévio que eles trouxeram para a aula houve a tentativa de leva-

lo até o conhecimento científico que estava sendo construído. Ou seja, o espaço vivido, o lugar e 

o conhecimento de senso comum dos alunos foram pontos de partida para a nossa discussão em 

sala, e o sentido prático dessa oficina e também os resultados para a análise esperada, foram 

construídos com o preenchimento dos países nos mapas mundi de IDH e IDH ajustado a 

desigualdade, mas principalmente pela qualidade altíssima do debate que se estabeleceu em sala 

de aula. 

 

Resultados 

No Plano de Ações já citado (que foi elaborado durante o projeto de estágio) foi 

discriminado que o objetivo era trabalhar a regionalização do espaço mundial, buscando um 

reconhecimento do aluno no país em que se insere (portanto, sua realidade em uma escala 

nacional) e frente ao espaço mundial regionalizado desigualmente. A proposta de avaliação para 

construir os resultados aqui apresentados era o preenchimento de dois mapas mundi, destacando 

nos mapas os países da tabela elaborada para a aula. De certa forma a oficina conseguiu atingir 

os objetivos; a construção da desigualdade presente entre os países foi mais que reforçada e 

discutida no debate em que os alunos fizeram em sala, entretanto, essa discussão ocupou um 

tempo grande demais e os mapas não puderam ser preenchidos por inteiro pelos alunos. Ficou 

prejudicada, portanto, a tentativa de regionalização do espaço geográfico mundial e sua 

visualização cartográfica por parte dos alunos. Mesmo que esse imaginário de desenvolvimento 

humano desigual pelo globo tenha sido construído, ficou a desejar a elaboração do instrumento 

que capacitaria a visualização concreta do espaço mundial. Os resultados que se obtiveram então 

não foram os desejados de início e a intenção era trazer para esse trabalho as imagens dos mapas 

preenchidos pelos alunos, entretanto tivemos a tabela e a contribuição teórica construída na sala 

de aula como os resultados palpáveis e as contribuições que este trabalho pode ter.  

Como resultado material dessa oficina pedagógica fica apenas a tabela (já anexada nos 

procedimentos metodológicos) que foi elaborada, mas em sentidos qualitativos dessa experiência, 

se destaca principalmente a oportunidade e a importância de conseguir aproximar um conteúdo 

tão distante - que trata de desenvolvimento humano em países completamente distintos do que 

em que vivemos - com a realidade dos estudantes do 8°TB do Paulo Freire. Outro ponto que foi 

um resultado imenso, é o interesse e nível de debate que os alunos demonstraram para com a aula, 

fruto dessa aproximação com o conteúdo. As ideias defendidas e perguntas pelos e pelas 
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estudantes foram de um alto nível de questionamento, e foi percebido que a turma possui um alto 

potencial de pensamento crítico que pode ser construído. Comentários como: “o que podemos 

fazer para melhorar nosso nível de desenvolvimento? ”, “mas o que causa essa desigualdade entre 

os países? ”, ou “por que nós não conseguimos sair desse nível de desenvolvimento? “ foram 

frequentes, e foi notável através deles atribuir o caráter participativo que nossa população precisa 

ter, pressionando seus governantes e tendo um voto mais consciente no momento eleitoral em que 

estávamos vivendo na época. 

Um dos pontos positivos que podem ser levados como uma contribuição para o ensino 

de geografia é o resultado qualitativo da discussão que se obteve com esse trabalho dos estudantes, 

considerando que só foi possível uma boa discussão do conteúdo devido a aproximação feita deste 

com a realidade vivida por eles. No caso dessa oficina pedagógica, a todo momento da aula houve 

a tentativa de realocar a problemática debatida, buscando no lugar dos estudantes elementos que 

exemplificavam a questão da desigualdade e do desenvolvimento humano. Um exemplo de como 

isso foi feito na prática é a apresentação que foi feita a eles do IDH municipal de Londrina, que 

despertou muito interesse da turma. Claro que houve muita dificuldade para a execução dessa 

aproximação, mas o trabalho do educador deve sempre ir em sentido a isso pois caso contrário 

causa certo desinteresse na disciplina. Outro ponto positivo que foi construído pelos estudantes é 

a noção da necessidade de presença estatal no desenvolvimento humano, principalmente nas 

políticas educacionais (sem desmerecimento de outros setores, que foram também debatidos), e a 

noção criada de que a escola que estes alunos presenciam diariamente é reflexo das posturas e 

políticas adotas pelos nossos governantes.  

É claro que frente a uma carga teórica tão grande e considerando o tempo curto de uma 

hora aula, que acaba sendo reduzida ainda mais pela necessidade de organização da sala e da 

turma no início da oficina, houve um ponto negativo que foi observado na aplicação. A já 

mencionada tentativa de visualização da regionalização do espaço mundial não foi alcançada, e 

para futuros trabalhos imagino que uma melhor organização do tempo e uma outra metodologia 

deva ser aplicada. A intenção da construção dos dois mapas mundi (um representando o IDH 

bruto, e o outro ajustado a desigualdade) foi muito boa, entretanto não houve somas qualitativas 

ao ensino de geografia visto que a atividade não ficou completa. Essa metodologia deva, talvez, 

ser aplicada por mais de um professor dentro da sala de aula e talvez num período de tempo maior, 

mas dentro do contexto de um estágio de observação com tanto conteúdo para apenas uma hora 

aula, o resultado foi qualitativamente a discussão e o debate com os estudantes, principalmente 

pela utilização de instrumentos que atraíram o conteúdo da oficina para as realidades e espaços 

vividos por eles. 
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Considerações Finais 

Considerando um ensino de geografia que busque atender os princípios e necessidades 

da formação básica e principalmente a construção de um pensamento espacial, quando se 

considera a disciplina de geografia, buscou-se com esse trabalho exemplificar uma maneira de 

abordar o conteúdo na sala de aula que vá nesse sentido qualitativo. Para isso, utilizou-se dos 

lugares e espaços de vivência dos estudantes, além de seus conhecimentos prévios, para construir 

o conhecimento científico da aula. Assim, considerando esses fatores a oficina aplicada conseguiu 

de certa forma abordar e desenvolver essas questões, mesmo que em tão pouco tempo. Foi 

possível notar durante a aula que o conteúdo foi mais facilmente construído e associado pelos 

estudantes devido a aproximação feita para com a realidade vivida por eles, e assim contextualizar 

o desenvolvimento humano e desigual a partir de elementos encontrados no lugar. A opção 

metodológica surgiu efeito durante a aplicação da oficina no que diz respeito a construção do 

conteúdo/conhecimento, mesmo que a construção dos mapas não tenha sido efetuada com 

sucesso. Entretanto, o objetivo do presente trabalho é apresentar o que foi feito na oficina como 

uma possibilidade, uma alternativa, revelando os pontos negativos e positivos dessa opção para 

que futuras atividades possam ser desenvolvidas no mesmo sentido, o de aproximação e utilização 

dos espaços e lugares de vivência dos estudantes. Conclui-se, portanto, que revisões são 

necessárias na elaboração do plano de aula da oficina, bem como na sua aplicação, mas considera-

se para o presente artigo a importância de se trabalhar os conteúdos da sala de aula buscando 

fazendo uma ponte para os elementos geográficos das realidades dos estudantes, de seus lugares, 

para que assim o ensino de geografia possa se efetivar com maior facilidade e maior qualidade. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA EM POEMAS: 

UTILIZAÇÃO DA LITERATURA PARA 

COMPREENSÃO DA POLUIÇÃO DE CORPOS 

HÍDRICOS 
 

Joaquim Pericles Mazzon do Nascimento¹ 

Marco Aurélio Cossari² 

Thiago Henrique de Abreu Santana³ 

 

Eixo temático:Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

Resumo 

O presente texto tem como objetivo expor a viabilidade da utilização de poemas como recurso 

didático para o processo de ensino e aprendizagem de Geografia. A partir de uma oficina 

pedagógica aplicada durante o estágio de docência obrigatório no 7º ano, os estudantes 

produziram poemas sobre a poluição de recursos hídricos, dando enfoque em suas diversas 

vivências e sentimentos. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a escolha das 

referências bibliográficas, leitura e fichamento das obras escolhidas, organização e aplicação de 

uma oficina pedagógica, seguido de uma breve interpretação e análise dos poemas produzidos. 

Tal análise orientada sob a corrente da Geografia Humanista. Como resultado foi possível 

observar a viabilidade do poema como recurso didático para o ensino de Geografia, além da 

sensibilização dos estudantes para com a poluição dos corpos hídricos. 

Palavras-chave: Poema; Geografia Humanista; recursos hídricos. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Dentre os antigos dogmas presentes no ensino, o mais repetido e internalizado por 

grande parte dos/as educadores/as, foi o da segmentação das disciplinas. Tal fato ecoa até os dias 

atuais, onde, em muitos ambientes escolares, é gritante o afastamento das áreas de conhecimento. 

Porém, cada vez mais nota-se que antigas verdades estão sendo refutadas, dentre elas, o 

engavetamento dos conhecimentos que resulta no distanciamento entre as disciplinas.  

Sendo o/a geógrafo/a um agente observador das mudanças ocorridas no espaço, a 

abertura e a possibilidade de contato com os diversos campos de produção de conhecimento se 

fazem inesgotáveis, cabe ao profissional saber como e por onde deve agir.   

Uma das fontes de aproximação das áreas de conhecimento se deu por meio da 

Geografia e da Literatura, mais especificamente a partir dos anos de 1970, com a retomada dos 

estudos humanísticos, geógrafos passaram a levantar a importância do uso de outras linguagens 

para a compreensão de paisagens, regiões e lugares.(MARANDOLA& GRATÃO, 2009) 

Desta forma, o presente artigo tem por objetivo realizar a aproximação do ensino de 

Geografia com a Literatura, trazendo a utilização de poemas como recurso didático. Tal fato 

resultou na produção de poemas por parte dos estudantes do 7º ano do período vespertino do 

Colégio Estadual Polivalente, localizado em Londrina-PR.  
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Para realização do estudo foi elaborado e aplicado uma oficina pedagógica de produção 

de poemas sobre a poluição de corpos hídricos urbanos. Primeiramente abordando dois casos 

icônicos no cenário brasileiro, o desastre ambiental de Mariana em Minas Gerais, a poluição 

histórica do rio Tiête em São Paulo e, visando aproximar o conhecimento da realidade do 

estudante, casos pontuais de poluição de corpos hídricos na cidade de Londrina no Paraná.  

Tal oficina foi elaborada e direcionada objetivando conhecer as diferentes perspectivas 

dos/as estudantes sobre a poluição de corpos d’agua, dando enfoque na analise subjetiva, na 

imaginação e nos diferentes sentimentos. Para tal foi utilizada como método a corrente da 

Geografia Humanista, marcada principalmente pelos diferentes modos de observação do espaço, 

enfocando nas diversas vivências e contatos dos/as estudantes com a poluição de corpos d’água.  

 

GEOGRAFIA HUMANISTA: BREVE ABORDAGEM TEÓRICA 

 

Segundo Tuan (1976 apud HOLZER, 2008), o ‘’Humanismo’’ é a tentativa de análise 

das ações e produtos do ser humano partindo de uma visão que amplia a perspectiva cientifica 

cartesiana, abrangendo os estudos das humanidades na leitura de temas geográficos. Tal 

abordagem, enfocando na análise subjetiva, imaginação e os sentimentos, que norteou a corrente 

humanística da Geografia, tendo início na década de 1920.  

A perspectiva modernista imposta à ciência no final do século XVII teve como base os 

pressupostos do iluminismo, onde a razão era a única forma de sistematização e gênese dos 

conhecimentos e todos os fenômenos, sejam de origem natural ou social, poderiam ser explicados 

através da lógica (GOMES, 2001). A ciência geográfica não ficou longe desta influência, por 

muitas décadas todas as correntes de estudos entraram em conflito, pela simples negação do aporte 

teórico e dos resultados obtidos em diversos estudos.  

A década de 1920 marcou o inicio de uma nova corrente de pensamento dentro da 

Geografia, a Geografia Cultural. Alicerçada, a princípio, pelos estudos de Carl Sauer trouxe temas 

como a história da cultura no espaço e a relação entre ser humano e o ambiente, o transformando 

em paisagem cultural. Os métodos de Sauer, segundo Corrêa (1999 apud HOLZER, 2008), 

sofreram fortes críticas, pois o autor se baseou em relatos empíricos, buscando uma geografia que 

captasse ‘’os significados e cores do variado cenário terrestre’’ (SAUER, 1983, p. 320 apud 

HOLZER, 2008). A perda de prestígio foi inevitável, já que métodos quantitativos e relatos 

documentais eram fundamentais para validação de qualquer estudo científico.  

No início da década de 1960, buscando a renovação da Geografia Cultural em meio a 

ascensão da geografia quantitativa, David Lowenthal lança uma nova proposta para discussão da 

Geografia. Tinha como base um projeto que abarcasse diferentes modos de observação, o 
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consciente e o inconsciente, o objetivo e o subjetivo, o literal e o esquemático (HOLZER, 2008). 

No mesmo período Tuan (1961), propõe um estudo voltado para o amor do ser humano pela 

natureza, um estudo dedicado as vivências nos diferentes espaços, tal estudo denominado de 

topofilia. 

Inserido nesse contexto de polarização da ciência, surge a corrente humanista da 

Geografia, sugerindo novas formas de observação do ser humano no espaço, trazendo novos 

vislumbres para os estudos geográficos, tais como sensações e sentimentos (LOPES, 2010). Um 

enfoque cultural, onde a natureza, a cultura e a sociedade são ressaltadas, valorizando as 

experiências, os sentimentos e a intuição (ROCHA, 2007).  

A Geografia Humanista procura um entendimento do mundo humano 

através do estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu 

comportamento geográfico, bem como dos seus sentimentos e idéias a 

respeito do espaço e do lugar. (TUAN, 1982 apud ROCHA, 2007, p. 

21) 

 

Partindo da premissa de Tuan (1982), admite-se que cada ser humano possui uma 

perspectiva diferente sobre o espaço e suas vivências, tendo assim uma análise subjetiva da 

compreensão do mundo hodierno.  

Holzer (2008), destaca a aproximação da Geografia Humanista com a Fenomenologia, 

onde geógrafos buscando distanciamento da geografia comportamental, encontraram suporte 

filosófico na fenomenologia. Desta forma, ‘’o método fenomenológico seria utilizado para fazer 

uma descrição do mundo vivido e da experiência humana, através da intencionalidade, 

reconhecendo as essências da estrutura perceptiva’’(HOLZER, 2008). Tal aproximação teve 

início com Edward Relph em 1970, onde o autor delimitou duas conseqüências para o uso da 

fenomenologiana Geografia: uma visão holística e unificadora da relação homem-natureza e uma 

críticaao cientificismo e ao positivismo (RELPH, 1970 apud HOLZER,2008) 

A Geografia Humanista continuou a capitalizar adeptos em todo o mundo durante a 

década de 1980 em diante, sendo norteada principalmente por autores como Relph, Tuan e 

Buttimer. A procura por métodos alternativas e a valorização do individuo são os principais eixos 

dessa corrente epistemológica, tendo o humanismo como fonte da emancipação humana: 

 

E a geografia humanista? Talvez ela anuncie uma fênix potencial, 

emergindo das cinzas de tiranias passadas-metodológicas, 

epistemológicas, ou ideológicas-em algumas ou todas as facetas da 

pesquisa geográfica. Como perspectiva de vida, o humanismo valoriza 

o desafio de discernir o potencial criativo dos indivíduos e grupos, em 

lidar com a superfície da Terra de maneiras responsáveis e co-

responsáveis. A criatividade humana também não é confinada pela 

esfera intelectual: ela envolve emoção, estética, memória, fé e 

determinação. Como a fênix, então, a perspectiva humanista na 
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geografia deveria recusar-se a ser delimitada, nomeada ou apropriada 

por estruturas faustianas. Ela pode inspirar os praticantes da geografia 

física, econômica, cultural ou social, e deveria, talvez, deixar de investir 

muita energia na afirmação de seu direito de ser um ramo especial do 

campo de conhecimento (BUTTIMER, 1990, p. 28 apud HOLZER, 

2008). 

 

Frente a esses apontamentosfica claro importância dos registros subjetivos 

fundamentados através da experiência do espaço vivido, pautados pela emoção, intuição e 

diferentes vivências, transformando, desta forma, oindivíduocomo ponto central da discussão 

geográfica.  

 

 

GEOGRAFIA E LITERATURA: APROXIMAÇÕES 
 

No presente momento, cada vez mais deixa-se para trás o antigo paradigma da separação do 

conhecimento, tendo como norte o argumento de que o distanciamento das disciplinas não traz 

nenhum beneficio para o processo de ensino e aprendizagem. Assim sendo, para a ciência 

geográfica, onde têm suas raízes fixadas na dialética entre espaço natural e o social, dispondo o 

geógrafo como observador das transformações do espaço, tal posição possibilitou o encontro de 

embasamento em diferentes áreas do conhecimento, antes colocadas como paralelas. Desta forma, 

há anos a Geografia passou a exibir uma aproximação com a arte, compreendendo que a ciência 

e a arte estão mais próximas do que se imagina:  

‘’A criação artística não é desprovida de roteiros e de procedimentos 

referenciados por contextos históricos e culturais. Do mesmo modo que 

na ciência, as técnicas e os procedimentos adotados para a criação 

artística são também elaborados de acordo com processos e paradigmas 

de contexto, organizados e referenciados pela harmonia, pela estética, 

por balizas culturais’’ (HISSA, 2002, p. 131 apud MARANDOLA& 

GRATÃO, 2009) 

 

A Geografia, a partir dos anos de 1970, com a corrente humanística, se aproximou da Literatura, 

onde geógrafos passaram a levantar a importância do uso de outras linguagens para a 

compreensão de paisagens, regiões e lugares. (MARANDOLA& GRATÃO, 2009) Segundo 

Fuentes (2007 apud MARANDOLA& GRATÃO, 2009), a Literatura tem a capacidade de 

produzir conhecimento em todos gêneros, fato que nenhuma outra ciência é capaz. Assim, tal 

conhecimento leva o nome de conhecimento criativo, passando a estimular o pensamento e a 

imaginação.   

O contato íntimo do ser humano com o espaço vivido, retratado no decorrer da história pela 

Literatura, transmite mensagens das diferentes apropriações e relações ocorridas em determinado 

espaço. Assim, paisagens, lugares e regiões presentes em muitas narrativas literárias, permitiram 
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uma aproximação com a Geografia. Tal aproximação fundamentada no âmbito da percepção e do 

espaço vivido. Desta forma, paisagens experiênciadas, sendo elas topofílicas ou topofóbicas, 

ganham relevância na análise geográfica, estando viva e alinhada às percepções do autor. (LIMA, 

2000) 

Segundo Marandola e Gratão (2009), a reaproximação com a literatura resgatou o 

caráter humano da ciência geográfica, possibilitando identificar elementos ‘’reais’’ na descrição 

de paisagens e lugares, além de dar maior enfoque e valorização no conhecimento empírico. Tuan 

(1977 apud LIMA, 2000) destacou em sua obra a importância dessa ligação com a literatura, 

discorrendo que o escritor consegue captar o espírito do lugar a partir de suas habilidades de 

descrição da paisagem, assim, dando maior visibilidade aos espaços de afetividade e repulsa. Em 

Tuan (1978 apud LIMA, 2000), o autor traz novamente a importância da literatura nos estudos 

geográficos, sendo esta, utilizada de três modos pela Geografia. A primeira, como um ensaio 

reflexivo sobre as formas de experienciação do espaço. A segunda, como uma supra-realidade 

reveladora de percepções ambientais e os valores de cultura. A terceira, como modo de alcançar 

o equilíbrio entre o subjetivo e o objetivo, uma síntese geográfica. 

Pacock (1981 apud LIMA, 2000) apresenta em sua obra diversos pontos de intersecção 

entre a Geografia e a Literatura, onde o significado de lugar e paisagens em um romance, por 

exemplo, não estão restritos a mera descrição e localização, mas estão intimamente ligados a 

conjuntura vivida e percebida pelo autor, sendo passível de mudança no decorrer da obra. 

Estabelecer uma relação entre Geografia e Literatura, mais especificamente o poema, 

se mostra como algo natural, onde dois campos distintos se encontram com facilidade, já que a 

linguagem literária em questão aborda temáticas, muitas vezes, ligadas ao sentimento do espaço 

vivido, construção e ocupação do espaço social, além de auxiliar na construção da identidade 

local.  

O ensino de Geografia deve estar, sempre que possível, associado a práticas cotidianas, 

tendo o professor/a sempre aberto a estabelecer um diálogo com a vivência dos estudantes, desta 

forma, aprimorando a capacidade criativa e conduzindo a uma reflexão sobre o lugar e os diversos 

conteúdos geográficos presentes nos poemas.A utilização da literatura como recurso didático, 

permite ao professor/a uma aproximação maior com as relações espaciais. Desta forma, inclusão 

de novos métodos de ensino que aproximem o estudante de sua realidade, permitindo-o 

compreender o espaço em que está inserido, se faz necessária para o processo de ensino e 

aprendizagem se mostrar eficaz e completo.  

 

RESULTADOS 
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A GEOGRAFIA EM POEMA: APLICAÇÃO DE 

ATIVIDADES NOS 7ºs ANOS DO COLÉGIO ESTADUAL 

POLIVALENTE – LONDRINA PR 

 

No trabalho desenvolvido, os poemas surgem como meio para melhorar o processo de 

aprendizagem no ensino de Geografia. A utilização de recursos didáticos variados é prevista em 

diversas normas e diretrizes de ensino, sejam elas a nível nacional, e também a nível estadual.  

De acordo com o escrito de Fazenda (2015) a interdisciplinaridade se caracteriza pela 

interação de duas ou mais disciplinas. Porem para que aconteça a interdisciplinaridade é 

necessário a dedicação dos professores envolvidos, pois, tal prática demanda de muita preparação.  

A prática desenvolvida em sala de aula também nos leva a uma outra perspectiva que 

está envolta aos processos pedagógicos contemporâneos e é utilizada em países com uma 

educação mais desenvolvida, é a interdisciplinaridade. Os poemas podem abranger outras 

matérias do currículo escolar como, por exemplo, as aulas de Língua Portuguesa podem ter 

participação junto as atividades de Geografia, cada uma com seu assunto, mas ambas 

correlacionando seus conteúdos fazendo com que a construção do conhecimento seja muito mais 

eficaz. É bem verdade que, tal prática, não seja fácil de realizar perante o cenário educacional que 

presenciamos atualmente e que sua implementação necessária uma grande mudança na percepção 

pedagógica de professores e redatores dos currículos.  

[...] uma integração requer atributos de ordem externa, melhor dizendo 

da ordem das condições existentes e possíveis, diferindo de uma 

integração interna ou interação, da ordem das finalidades e sobretudo 

entre as pessoas. (FAZENDA, 2015, p. 13) 

 

Fazenda alerta para a dificuldade de se implementar a interdisciplinaridade sobretudo 

por necessitar da relação entre pessoas, no caso, poderíamos pensar o ambiente escolar e a relação 

entre professores, cada vez mais mecânica e difícil por conta da carga horária exaustiva. 

O uso de diferentes linguagens no ensino de Geografia é uma ferramenta importante 

para todo e qualquer professor da área que deve sempre se atentar a novas formas de construir o 

conhecimento junto aos estudantes. E os poemas surgem como uma oportunidade interdisciplinar 

que contribui para a formação da pessoa incentivando a criatividade. 

Quando fazemos a leitura da versão mais recente disponível da Base Nacional Comum 

Curricular podemos identificar que, os autores da mesma, sugerem que os conteúdos da Geografia 

possibilitam a integração com outras disciplinas do currículo escolar. “O pensamento espacial 

está associado ao desenvolvimento intelectual que integra conhecimentos não somente da 
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Geografia, mas também de outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura).” 

(BRASIL, 2017) 

 

Trata-se, portanto, de compreender o conceito de natureza; as disputas 

por recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos de 

vida das sociedades originárias e/ou tradicionais; e o avanço do capital, 

todos retratados na paisagem local e representados em diferentes 

linguagens, entre elas o mapa temático (BRASIL, 2017, p. 333) 
 

A BNCC expressa a necessidade de tratar as mudanças causadas pelos seres humanos 

na natureza além da compreensão do que é a natureza e o quão ela é importante para a sociedade. 

Portanto, o estudo dos poemas com ênfase nas questões ambientais voltadas ao conteúdo de 

hidrografia atende as determinações previstas no documento com os principais pontos para a 

aprendizagem básica. Objetiva-se o aprofundamento e a compreensão dos conceitos de Estado-

nação e formação territorial, e também dos que envolvem a dinâmica físico-natural, sempre 

articulados às ações humanas no uso do território.” (Brasil, 2017) Outro objetivo do qual os 

poemas abrangem, na perspectiva da hidrografia, tendo em vista que os corpos d’água não 

respeitam os limites políticos dos estados, com isso, é possível, também, pensarmos a respeito da 

territorialidade e a compreensão do espaço brasileiro. 

 

PROPOSTA DE OFICINA 

 

Visando a sensibilização dos estudantes para com os impactos causados pela poluição de corpos 

hídricos e a melhor assimilação do conteúdo exposto, foi elaborada a presente proposta didática 

para aplicação. Tal proposta foi dividida e aplicada a partir de cinco etapas. Na primeira delas 

tomou-se como ponto de partida aula expositiva e dialogada sobre hidrografia, organizada a partir 

dos conhecimentos prévios dos estudantes e exposição dos conteúdos referentes a hidrografia 

brasileira. Na segunda etapa foi apresentado a problematização a respeito da poluição de corpos 

hídricos, evidenciando os autores e as consequências sócio ambientais. Na terceira etapa foram 

apresentados dois poemas que retratam a realidade de dois corpos hídricos em duas cidades 

brasileiras completamente distintas. No primeiro poema, escrito em 1984, de Carlos Drummond, 

o autor faz a previsão de uma tragédia que se anunciava há anos, evidenciando descaso para com 

o meio ambiente e, mais especificamente, com o rio Doce. 

“Lira Itabirana”, Carlos Drummond (1984) 
I 
O Rio? É doce. 

A Vale? Amarga. 

Ai, antes fosse 

Mais leve a carga. 

 

II 

Entre estatais 

E multinacionais, 

Quantos ais! 

 

III 
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A dívida interna. 

A dívida externa 

A dívida eterna. 

 

IV 

Quantas toneladas exportamos 

De ferro? 

Quantas lágrimas disfarçamos 

Sem berro? 

 

 

O segundo poema utilizado foi escrito por Pedro Basile em 2013 sobre a realidade 

paulistana e o rio Tietê, que cruza a cidade de São Paulo.Atualmente é um local de 

topofobia(sentimento de repúdio, medo ao lugar, segundo Tuan)da população paulistana por 

conta da alta poluição com a qual o corpo d’água sofre. Mas, nem sempre foi assim, o mesmo rio, 

antes era utilizado para lazer e possuía um grande número de frequentadores, inclusive banhistas. 

Os poemas foram escolhidos por serem próximos a realidade dos estudantes quando pensamos na 

mídia televisiva, por ora seria um assunto palpável, tanto os problemas de Mariana quanto o 

famoso rio Tietê.Desde a origem da poluição até como e o que é afetado, demonstrando assim, 

que mesmo com um intervalo de tempo grande entre a elaboração dos poemas, os problemas 

vivenciados e o descaso com pauta ambiental permanecem.  

 

‘’Poesia do rio morto’’, Pedro Basile (2013) 

 

I 

Quando eu era jovem a gente nadava no Tietê, bons tempos que não voltam 

Eu não vivi um Tietê com vida, mas mesmo morto vejo nele muita poesia. 

 

II 

Vejo o reflexo de um fim de tarde começo de noite de pessoas cansadas que simplesmente o ignoram.  

Vejo sua lentidão poluída e humilhada passando lentamente e silenciosa para não chamar mais atenção. 

 Vejo pontes e mais pontes cruzando-o e desbravando-o com carros voadores que fecham os vidros para 

não senti-lo. 

Vejo um rio morto, mas belo, uma beleza que era gigante no passado e agora guarda um mistério.  

 

III 

Não acredito que um dia, assim como nos tempos áureos, eu nadarei em suas águas.  

Mas sinto que a vida um dia retornará a ele. 

 E as pessoas voltarão a enxergá-lo com sorrisos, e não desprezo. 

Tietê, um rio de beleza injustiçada 

 

Na quarta etapa, após apresentação dos poemas, pediu-se aos estudantes que elaborassem poemas 

que fizessem ligação a realidade local ou que fizessem paralelo com a tragédia ambiental de 

Mariana ou do Tietê.  

 

ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 
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A atividade aplicada baseou-se na sensibilização dos estudantes em relação a 

problemática da poluição dos corpos hídricos. A alusão de dois casos marcantes no contexto 

nacional, como o Rio Tietê e o desastre ambiental de Mariana, ressalta a importância de cativar 

os alunos com referências que observam no cotidiano. A ideia de instigar no aluno a criação do 

poema, não somente vinculada aos poemas de base para a atividade, mas com rios ou lagos que 

se encontram perto de suas casas ou que possuem certa relação. Desta forma, suas experiências 

vivenciadas podem enriquecer muito as aulas : 

 

[...]o ensino visa à aprendizagem ativa dos alunos, atribuindo-se grande 

importância a saberes, experiências, significados que os alunos já 

trazem para a sala de aula incluindo, obviamente, os conceitos 

cotidianos. Para além desta primeira consideração, o processo de ensino 

busca o desenvolvimento, por parte dos alunos, de determinadas 

capacidades cognitivas e operativa, através da formação de conceitos 

sobre a matéria estudada. Para tento, requer-se o domínio de conceitos 

específicos dessa matéria e de sua linguagem própria. 

(CAVALCANTI, 1998, p. 88) 

 

Para o ensino, independente da disciplina, é extremamente relevante trabalhar com o 

subjetivo, abordando os conceitos de lugar, espaço vivido e paisagem. Trazendo elementos que 

destoem nos poemas produzidos e nas falas dos/as estudantes durante as aulas, ressaltando o que 

eles/as observam, os cheiros, os sentimentos, os elementos que mais os se destacam diante da 

poluição vivenciada perto de suas casas ou bairros.  

Nessa descrição da paisagem feita pelos estudantes cabe até a icônica definição do 

conceito elaborada por Santos (2008) em que “paisagem é, tudo aquilo que a vista abraça, tudo o 

que sentimos, cheiramos, vemos, ouvimos. A paisagem é uma materialização de um instante da 

sociedade” Mesmo em Santos, autor de cunho materialista, na formação do conceito de paisagem 

podemos correlacionar essa visão por uma lente mais subjetiva. Até por que “(...) qualquer 

paisagem é composta não apenas por aquilo que está à frente dos nossos olhos, mas também por 

aquilo que se esconde em nossas mentes.” (MEINIG, 2002, p. 35 apud ROCHA, 2007, p. 2). 

No poema 1, o aluno leva em conta desde qual tipo de poluição já notou determinado 

local, como as “caixinhas de cigarro” ou o “envenenamento das águas”, correlacionando o último 

especificamente com a aula ministrada em que se discutiu o uso de agrotóxicos e como as chuvas 

e o relevo acabam por levar a poluição aos corpos hídricos. Outro aspecto que chama a atenção é 

a ponderação sobre como a poluição prejudica a tradicional pescaria e o “peixe grelhado”. 
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Deste modo, relacionado à afetividade, as experiências individuais, ao subjetivo e em 

como o indivíduo interpreta o lugar. Por meio desses gatilhos pode-se facilmente conquistar o 

interesse e o aprendizado do/a estudante (HAESBAERT, 2009) 

 

Poema 1 

I 

As pessoas só sabem 

 rir, e os rios não  

param de entupir 

Os rios, estão todos  

bagunçados, e as 

 pessoas não param 

 de jogar caixinha  

de cigarro 

II 

Os rios estão sofrendo, 

 e as pessoas não param 

de jogar veneno 

Os rios estão todos envenenados, e as 

 pessoas só sabem 

 encher o saco 

III 

Os rios estão 

 todos estragados, 

 e ‘agente’ nem 

 pode pescar, 

 um peixe 

 grelhado 

IV 

Meu, amigo deixa  

eu te, falar os 

 peixes estão morrendo 

 a vizinhança  

não vai nem 

 ligar 

Org: os autores 

 

No poema 2 pode-se verificar uma interpretação voltada a reflexões filosóficas, em que 

os estudantes questionaram a poluição não só dos rios, mas da natureza em si. Correlacionando a 

natureza a vida e a irracionalidade em destruir algo que é a base de qualquer forma de vida.Em 

um tom mais melancólico do que outros, o poema traz a ideia de sensibilização muito diferente 

dos demais produzidos, por isso cabe aqui seu destaque. Ressalta mais de uma vez o surgimento 

da vida e a irracionalidade em destruir algo de tanta importância. 

 

Poema 2 

I 
A vida surge do nada? 

A vida evolui 

A vida fica autoconsciente  

 

II 
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Mas ficamos irracionais 

Ao poluir aquilo que nos originou 

A vida se cria do nada? 

Mas ela mesma se Auto destrói 

Org: os autores 

 

O poema 3 se vincula a exposição dos alunos com aulas anteriores no próprio período 

de estágio, relacionando a poluição industrial e o uso de agrotóxicos e como esses agentes 

poluentes acabam por prejudicar os corpos hídricos, algo que poucos estudantes destacaram de 

forma tão explicita em seus poemas.Em tom mais direto e trazendo uma mensagem mais explícita, 

elencando a necessidade de não “moscar”, ou seja, não fazer nada, em uma questão tão complexa 

e importante, pois na palavra dos próprios autores “por que assim (a água) vai acabar”.  

 

Poema 3 

I 

Lixo no chão 

Água no latão 

Jogar veneno na água não pode não 

 

II 

Indústria poluente 

Acaba com a água da gente 

III 

Lentamente ela se acaba 

Se a gente ‘moscar’ não tem mais nada 

 

IV 

Esse verso é para conscientizar  

E lixo nos rios e lagos não jogar 

Por que assim vai acabar 

Org: os autores 

 

Obtivemos um resultado satisfatório, em uma análise ampla dos poemas produzidos, 

contando com a participação unânime em todas as turmas. Muitos alunos que em outras aulas não 

se mostraram participativos ou interessados, se engajaram, produzindo mais estrofes do que foi 

recomendando na atividade.  

Trazer os/as aluno/as para o centro da atividade escolar e fornecer a oportunidade dos/as 

estudantes produzirem, estimular sua imaginação, sempre trouxe resultados positivos nas aulas 

ministradas. Os/as estudantes assimilaram a proposta e expressaram em seus poemas a 

importância de não poluir os rios ou quaisquer outras áreas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Possibilitar o ensino e a aprendizagem da literatura através de poemas é valorizar a arte 

de ler, interpretar o mundo, conhecer novas culturas e emocionar-se (MARTINI, 2013). Dessa 
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forma, com as palavras do autor, podemos voltar o pensamento a novas práticas dentro do ensino 

de Geografia para que o processo de ensino-aprendizagem se torne muito mais eficaz, além de 

despertar e estimular a criatividade dos estudantes, valorizando todo tipo de pensamento. Nesse 

aspecto, a figura do professor(a) se faz imensuravelmente importante para fazer a mediação entre 

os conteúdos, apresentando e introduzindo os poemas de maneira clara. 

O outro aspecto importante analisado a partir dos poemas é a criticidade perante a 

realidade de cada um dos estudantes, evidenciadana medida em que se formam as frases de seus 

poemas. Assim como dito no texto de Silva (2011) “O estimulo à leitura não se resume apenas a 

fazer com que os alunos leiam, mas que esse seja um ato e exercício crítico.” Portanto, os poemas 

se tornam um veículo para levar as ideias do autor para a visibilidade, e, isso é essencial na ciência 

geográfica previsto nas diretrizes curriculares enquanto um dos objetivos da Geografia é formar 

cidadãos críticos.  

A possibilidade de se trabalhar diversos conteúdos da Geografia com outras disciplinas 

do currículo escolar deve ser melhor explorada pelos professores de todos os níveis do ensino. 

Bem como o tema explorado no presente artigo de forma monodisciplinar, é interessante que em 

projetos futuros tal possibilidade de se trabalhar a interdisciplinaridade seja melhor lapidada e de 

fato posta em prática.  

Durante o processo de elaboração dos poemas, os estudantes se mostraram interessados 

em elencar fatos trazidos de seus respectivos sensos vivido para suas produções. E os problemas 

ambientais são os principais pontos que trazem a atenção dos discentes, junto a maneira incorreta 

do descarte do lixo. Esta pratica da qual foi desenvolvida pode ser aplicada por qualquer professor, 

não é necessária a utilização de nenhum recurso extra que não seja a criatividade dos alunos e a 

dedicação do professor para poder aplicar algo novo e melhorar o ensino aprendizagem. 

Os resultados obtidos a partir dos poemas elaborados fez com que fosse perceptível a 

facilidade que os estudantes demonstraram ao trabalharem o tema, pois, a realidade de cada um 

foi levada em consideração e junto ao conteúdo da Geografia em meio aos poemas, 

proporcionando uma efetiva construção do conhecimento.  
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A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS NO 

ENSINO DE GEOGRAFIA: A EXPERIÊNCIA NO 

ESTÁGIO DE REGÊNCIA NO 6º ANO DO 

COLÉGIO ESTUDAL TSURO OGUIDO 
 

Leticia Medeiros Gimenez10 

 Felipe Dias dos Santos11  

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

Resumo 

Os recursos didáticos são ferramentas essenciais para a prática do ensino de geografia. Mesmo 

com muitos desafios impostos pelo sistema atual de educação pública, são necessários e 

fundamentais para que o conhecimento seja assimilado pelo maior número de estudantes em sala 

de aula. Portanto o objetivo deste artigo é apresentar a importância e os desafios de empregar os 

recursos didáticos e explanar sobre as práticas desenvolvidas no período do estágio obrigatório 

no Colégio Estadual Tsuro Oguido, localizado na zona Oeste de Londrina, no qual foram 

desenvolvidos quatro recursos didáticos, sendo eles: “O interior da Terra de massinha”, “A TV 

do tempo geológico: do Big Bang as Placas Tectônicas”, “O Bloco 3D do vulcão em argila” e 

“Feira de exposição dos materiais produzidos durante o estágio”. Mesmo com as adversidades de 

falta de investimentos da/na escola para comprar os materiais, dificuldades de infraestrutura do 

colégio, desvalorização do professor, entre outras, os resultados foram surpreendentes e 

motivadores. Os procedimentos metodológicos que constituíram este artigo foram análise 

documental para o referencial teórico e os relatos do estágio vivência.  

Palavras-chave: Recursos didáticos; Ensino de Geografia; Estágio de regência.  

  

Introdução  
A Geografia é uma ciência imprescindível no processo de formação dos estudantes na 

educação básica, pois a mesma assegura a compreensão do espaço geográfico, que necessita de 

interpretações e análises sob a ótica dos mais diversos fenômenos espaciais, sendo de natureza 

humana ou não, passíveis de serem observados em nosso cotidiano.   

A presente pesquisa visa fornecer contribuições para com o processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia, mais especificamente em práticas que se remetem a Geografia 

Física, visto a complexidade dos conteúdos e as dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

Assim, busca-se mostrar que a utilização dos recursos didáticos nas aulas possibilita aos 

estudantes a melhora no processo cognitivo, e consequentemente, desenvolver a concepção 

geográfica.  

As técnicas de ensino, especificamente os recursos didáticos, não garantem, 

espontaneamente, o processo cognitivo, pois exercem apenas uma função instrumental, no qual 
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se faz fundamental que o docente assuma a função de mediador entre o estudante e o conteúdo 

instigando-o a busca de conhecimento.  

Entretanto, esta pesquisa objetiva atestar a utilização e eficiência de diferentes recursos 

didáticos na educação geográfica para discutir os aspectos físicos do espaço geográfico, por meio 

das aulas ministradas no estágio obrigatório de regência da disciplina 6EST309- Didática da 

Geografia e Estágio Supervisionado, realizado no Colégio Estadual Tsuro Oguido, localizado na 

zona Oeste de Londrina.  

A princípio, em todas as aulas foi realizado o levantamento dos conhecimentos prévios 

dos estudantes sobre os conteúdos abordados, seguido de uma aula expositiva dialogada inserindo 

o conhecimento cientifico sobre o tema e, logo após, os jovens realizaram as atividades propostas 

sempre com a utilização de diferentes recursos didáticos. Seguidamente, ao concluírem o 

proposto, foi realizada a discussão dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes a partir das 

atividades.  

Portanto, o presente artigo apresenta primeiramente uma discussão teórica a respeito do 

ensino de Geografia e a utilização dos recursos didáticos nas aulas, perpassando posteriormente 

pela exposição das atividades desenvolvidas com os estudantes.  

 

Discussão teórica 
Intensos debates científicos emergiram nas últimas décadas atrelando as transformações 

no mundo, na organização das sociedades ao ambiente escolar, a fim de compreender estes 

processos e seus consequentes desdobramentos. Diante desse contexto, a Geografia e o ensino de 

Geografia também não escaparam dessas transformações, no qual este último   

[...] não se deve pautar pela descrição e enumeração de dados, 

priorizando apenas aqueles visíveis e observáveis na sua aparência (na 

maioria das vezes impostos à “memória” dos alunos, sem real interesse 

por parte destes). Ao contrário, o ensino deve propiciar ao aluno a 

compreensão do espaço geográfico na sua concretude, nas suas 

contradições (CAVALCANTI, 1998, P.20).  

Entretanto, o modo como a disciplina muitas vezes ainda é abordada no espaço escolar 

não desperta o interesse dos estudantes, e a utilização de outras metodologias e com recursos 

didáticos que estimulem e explorem o potencial dos mesmos é tido como uma forma para 

melhorar a aprendizagem acerca dos conteúdos trabalhados pela Geografia na escola.  

Entretanto, é importante ter em mente o papel e a relevância da Geografia na vida dos 

estudantes, visto que essa ciência   

[...] contribui para a contextualização do próprio aluno como cidadão 

do mundo, ao contextualizar espacialmente os fenômenos, ao conhecer 

o mundo em que vive, desde a escala local à regional, nacional e 

mundial. O conhecimento geográfico é, pois, indispensável à formação 
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de indivíduos participantes da vida social à medida que propicia o 

entendimento do espaço geográfico e do papel desse espaço nas práticas 

sociais (CAVALCANTI, 1998, p.11).  

De acordo com Cavalcanti (1998), o espaço geográfico que os estudantes se encontram é 

complexo, e, mediante ao processo de globalização da sociedade que vai além dos lugares de 

convívio, não conseguem sozinhos entenderem o espaço de modo crítico e articulado além dos 

fenômenos inerentes aos mesmos. Assim, para melhor compreensão do espaço geográfico pelos 

estudantes se faz necessário a utilização de práticas intencionais de intervenção pedagógica, 

porém se atentando para indispensabilidade de se considerar a realidade e os conhecimentos 

prévios como referência para elucidar os estudos do espaço geográfico.  

Neste sentido, inúmeros são os recursos didáticos disponíveis ao professor e que 

facilmente são utilizáveis nas aulas de Geografia, no qual podem maximizar a aprendizagem dos 

estudantes. A utilização desses recursos nas aulas emerge novas perspectivas na prática docente, 

paralelamente ao tempo em que desperta o interesse dos estudantes pela aprendizagem, pois “[...] 

quando utilizados adequadamente, os diferentes recursos possibilitam que as aulas tornem-se 

momentos adequados de aprendizado e de construção de conhecimentos, levando a uma maior 

participação e interação” (QUEIROZ; CARDOSO, 2016, p. 62). 

Segundo Alencar e Silva (2018, p.6), o “ensino dos conteúdos alia-se à adoção de 

instrumentais para viabilizá-lo. Nesse sentido, os recursos didáticos são elementos fundamentais 

para a consolidação da aprendizagem em sala de aula”.   

De acordo com Zabala (2010), o professor e os recursos didáticos exercem funções 

distintas, no qual estes últimos são vistos apenas como suporte para o docente, cumprindo uma 

função específica no processo cognitivo. Castellar e Vilhena (2003) denominando de “múltiplas 

linguagens”, denota a importância dos recursos durante as aulas para a formação integral 

expandindo a criticidade e o poder argumentativo dos estudantes, e revelam que o número de 

recursos está cada vez maior e disponível para a utilização do docente de Geografia no processo 

de ensino/aprendizagem.   

O uso de recurso didáticos no ensino de Geografia se apresenta como uma interessante 

metodologia para a diversificação da prática docente, assim como para promover a formação 

integral do discente. Ao recorre-los como instrumentos de suporte do processo de ensino-

aprendizagem em Geografia, os docentes estão transformando e deixando o processo cognitivo 

mais dinâmico e chamativo para o aluno.  

Mesmo com as inúmeras oportunidades geradas pelo uso de recursos didáticos em sala 

de aula, apenas uma pequena parcela de professores utiliza destes meios, pois há falta de acesso 

aos materiais, de tempo de preparação de aulas, há número elevado de turmas para ministrar aulas 

e, muitas vezes, déficit na formação docente.  
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Recursos didáticos aplicados 
Atrelado aos desafios impostos pelo sistema atual de educação pública, como a falta de 

recursos, número elevado de estudantes por sala, desvalorização do professor, entre outros, foi 

possível desenvolver no curto período de estágio (20 horas aula) quatro recursos didáticos 

embasadas nas temáticas da Geografia aplicadas nas duas turmas de sexto ano do Colégio 

Estadual Tsuro Oguido que estavam de acordo com o conteúdo programático planejado.  

      O primeiro recurso didático utilizado foi a atividade denominada "O interior da 

Terra". Para a realização desta atividade foram necessárias duas aulas, sendo a primeira voltada 

ao embasamento teórico da história da Terra, desde a origem e formação do interior da Terra, e a 

segunda aula para a prática embasada no ideal que o estudante não deve ser um sujeito passivo 

no ensino, limitando-se a apenas adquirir conhecimentos teóricos sem sequer compreendê-los no 

todo.  

         Acreditando que o aluno deve trabalhar extraindo hipóteses e criando sua própria 

estrutura mental, aplicou-se a atividade prática empregando o recurso didático da massinha 

caseira para formação das camadas internas da Terra: núcleo, manto e crosta. A massinha foi 

elaborada pelos estagiários seguindo a receita básica de dois copos de farinha, meio copo de sal, 

um copo de água, duas colheres de óleo e tinta guache para colorir.  

         Para representar a realidade do interior do Planeta cada estudante recebeu três cores 

diferentes da massinha. O primeiro passo foi estruturar uma pequena bolinha, cuja representação 

se refere ao núcleo. Em seguida este pequeno núcleo foi envolvido com outra cor de massinha, 

simbolizando o manto. E, por fim, envolveu novamente outra massinha de coloração diferente na 

bolinha formada para retratar a crosta terrestre. Para concluir cada estudante cortou a bolinha que 

representa o Planeta e descobre as três camadas do interior da Terra.  

         Os resultados, apresentados na figura 1, foram admiráveis, pois os estudantes 

demonstraram grande interesse pelo recurso didático utilizado. Notou-se que grandes partes dos 

estudantes construiu o raciocínio lógico sobre o interior da Terra, pois foi possível construir as 

partes para identificar e refletir o todo.  
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Figura 1 - Resultado do "Interior da Terra"  

 
Fonte: Os autores, 2018.  

 

O segundo recurso didático utilizado foi a "TV do tempo geológico: do Big Bang as 

Placas Tectônicas". Esta atividade demandou quatro aulas, sendo uma aula para retomar a origem 

do Planeta Terra e apresentar a teoria da Deriva Continental e das Placas Tectônicas, e as outras 

três para a realização da atividade prática.  

A estrutura da TV foi confeccionada com uma caixa de sapato e para passar as cenas 

usou-se um cano fino de pvc e palitos de churrasco agrupados; papel sulfite, lápis de cor, tesoura 

e cola também foram utilizados. As sequências das cenas foram definidas de acordo com o 

conteúdo aplicado em sala de aula, seguindo a seguinte ordem: 1. O Big Bang; 2. Origem da 

Galáxia; 3. Origem do Sistema Solar; 4. Terra como uma bola de fogo; 5. Terra resfriando; 6. 

Origem da Biosfera e interior da Terra consolidado; 7. Pangeia; 8. Laurásia e Gondwana; 9. 

Configuração atual dos Continentes; e, 10. Placas Tectônicas.  

As turmas foram separadas em três grupos e cada estudante ficou responsável por elaborar 

um desenho. Esta ferramenta é importante, pois atinge ao grupo de estudantes que aprendem 

melhor com o mundo visual, além de estimular este canal de comunicação de grande potencial 

informacional e complexidade em todos os estudantes (SANTOS, 2002). O trabalho em equipe 

também foi um fator de destaque, pois o grupo atuando em equipe exercitou, na prática, a 

cooperação e o trabalho coletivo.     

Os resultados, representados na figura 2, foram muito positivos, entretanto poderia ter 

maior participação dos estudantes, pois muitos não conseguiram terminar os desenhos em sala e 
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ficaram de terminar em casa, entretanto muitos esqueceram de levar os desenhos prontos no dia 

da montagem final da TV. A partir da finalização da TV, as equipes apresentaram os resultados 

para a sala.   

A sala também se demonstrou muito agitada e animada com a atividade, contudo 

concluímos que estar em silêncio não significa estar aprendendo, pois eles demonstraram 

compreender e assimilar a ordem cronológica dos processos do Big Bang a formação das placas 

tectônicas nas apresentações finais dos grupos.    

 

Figura 2 - A "TV do tempo geológico: do Big Bang as Placas Tectônicas" 

 
Fonte: os autores, 2018 

 

   O terceiro recurso didático aplicado nas aulas de estágio foi a construção do bloco 3D, 

conhecido popularmente como maquete, de um vulcão de argila, embasado nas aulas teóricas 

sobre dobras e falhas, terremotos, tsunami e vulcanismo, que deram sequência ao conteúdo 

anterior. Assim como foi utilizado o recurso didático dos vídeos sobre estes fenômenos.   

Como recurso didático pedagógico, o bloco 3D do vulcão propicia a visualização das 

formas dos objetos geográficos de maneira concreta e por intermédio dela o aluno pode 
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desenvolver a capacidade de observar, pensar, interpretar, enfim, de compreender as formas e 

dinâmicas das características físicas do vulcão.    

O Bloco 3D e a maquete são uma forma de relacionar os conteúdos didáticos à realidade 

do educando, sendo que junto com a compreensão da realidade que à cerca, o estudante realiza a 

atividade de maneira prazerosa. Além disso, ao trabalhar com maquetes também se trabalha com 

a interdisciplinaridade, relacionando o conteúdo de Geografia a outras disciplinas, tais como as 

artes e ciências, desenvolvendo habilidades nos estudantes que proporcionam criar e inovar 

aprendendo o conteúdo.    

Este recurso didático usou como materiais essenciais a argila, garrafinhas plásticas 

cortadas ao meio e papelão para a base da estrutura. A atividade foi realizada em duplas, que após 

assistir alguns vídeos introdutórios sobre a formação, estruturas interna e dinâmicas do vulcão, 

iniciaram a montagem da estrutura.  

A montagem foi muito produtiva, as duplas trabalharam muito bem em equipe e os 

resultados da montagem das estruturas foram positivos. Em seguida foi realizado o experimento 

de simulação da erupção vulcânica. Nesta simulação usou-se bicarbonato de sódio, detergente e 

vinagre para fazer a reação.   

Os estudantes ficaram encantados quando de fato houve a explosão da lava e o objetivo 

de se compreender esta forma de manifestação externa de um processo interno determinado pela 

dinâmica Terrestre foi alcançada. O olhar dimensional da metodologia 3D proporcionou uma 

compreensão holísticas essencial do fenômeno. A figura 3 demonstra como foi a realização desta 

atividade.   
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Figura 3 - Atividade do bloco 3D do vulcão   

 
Fonte: os autores, 2018  

 

O último recurso didático aplicado foi a feira de exposição dos materiais produzidos no 

estágio. A feira foi essencial para fechar o ciclo dos conteúdos desenvolvidos no período dedicado 

ao estágio, pois foi uma maneira de revisar, aprofundar e fixar ainda mais os conteúdos estudados. 

Além da síntese e revisão que a feira proporcionou, desenvolveu-se habilidades como a oralidade, 

a organização e, acima de tudo, a valorização do que realizaram em sala.  

Cada turma foi dividida em três grupos com mais ou menos dez estudantes, os quais ficam 

responsáveis em apresentar um recurso didático, sendo eles o “Interior da Terra de massinha”; a 

“TV do tempo geológico: do Big Bang as Placas Tectônicas"; e, o  

“Vulcão em argila”. Cada equipe planejou conjuntamente as falas de cada integrante, sendo que 

ninguém poderia ficar sem participar, e também de formular um cartaz com o título de cada 

recurso didático para ficar em exposição, apresentados na figura 4.   

Figura 4 - Apresentação dos estudantes da Feira de exposição dos materiais produzidos no estágio 
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Fonte: Os autores, 2018. 

 

Os estudantes se sentiram imensamente motivados por esta atividade, pois novamente 

eram eles os agentes ativos da aula e da produção do conhecimento. Este recurso didático permite 

despertar o interesse pela investigação científica, promove a interação entre a turma e os 

respectivos observadores, desenvolve o senso crítico, desperta o senso de cooperação, desenvolve 

habilidades, como a oratória, entre outras (ROSA, 1995). 

Os resultados foram extremamente surpreendentes, os cartazes foram surpreendentes, as 

divisões das falas foram equivalentes e com conteúdos em abundância e a alegria dos estudantes 

eram contagiantes, mesmo com a timidez da maioria deles. A feira foi altamente motivadora tanto 

para os estudantes, quanto para os professores e estagiários. Esta atividade é prazerosa e coberta 

de significado para todos que participam.   

Finalmente, foi constatado que o uso de recursos didáticos no ensino de geografia 

proporciona maior facilidade para a aprendizagem dos estudantes estimulando a reflexão e 

assimilação de conteúdos.   

 

Considerações Finais 

A Geografia é uma ciência fundamental nas transformações da sociedade, pois é uma 

disciplina complexa e imprescindível para a formação de um cidadão crítico. O professor tem 

papel fundamental de envolver os estudantes na disciplina para assim incorporar novos olhares 

geográficos para uma leitura e compreensão do espaço em que vivem.  Para tanto, sua formação 
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precisa ser sólida, contínua e valorizada, pois à medida que o professor tiver melhores condições 

de trabalho, será possível aperfeiçoar a relação ensino-aprendizagem.  

Os recursos didáticos aliados com maiores recursos para as escolas e fundamentação 

teórica para os professores, são essenciais para superar os obstáculos e desafios impostos pelo 

ensino tradicional, cujas aulas expositivas e quadros cheios de conteúdos não se adequam mais a 

realidade moderna, da informação e a tecnologia inserida no cotidiano dos estudantes.   

Por fim, conclui-se que o aluno não deve ser um sujeito passivo no ensino, é necessário 

que eles deixem apenas de copiar e decorar o que está no livro didático ou no quadro negro, para 

assim participar ativamente da construção do conhecimento. A prática advinda do estágio mostrou 

que as ferramentas proporcionadas pelos recursos didáticos facilitam o desenvolvimento, 

identificação e reflexão sobre diferentes aspectos da realidade, compreendendo a relação 

sociedade/natureza, além de maior empolgação e entusiasmo dos estudantes frente aos conteúdos. 

A relação ensino/aprendizagem tornase mais concreta e significativa quando são utilizados os 

recursos didáticos em sala de aula.   
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O USO DO CELULAR COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

Pérsia Dembiski Bueno12 

Marcial Santana13 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

Resumo 

Diante do contexto da sociedade da informação e do conhecimento conjuntamente aos avanços 

tecnológicos e à conectividade relacionados aos celulares, este artigo objetiva discutir o uso do 

celular como ferramenta pedagógica. Para tal, foram feitos levantamentos bibliográficos a 

respeito da sociedade da informação e do conhecimento para identificar o perfil do estudante 

contemporâneo, bem como sobre o M-learning e o uso do celular no contexto educacional. Para 

apoiar a discussão foram analisados os resultados de uma atividade realizada com alunos do 8º 

ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública de ensino na cidade de Londrina/PR. 

A atividade evidenciou que o uso do celular em sala de aula proporciona maior interesse e 

participação por parte dos estudantes. 

Palavras-chave: Sociedade da Informação; M-learning; Celular; Ensino Fundamental. 

 

 

Introdução  
No atual cenário da sociedade da informação e do conhecimento, a ciência da 

informação e da comunicação, conjuntamente às novas tecnologias ajudam na 

compreensão do mundo, bem como na solução de problemas.  

Vivencia-se uma nova sociedade que tem sua base em mudanças paradigmáticas: 

sociais, econômicas, culturais, políticas, tecnológicas, entre outras. Portanto, há 

necessidade de novas exigências, estratégias e ações nos âmbitos sociais, econômicos, 

políticos e educacionais.  

Com a crescente portabilidade e funcionalidade das tecnologias, associada a uma 

redução de custo de produtos e serviços, os dispositivos móveis tornam-se cada vez mais 

presentes no cotidiano das pessoas. Há, na atualidade, uma banalização do uso de 

celulares na sociedade e, do mesmo modo, no ambiente escolar. Neste cenário, a escola e 

os professores devem trabalhar e buscar novas práticas para lidar com um novo perfil de 

estudante – os estudantes cada vez mais conectados. 
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A relevância desses dispositivos móveis na vida diária tem motivado pesquisas no 

contexto educacional. Nesse sentido, o Mobile learning (M-learning) busca analisar e 

compreender como os dispositivos móveis podem colaborar com a aprendizagem. 

Isto posto, o presente artigo objetiva discutir o uso do aparelho celular (ou 

smartphone) como ferramenta pedagógica. Os procedimentos metodológicos basearam-

se no levantamento bibliográfico a respeito da sociedade da informação e do 

conhecimento – para identificar o perfil do estudante contemporâneo –, mas também 

sobre o M-learning e o uso de celulares no contexto educacional – para identificar suas 

potencialidades e fragilidades. Para apoiar a discussão foram analisados os resultados de 

uma atividade de pesquisa realizada com alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma 

escola da rede pública de ensino na cidade de Londrina/PR.  

Sendo assim, este artigo está organizado da seguinte forma: na primeira parte 

reflete-se sobre a sociedade da informação e do conhecimento; na segunda seção discute-

se sobre o M-learning; na terceira parte identifica-se o perfil do estudante contemporâneo; 

na quarta seção analisa-se a atividade de pesquisa realizada com os alunos do 8º ano do 

ensino fundamental. Por fim, na quinta parte apresenta-se algumas considerações sobre o 

tema e a atividade abordados. 

 

A sociedade da informação, do conhecimento, da comunicação e da 

aprendizagem 
A sociedade da informação, do conhecimento e da comunicação pode ser 

caracterizada, sinteticamente, por alguns elementos como: o enfoque macro/holístico; a 

informação ser concebida como um produto; o saber ser um fator econômico; a noção da 

compressão espaço-tempo; as novas tecnologias criarem novos mercados, serviços, 

empregos e empresas; as tecnologias da informação e comunicação revolucionarem o 

ciclo informativo, tanto do ponto de vista dos processos, das atividades, da gestão, dos 

custos, etc (BORGES, 2000). 

Conforme Miranda (2000), “[...] um dos principais indicadores do 

desenvolvimento da sociedade da informação é a penetrabilidade das tecnologias de 

informação na vida diária das pessoas e no funcionamento e transformação da sociedade 

como um todo”. Em uma perspectiva geográfica, essa penetrabilidade é medida, 

principalmente, pelo número de usuários da internet em uma determinada população.  
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No Brasil, 116 milhões de pessoas estão conectadas à internet, o equivalente a 

64,7% da população de 10 anos ou mais de idade. Sendo os equipamentos mais utilizados 

para acessar à internet o celular, o computador e o tablet, respectivamente, 94,6%, 63,7% 

e 16,4% (IBGE, 2016). 

Ainda de acordo com Miranda (2000, p. 80): 

Na sociedade da informação, a comunicação e a informação tendem a 

permear as atividades e os processos de decisão nas diferentes esferas 

da sociedade, incluindo a superestrutura política, os governos federal, 

estaduais e municipais, a cultura e as artes, a ciência e a tecnologia, a 

educação em todas as suas instâncias, a saúde, a indústria, as finanças, 

o comércio e a agricultura, a proteção do meio ambiente, as associações 

comunitárias, as sociedades profissionais, sindicatos, as manifestações 

populares, as minorias, as religiões, os esportes, lazer, hobbyes etc. A 

sociedade passa progressivamente a funcionar em rede. O fenômeno 

que melhor caracteriza esse novo funcionamento em rede é a 

convergência progressiva que ocorre entre produtores, intermediários e 

usuários em torno a recursos, produtos e serviços de informação e afins. 

Quanto ao crescente papel da informação nos dias atuais, Santos (1991, p. 10) 

afirma: 

O papel crescente da informação nas condições atuais da vida 

econômica e social permite pensar que o espaço geográfico e o sistema 

urbano, considerado como o esqueleto produtivo da nação, são 

atualmente hierarquizados por fluxos de informação superpostos a 

fluxos de matéria não propriamente hierarquizantes. Os objetos são 

utilizados segundo um modelo informacional que amplia a esfera do 

trabalho intelectual; na verdade, os novos objetos já nascem com um 

conteúdo em informação, de que lhe resultam papeis diferenciados na 

vida econômica, social e política. 

Nesse sentido, ressalta-se a difusão dos aparelhos de tecnologias de informação e 

comunicação na vida diária da população, tornando-os presentes em todas as esferas da 

vida pública e privada. Em consequência, a informação e a comunicação, bem como as 

tecnologias de informação e comunicação estão frequentemente presentes no cotidiano 

escolar. Assim, por essas tecnologias estarem presentes na escola, faz-se necessário 

entender os seus usos, potencialidades e desafios. 

Para Miranda (2000), a internet contribui para permitir que qualquer usuário, em 

caráter individual ou institucional, possa ser produtor, intermediário e usuário de 

conteúdos concomitantemente. Nessa lógica, tanto o professor quanto o estudante podem 

vir a ser produtor, intermediário e usuário de conteúdos e informações. Portanto, os 
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conteúdos são o meio e o fim da gestão da informação, do conhecimento e da 

aprendizagem na sociedade da informação. 

Por sua vez, Castells (2000) afirma que a internet é a ferramenta tecnológica que 

caracteriza a sociedade da informação, faz parte do cotidiano e molda as novas formas de 

pensar e transmitir a informação. Assim, a internet assume um local indispensável para a 

educação na sociedade contemporânea, uma vez que torna a informação mais acessível.  

Em tais bases a aprendizagem passa a ser considerada como um 

processo de ligação entre indivíduo e o mundo em que vive, garantindo-

lhe a construção de seus próprios sensos e sentidos, em múltiplos 

âmbitos, a partir de suas próprias leituras de mundo, de suas interações 

socioculturais e também da informação e do conhecimento acumulado 

e disponível na sociedade (FROÉS, 2000, p. 292). 

Por essa perspectiva, na sociedade da informação, as informações e os 

conhecimentos acumulados estão disponíveis na sociedade, mas especialmente, estão 

disponíveis na rede, ou seja, na internet. 

Segundo Borges (2000, p. 28), “o uso da virtualização, cada vez mais presente no 

nosso cotidiano, amplia as potencialidades humanas, criando novas relações, novos 

conhecimentos, novas maneiras de aprender e de pensar”. 

Deve-se reconhecer que a sociedade da informação e da comunicação possibilita 

o desenvolvimento de extensos bancos informacionais sobre os mais variados temas, nos 

mais variados formatos e para os mais diversos públicos, em escala global e cada vez de 

forma mais acelerada. Por sua vez, esse incalculável repertório permite o 

compartilhamento de conhecimentos, informações e dados e, também, promove o 

desenvolvimento de capital humano. 

No entanto, para Froés (2000, p. 286), as tecnologias de informação e 

comunicação “constituem, a um mesmo tempo, produtos, processos e instrumentos de 

transformação da realidade, sendo construídas, apropriadas, utilizadas e adaptadas por 

indivíduos e coletivos sociais a partir de suas necessidades e interesses”. 

Portanto, é pertinente que tanto a escola quanto o professor, que são também 

atores dessa sociedade da informação, usufruam desses recursos de tecnologias de 

informação e comunicação no cotidiano escolar para o processo de ensino-aprendizagem. 

É interessante beneficiar-se dessas ferramentas uma vez que elas já estão presentes na 

vida diária desses professores, mas sobretudo, desses novos estudantes. 
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Ensino e aprendizagem, tecnologias móveis em educação, o M-learning 

e os aparelhos celulares como ferramenta pedagógica 
   Esse cenário exposto na seção anterior, da sociedade da informação, do desenvolvimento 

tecnológico e da popularização dos celulares, tem motivado pesquisas no campo educacional. 

Nessa perspectiva, o Mobile learning (M-learning) busca analisar como os dispositivos móveis 

podem colaborar para a aprendizagem.  

   A essência do M-Learning encontra-se no acesso à aprendizagem através da utilização de 

dispositivos móveis com comunicações sem fios, de forma transparente e com elevado grau de 

mobilidade. A este nível, se enquadram dispositivos como: os celulares smartphones, notebooks, 

netbooks, tablets, etc. Nesse sentido, já existem vários relatos de experiências pedagógicas com 

o uso de aparelhos celulares nos mais variados níveis de ensino. 

   No geral, as atividades propostas por essa modalidade apresentam características como 

interatividade, mobilidade, trabalho em equipe, aprendizagens em contextos reais, 

desenvolvimento de diferentes competências e da criatividade, interdisciplinaridade, além da 

facilidade de acesso a informações, melhor suporte para aplicativos multimídias. 

   De acordo com Bottentuit Junior (2010, p. 128), “A maioria dos jovens de hoje possuem 

celulares, e a grande maioria dispõe dos equipamentos mais modernos, assim como utilizam estes 

aparelhos para múltiplas finalidades”.  

   Tal afirmação se concretiza ao comparar aos dados apresentados pelo IBGE (2016). 

Segundo o Instituto, no Brasil, 77,1% da população de 10 anos ou mais de idade têm telefone 

móvel celular para uso pessoal. O percentual de pessoas que tinham celular para uso pessoal por 

grupos etários teve o seu mínimo na faixa de 10 a 13 anos (39,8%), subiu consideravelmente na 

de 14 a 17 anos (70%), 18 ou 19 anos (81,8%), 20 a 24 anos (86%) e prosseguiu em crescimento, 

alcançando maior representatividade entre os adultos jovens de 25 a 34 anos (88,6%) e de 35 a 

39 anos (88,2%), passando, gradualmente, a declinar nos grupos seguintes, até atingir 60,9% entre 

os idosos de 60 anos ou mais de idade. 

A presença de jovens é indissociável da presença de (celulares). Podem 

estar a falar, a escrever SMS, a ler mensagens, a ouvir música, a tirar 

fotografias, a partilhar informação, a mostrar algo aos amigos, ou 

qualquer outra atividade, mas certamente têm um (celular) ligado e 

pronto a funcionar (FERREIRA, E.; TOMÉ, I., 2010, p. 25). 

   Conforme a Unesco (2012), esses dispositivos por serem portáteis podem facilitar a 

aprendizagem em contextos fora dos limites das instituições educacionais convencionais, bem 

como no interior das mesmas. Assim, reforça-se o potencial dessas ferramentas em tornar o 

aprendizado mais acessível, colaborativo e relevante. 

   Existem dificuldades e desafios que implicam a utilização dos celulares em sala de aula, 

tais como as distrações, repasse de respostas de provas e outras atividades avaliativas, custos com 
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conexão à internet, entre outros. Contudo, deve-se buscar ressaltar as potencialidades que esses 

aparelhos oferecem e, ao mesmo tempo, buscar minimizar as suas dificuldades.   

   Quanto ao uso de celulares na escola e as possíveis distrações, Seabra (2013) sugere que 

o professor discuta regras de uso aceitáveis com os estudantes. Dessa forma, a prática do diálogo 

e da autonomia são estimuladas. 

   Aliás, os celulares podem ser instrumentos úteis para apoiar o ensino e aprendizagem em 

sala de aula, principalmente em escolas com poucos recursos – TV pendrive que não funciona, 

ausência ou insuficiência de sala de informática e computadores, entre outros –, o que 

infelizmente é comum na maioria das escolas da rede pública de ensino brasileira (BATISTA, S. 

C. F.; BARCELOS, G. T., 2013). 

   De acordo com Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011, p.31): 

[...]se adotarmos uma concepção epistemológica de que o 

conhecimento é fruto de construção do indivíduo feita em colaboração 

com professores e colegas, devemos selecionar tecnologias que 

permitam interação intensiva entre as pessoas, por exemplo, por meio 

de ambientes virtuais que disponibilizem fóruns, chats, espaços para 

compartilhamento de projetos, arquivos de interesse comum. 

   Portanto, as tecnologias de informação e comunicação têm um papel fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem, pois auxiliam na prática pedagógica, bem como no 

desenvolvimento de diferentes competências nos educandos. Cabe, porém, ao professor realizar 

um planejamento que dinamize o uso dessas tecnologias. Nesse sentido, o professor é 

imprescindível, pois deve orientar os estudantes para usar as tecnologias de maneira criativa e 

estimulá-los a explorar de uma forma positiva os recursos e, objetivando potencializar a 

aprendizagem. 

 

O perfil do estudante contemporâneo 

 Com o advento da tecnologia, é preciso analisar como essas interferem direta ou 

indiretamente no aprendizado, ou seja, no processo de ensino. Como o acesso à tecnologia tem 

atingido um número cada vez maior de pessoas, é impossível não pensar como essa tem 

contribuído para alterar o comportamento das mesmas e, até que ponto, ocorre a influência no 

processo ensino e aprendizagem e nas metodologias utilizadas em sala de aula. 

Para entender como essas tecnologias podem ser utilizadas como ferramenta de ensino, é 

necessário analisar o perfil do estudante deste século, o perfil do professor, a estrutura escolar e 

as ações governamentais.  No presente artigo, focaremos na análise do perfil do estudante. 

Serres (2013, p. 11) fala que “[...] antes de ensinar o que quer que seja a alguém, é preciso, 

no mínimo, conhecer esse alguém”. Sendo assim, é imprescindível entender como pensam os 
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estudantes contemporâneos, para que se possa adaptar as metodologias adequadas e até mesmo 

usar a tecnologia a favor da educação. 

O perfil dos estudantes vem se alterando ao longo dos anos, antes o acesso a 

computadores e celulares era mais restrito. Hoje, porém, pode-se afirmar que quase todos os 

alunos têm contato com a internet. Prensky (2010, p. 73), afirma que “[...] os estudantes não estão 

apenas usando a tecnologia de maneira diferente hoje em dia, mas abordando suas vidas e 

atividades diárias de maneira diferente, por causa da tecnologia”. 

Com isso é importante estar atento para o fato de que assim como os alunos adaptam suas 

rotinas para o uso das tecnologias, é importante que a escola e os professores passem pelo mesmo 

processo. A fim de melhorar a relação entre professor e aluno, promovendo assim melhoria nas 

relações em sala de aula e na aprendizagem. 

Serres (2013) faz uma comparação temporal dos alunos de hoje, com os de antigamente, 

apresentando características da evolução da humanidade. Segundo este autor: 

Esse novo aluno, essa nova estudante nunca viu bezerro, vaca, porco 

nem ninhada. Em 1900, a maioria dos seres humanos, no planeta, 

cuidava de lavoura e pecuária; em 2010, a França, como outros países 

parecidos, não conta sequer com um por cento de camponeses. Esta é, 

sem dúvida, uma das maiores rupturas da história desde o neolítico. 

Antes referenciada por práticas geórgicas, a cultura mudou (SERRES, 

2013, p. 13). 

Essa afirmação do autor certamente se refere ao fato de que muitas crianças e jovens da 

atualidade não tiveram contato pessoal com animais sem ser por meio de fotos ou vídeos. Sobre 

esse fato Steidel et al (2015, p. 356), ressalta que “[...] vive-se, atualmente, na era da imagem, ou 

seja, a imagem produzida e veiculada através de tecnologia cada vez mais avançada tornou-se 

preponderante sobre qualquer outra forma de apreensão do mundo”. 

Abreu (2002, p. 1) corrobora com essa perspectiva ao expor que: 

O desenvolvimento de distintas maneiras de codificação da informação, 

aumentam as condições técnicas de construção, armazenamento e 

transmissão da informação, em uma época na qual as noções de 

espaço/tempo são redimensionadas devido aos novos aportes técnicos 

para a elaboração e difusão das informações. 

Sendo assim, deve-se buscar maneiras diferenciadas de tratar com esse novo perfil de 

alunos, acostumados a ter um acesso diferente às informações. Prensky (2001, p. 1) aborda o 

constante contato desses estudantes com a tecnologia: 

Os alunos de hoje – do maternal à faculdade – representam as primeiras 

gerações que cresceram com esta nova tecnologia. Eles passaram a vida 

inteira cercados e usando computadores, vídeo games, tocadores de 

música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos os outros 

brinquedos e ferramentas da era digital. 
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Ainda sobre esse novo perfil dos sujeitos da atualidade, inclusive, de estudantes, Abreu 

(2002, p. 5) destaca que: 

Estes novos sujeitos da atualidade que, em interação com a tela, 

aprendem, choram, sorriem e acessam distintos horizontes, na mais 

recente geoeletrônica, assumem uma nova condição mutante que as 

gerações anteriores, as da cultura do impresso, têm dificuldade de 

entender caracterizada pela fluidez e transcendência destes novos 

sujeitos pós-humano, com os quais dividimos nossas vidas em nossas 

casas e/ou em nossas escolas. 

Contudo, é impossível pensar na educação com os padrões tradicionais de ensino e que 

estas atinjam os mesmos objetivos e resultados de antigamente diante desse novo perfil 

encontrado nos estudantes, depois do advento da internet e do acesso às novas tecnologias. Sob 

este aspecto, este mesmo autor reitera que: 

Quando pensamos no modelo de escola e, em especial, de ação 

comunicativa docente, que tradicionalmente conhecemos e 

comparamos com esta subjetividade pós-moderna, podemos claramente 

perceber que existe uma lacuna na maneira de perceber e de processar 

a informação (ABREU, 2002, p. 5). 

Portanto, é preciso repensar a educação com o intuito de preencher essa lacuna, buscando 

com isso melhores resultados na aprendizagem. 

Quanto à denominação, são várias as encontradas para essa geração, dentre as mais 

comuns estão: “Nativos digitais” e “Geração Z”. Levenfus (2002 apud FAGUNDES, 2011) 

declara que o nome “Geração Z” é atribuído ao fato dos jovens dessa geração pelo seu 

comportamento de “zapear”. 

Chamamos de Geração Z pelo seu comportamento de zapear, ou seja, 

ela muda de um canal para outro na televisão sem deter-se em 

praticamente nenhum. Sobrepõe o uso da internet, do vídeo, dos CDs 

musicais e dos telefones com maior naturalidade. Essa geração não se 

tranca no quarto para se isolar do mundo, mas sim para se plugar nele, 

tendo acesso a informações jamais obtidas por jovens de eras passadas, 

de dentro do quarto abrem janelas para o mundo.  

Dessa maneira, é possível entender as inúmeras possibilidades de novas informações 

existentes por meio do acesso à internet. Assim, essa geração tem absorvido por meio dos acessos 

que realizam, informações dos mais diferentes campos. 

Portanto, como já exposto anteriormente, é preciso pensar no papel da escola diante dessa 

geração, buscando assim transmitir os conhecimentos necessários, além dos que eles já buscam 

diariamente. Neste mesmo sentido, Fagundes (2011, p. 43) acrescenta que: 

Ainda que o mundo informacional esteja mais complexo para essa nova 

geração, o papel das escolas e bibliotecas escolares continua sendo o 

mesmo: o de focar em primeiro lugar o seu aluno/usuário. Contudo, 

uma das principais preocupações da escola, e aqui está incluído o 
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bibliotecário, deve passar a ser como encaixar em seu currículo básico 

o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades para obtenção de 

conhecimento no ambiente digital. Os bibliotecários também devem 

continuar a desempenhar o papel fundamental, orientando os nativos 

digitais através do mundo, cada vez mais complicado, da informação 

digital. 

Então, percebe-se que o perfil desta nova geração de estudantes, que fazem uso da 

tecnologia em seu cotidiano, é capaz de absorver informações diversas, dos mais variados 

segmentos, o que pode provocar um desinteresse nos conteúdos escolares. Por este motivo, as 

escolas devem voltar sua atenção para criar maneiras de se trabalhar com esses alunos, 

proporcionando metodologias adequadas e estudando o possível uso de materiais tecnológicos 

que fazem parte do dia a dia dos alunos. Ao adequar as aulas, para que esses alunos se sintam 

mais perto da sua realidade, acredita-se que, seja possível despertar o interesse dos mesmos para 

as aulas, potencializando todo o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Atividade de pesquisa utilizando o celular do aluno como ferramenta 

pedagógica: uma experiência sobre o estudo do relevo e hidrografia do 

continente africano 

 Durante o estágio de regência, os estagiários (e autores deste artigo) do 4º ano de 

Geografia da Universidade Estadual de Londrina organizaram uma atividade que utilizaria os 

aparelhos celulares dos estudantes a fim de perceber a eficiência desses como ferramenta 

pedagógica. Participaram dessa atividade 35 estudantes do 8º ano do ensino fundamental do 

Colégio Estadual Hugo Simas. Esses alunos tinham em média 13 e 14 anos de idade. 

 Embora, fora percebido que os alunos tinham celulares e os portavam no ambiente 

escolar, anteriormente a realização da atividade foi enviado um recado aos pais dos estudantes 

comunicando sobre a atividade e solicitando a permissão da portabilidade do aparelho celular. 

 Desde o comunicado da utilização do celular em uma das atividades durante o estágio e, 

inclusive, no dia da realização da atividade percebeu-se o interesse e ansiedade por parte dos 

estudantes. Uma vez que estes sempre estavam a perguntar quando iriam realizar a atividade com 

o uso do celular. 

 Dentre as variadas possibilidades de utilização do aparelho celular em atividades 

pedagógicas, optou-se por realizar uma atividade de pesquisa por meio do acesso à internet. Em 

relação ao acesso à internet, os estudantes utilizaram os próprios pacotes de dados das operadoras 

de telefonia móvel. Nesse sentido, notou-se um desafio a ser enfrentado. Para solucionar esta 

dificuldade, foi proposto que os estudantes realizassem a pesquisa em pequenos grupos, mas que 

as anotações fossem feitas de forma individual. 
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 O tema a ser pesquisado era referente à hidrografia e relevo do continente africano, o qual 

era a temática das aulas do estágio. Somente o tema fora pré-determinado, os motores de busca 

ou portais educacionais a serem utilizados eram a critério do próprio estudante. Dessa forma, a 

autonomia, a criatividade e o poder de síntese eram estimulados. 

 Utilizar o celular e, consequentemente, o acesso à internet tornou-se interessante, pois 

permitiu ampliar os conhecimentos dos estudantes a respeito da temática. Mas também, porque 

possibilitou que os estudantes visualizassem imagens e representações reais dos relevos e da 

hidrografia africana, no caso, tema da aula. 

 É interessante destacar que o fato dos estudantes realizarem a atividade em pequenos 

grupos e a utilização do celular com acesso à internet não foi um desafio. Pelo contrário, os 

estudantes se mostraram mais interessados e dispostos a realizar a atividade. Inclusive, notou-se 

que os alunos se dedicaram à atividade e não foi percebida nenhuma distração em redes sociais 

ou outros usos dos aplicativos dos celulares. Além disso, a realização da pesquisa em grupos 

(Figura 1) proporcionou maior colaboração e interação entre os estudantes. 

Figura 3- Atividade de pesquisa em grupo utilizando o celular

 

Fonte: Estagiários de Regência, 2018 

Foi possível perceber que todos executaram a pesquisa e a finalizaram e registraram em 

seus cadernos no próprio período da aula. Isto é, a utilização do aparelho celular e da internet, 

além de provocar maior envolvimento do estudante nas atividades, proporciona maior agilidade. 
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Portanto, apesar das dificuldades, desafios e resistências em relação à implementação de 

novas tecnologias e novas ferramentas pedagógicas no ambiente escolar, sobressaem as 

potencialidades e os benefícios que estas oferecem ao processo de ensino-aprendizagem.  

Conclui-se que o desenvolvimento da atividade de pesquisa utilizando o celular do aluno 

foi proveitoso tanto para o professor quanto para o estudante, uma vez que proporciona maior 

agilidade na realização das tarefas e amplia o conhecimento exposto anteriormente nas aulas 

tradicionais. 

 Ao concluir a aula, ficou evidente que os educandos necessitam de incentivo educacional 

para atividades diferenciadas dentro do contexto escolar. Portanto, cabe aos professores 

trabalharem conjuntamente em prol de uma educação de qualidade e possibilitarem novas 

ferramentas pedagógicas em suas aulas. Assim, oportunizando uma maior conexão com o 

cotidiano contemporâneo e as vivências que os educandos possuem nos seus respectivos estilos 

de vida para além da escola. 

 

Considerações Finais  
Este artigo abordou o uso do celular como ferramenta pedagógica no Ensino 

Fundamental, procurando abordar como o crescente número de usuários deste aparelho 

tem influenciado no cotidiano escolar e, especialmente, como essa ferramenta pode ser 

utilizada em sala de aula. 

Para isso, realizou-se leitura sobre a sociedade da informação e do conhecimento, 

na qual observou-se que a sociedade da informação é movida pela quantidade de 

informações diárias fornecidas pela rede, o que promove uma mudança nessa sociedade 

como um todo. 

Milhares de pessoas estão conectadas diariamente por meio do celular, 

computador ou tablet e, essa difusão de aparelhos tecnológicos, presentes no cotidiano 

das pessoas das mais variadas esferas públicas, atinge também o âmbito escolar em seu 

cotidiano. 

Com isso, essa sociedade da informação transforma professores e estudantes em 

produtores de informação, legitimando a internet como ferramenta indispensável para a 

educação diante desta sociedade contemporânea. 

Em outro momento este artigo discutiu-se sobre o Mobile learning (M-learning) 

e o uso de celulares como ferramenta pedagógica, buscando identificar suas fragilidades 

e potencialidades desses recursos. 
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Como a maioria dos jovens hoje em dia já possuem aparelhos celulares e tem 

acesso aos mais variados tipos de informação e funcionalidade, o uso deste tipo de 

tecnologia como ferramenta pode ser fundamental no processo de aprendizagem. 

   Entre as dificuldades do uso desse tipo de ferramenta, apontam-se, de acordo com os 

estudos realizados, as distrações, repasse de respostas de provas e outras atividades avaliativas, 

os custos com conexão à internet, entre outros. 

Contudo, diante da atividade de pesquisa aplicada, notou-se que as potencialidades que 

esses aparelhos oferecem se sobrepuseram às dificuldades e exerceram papel fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem, auxiliando na pratica pedagógica.  

Dessa forma, durante a aplicação da atividade de pesquisa os estudantes se mostraram 

interessados e participativos e não foi percebido uso indevido do aparelho celular e do acesso à 

internet.  Além disso, apesar de realizar a atividade em grupo, as conversas paralelas não 

atrapalharam o desenvolvimento da atividade, ao contrário, proporcionaram uma atmosfera de 

interatividade e colaboração. 

   Diante disso, essa geração tecnológica de estudantes sente a necessidade de que as 

metodologias utilizadas durante as aulas venham de encontro com o atual perfil da sociedade e 

do aluno, com o intuito de despertar o interesse dos alunos para os conteúdos. Pois, o uso de 

metodologias tradicionais tende a provocar desinteresse nos educandos, uma vez que estão 

acostumados com uma dinâmica mais ativa, proporcionada por essas tecnologias, e absorção 

constante de informações de variados assuntos. 

Assim, cabe à escola e ao professor pesquisar novas metodologias que se enquadrem 

com o perfil do estudante contemporâneo, de forma a promover assim mais interatividade e, 

respectivamente, melhoria no processo ensino e aprendizagem. Ao mesmo tempo, cabe ao Estado 

oferecer melhores infraestruturas para as instituições de ensino e para as ações dos professores. 
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CONTRIBUIÇÕES DA TEMÁTICA CONFLITOS 

MUNDIAIS NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Roberta Cristina Pereira 14 

   

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

  

 

Eixo Temático: 

Resumo Este trabalho analisa da à regência de aulas sobre a temática dos Conflitos Mundiais, 

ministradas em 15 aulas, em duas turmas do 3º ano do ensino médio de um Colégio Estadual em 

Cambé-PR. Apresenta fundamentação dos conceitos geográficos centrais com a temática de 

território e Globalização. Reflete sobre a metodologia aplicada às aulas, pensando principalmente 

como a perspectiva crítica e a aplicação do método local-global podem contribuir, assim como 

para um conhecimento significativo. Considerando a importância dos aspectos históricos e 

econômicos nesta temática para o conhecimento significativo e transformador. 

 

 

Introdução  
Esse artigo relata a experiência de aulas ministradas durante o período do estágio de 

regência, sobre a temática de conflitos mundiais. O estágio compreendeu 30 aulas, sendo 15 de 

observação e 15 de regência, realizadas em uma turma do 3º ano do Ensino Médio  no 

período noturno, em um Colégio Estadual em Cambé-PR. 

Apresentam-se as discussões fundamentais da Geografia para a compreensão da 

temática, Conflitos Mundiais, que aponta principalmente para os conceitos de território e 

globalização. No decorrer destas discussões apresenta-se o conjunto de atividade desenvolvido 

para trabalhar o conteúdo durante o estágio supracitado. 

Buscou-se trabalhar em sala de aula de forma didática, partindo das vivências cotidianas 

do (a) estudante, portanto procurou-se desenvolver atividades que busca não uma transmissão de 

informações, mas o desenvolvimento intelectual significativo, também proporcionando e 

incentivando a análise crítica sobre determinados acontecimentos.  

Pretendeu-se desenvolver as atividades através da perspectiva do método materialista 

histórico dialético, que de acordo com Pires (1996, p. 86) seria o “método de interpretação da 

realidade, visão de mundo e práxis” na qual Marx desenvolveu e preocupou em dar o caráter 
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“material (os homens se organizam na sociedade para a produção e a reprodução da vida) e o 

caráter histórico (como eles vêm se organizando através da sua história).” E o “dialético como 

tentativa de superação da dicotomia, da separação entre o sujeito e o objeto” considerando que o 

mundo se movimenta e é contraditório, esse método também é chamado de método crítico.  

Sendo assim as atividades em sala de aula buscou partir dos exemplos de conflitos do 

cotidiano, relacionado com uma linha do tempo de conflitos nacionais e internacionais, 

juntamente com a compreensão das relações socioeconômicas, dos conflitos de interesse entre 

diferentes nações e grupos, destacando as relações com o sistema de produção capitalista.  

Dessa forma almejou colocar em prática a lógica de uma educação libertadora, onde se 

valoriza o conhecimento dos próprios discentes, colocando o educador em posição horizontal, 

atentou-se ao exercício geográfico de refletir a partir da escala local para se trabalhar a escala 

global. Além de procurar refletir criticamente as relações sociais da temática. 

A metodologia baseia-se na experiência de estágio, refletindo principalmente a 

metodologia utilizada nas aulas ministradas e as contribuições da temática na formação do aluno. 

Também se relata percepções sobre a prática docente e a realidade da escola pública. 

Esse artigo está estruturado em duas partes: a primeira, com o conteúdo sobre Conflitos 

Mundiais no Ensino de Geografia, pretende trabalhar os conceitos da geografia considerando as 

vivências do cotidiano de cada estudante, partindo assim da escala micro dos conflitos para a 

global, já o segundo, Resultados Alcançados, apresenta-se os resultados obtidos por meio de 

diferentes metodologias aplicadas, desde aulas expositivas, até as práticas. 

 

CONFLITOS MUNDIAIS NO ENSINO DE GEOGRAFIA  

 
Aqui se apresenta as discussões geográficas fundamentais para a compreensão dos 

conflitos mundiais, principalmente dos conceitos de Território e Globalização, ligando-os à 

metodologia das aulas dadas e a elementos das discussões realizadas em sala. 

  Durante o estágio de regência das aulas conduzidas pelo tema Conflitos Mundiais, 

buscou iniciar o diálogo a partir da escala micro, levantando o conhecimento prévio do que os 

estudantes entendiam sobre a palavra “conflito”, desde os conflitos da rua da casa, escola, bairro, 

cidade, estado e país. Na qual a “observação indireta de uma paisagem representada, pode 

fornecer elementos importantes para a construção do conhecimento à espacialidade nela 

materializada” (CAVALCANTI, 1998, p. 146). 

Seguindo assim a ideia de iniciar o diálogo a partir da vivência, que nas palavras de 

Freire (1987, p. 49) seria romper com ideia da educação bancária, ao considerar a vivência do 

indivíduo como conhecimento, “nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, 
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ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa”. Cavalcanti (1998) relata 

também essa importância de considerar o mundo vivido dos (as) estudantes, no qual implica 

apreender seus conhecimentos prévios e suas experiências em relação ao assunto abordado, 

podendo somar as atividades de observação: 

A “qualidade” da observação depende das experiências já vivenciadas 

pelos alunos em relação ao objeto observado, o que implica, também, 

ter como fonte do conhecimento geográfico o espaço vivido, ou a 

geografia vivenciada cotidianamente na prática social dos alunos 

(CAVALCANTI, 1998, p. 148).  

 

Contudo pensar nos Conflitos Mundiais a partir da vivência de cada aluno, e enxergar 

como problematizar os conflitos a partir dos nossos conflitos nacionais, é buscar romper com a 

lógica do macro e eurocentrista sobre conflitos. Para Karnal (2017) as nossas violências do 

cotidiano são em diversos momentos naturalizada e não são encaradas como conflitos.  

Essa iniciativa de valorizar a bagagem de conhecimento de cada indivíduo busca 

também propor uma nova análise de conjuntura de conflitos, na qual Freire (1987) coloca que:  

 

Temos que estar convencidos de que a sua visão do mundo, que se 

manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no 

mundo, em que se constitui a ação educativa e política não pode 

prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer 

“bancária” ou de pregar no deserto (FREIRE, 1987, p. 49). 

 

Ensinar Geografia a partir da vivência do indivíduo é o novo desafio para do século 

XXI. Cavalcanti (2008) aponta que para o indivíduo entender o espaço de sua vida cotidiana, que 

está mais complexo, é necessário que aprenda olhar paralelamente para o contexto global, e 

principalmente para os elementos que caracterizam e distinguem seu contexto local.  

Ao tratar de conflitos a Geografia traz grandes contribuições, em geral ela se mostra 

fundamental à análise das guerras e tensões políticas, principalmente através do conceito de 

território. Para Raffestin (1980) o território é onde ocorre a cena do poder e coloca que o lugar é 

onde ocorrem todas as relações, quando os Estados entram em conflito pela a posse de uma região 

o autor defende que “não é apenas um conflito pela aquisição de um pedaço de território, mas 

também pelo que ele contém de população e/ou de recursos” (RAFFESTIN, 1980, p. 58). Dessa 

forma, trabalhar com o território apresentando como disputa pelo controle social e de recursos 

naturais torna-se essencial para micro e global na construção crítica do (a) estudante. 

Como se percebe, este conceito é bastante associado ao “poder”. Raffestin (1980), em 

seu paradigma atual aparece como elemento indissociável ao território, expressando à 

espacialidade do exercício de um poder. Da mesma forma a concepção de conflito se relaciona 
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com a tensão entre poderes e interesses de grupos distintos, o que a torna próxima do conceito de 

território.  

Os conflitos mesmo vistos isoladamente, muitas vezes tem um caráter territorial direto, 

se dando em torno de uma disputa por espaço, por reservas, por diferenças culturais. O caráter 

territorial dos conflitos é maior ainda quando se refere a Conflitos Mundiais, já sugerindo um 

âmbito espacial para os conflitos, tornando essencial a discussão sobre a globalização. 

Assim, após os levantamentos prévios da visão de conflitos dos (as) estudantes, iniciou 

a construção do conceito de território como poder e também como parte responsável dos conflitos 

mundiais, como conceito amplo que pode subsidiar muitas reflexões sobre relações 

socioespaciais. 

 Faz-se importante para o professor dominar a evolução do conceito de território, 

compreendendo assim as facetas que ele pode assumir nas discussões. Cavalcanti (1998) mostra 

que para Ratzel, representante da Geografia Tradicional e um dos primeiros formuladores deste 

conceito o Estado seria apenas o único núcleo detentor do poder sobre a sociedade.  

Contrapondo esta ideia, Raffestin propõe novas formulações para a Geografia, onde o 

território deve ser entendido como espaço produzido humanamente. 

Ou por atores sociais nas relações de poder tecidas em sua existência; e 

poder, como uma forma dirigida, orientada, canalizada por um saber, 

enraizada no trabalho é definida por duas dimensões: a informação e a 

energia [...]. (CAVALCANTI, 1998, p. 107).   

 

Nas novas abordagens o poder não está mais ligado exclusivamente ao Estado, e o 

território assume múltiplas dimensões, não mais apenas circunscrito a uma dimensão espacial 

física e política centrada principalmente nas nações, como na geografia tradicional. 

Trabalhar conflitos mundiais a partir do território é considerar como essas relações de 

poder físico e de disputa política influência nas relações e ações humanas e também no 

desenvolvimento dos territórios dos diferentes povos, grupos e nações.  

Para Santos (2005) a categoria de análise é o território utilizado, ou seja, definir o 

território levando em consideração a “interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, 

que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é o trabalho e política”. 

(SANTOS, 2005, p. 247), concepção que destaca aspectos dialéticos e materiais, e permite uma 

leitura crítica sobre as relações territoriais. 

Para uma contextualização melhor dos conflitos mundiais e sua relação com o 

Território, de forma a tornar o conhecimento mais significativo, como já dito, é necessário 

entender o que significa falar no aspecto mundial hoje e na configuração que as relações 

econômicas se encontram, levantando as discussões em torno da Globalização.  



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
228 

Vivemos em um mundo unificado, globalizado, uma globalização perversa, onde “o 

desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em 

qualidade de vida. O salário mínimo tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em 

todos os continentes” (SANTOS, 2008, p. 19).   

Hoje nossos territórios estão dominados pelo meio - técnico- científico-informacional, 

que após a Segunda Guerra Mundial remodela o espaço nacional, com o apoio de grandes 

instrumentos políticos para guiar esse processo. Partindo de tais concepções, alicerçadas nas 

discussões geográficas atuais, buscou-se abordar o tema Conflitos Mundiais nas aulas através das 

crises e do estágio atual do capitalismo. 

Nesse contexto de globalização, e da dominância do meio técnico científico 

informacional, encontramos na sala de aula o grande desafio de encantar os (as) estudantes da 

rede pública com os recursos didáticos disponíveis, que não acompanharam a evolução 

tecnológica. 

Um destes desafios é incentivar o hábito de leitura, para desenvolver a interpretação e 

crítica dos estudantes do ensino médio. Silva e Martins (2010) coloca a necessidade de considerar 

a influência das condições econômicas e sociais de acesso aos livros, e que existem diversas 

formas de leitura, mas no Brasil é dentro do ambiente escolar que a grande parte da população 

aprende a ler. 

 

Resultados Alcançados 

 

As aulas foram elaboradas e aplicadas para os (as) estudantes do ensino médio noturno, 

em duas turmas lotadas de estudantes. De acordo com o questionário aplicado nas aulas de 

observação havia mais estudantes homens que mulheres conforme o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Gênero dos estudantes dos 3º anos  

 

Fonte: a autora. 
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A maioria deles (as) trabalham no contra turno e em sua maioria eram negros(as). 

Também havia estudantes que tinham filhos, quatro estudantes haitianos que estavam no Brasil a 

pouco tempo e em uma das salas um estudante com necessidades especiais. Fazer o exercício de 

analisar o perfil dos (as) estudantes foi importante para ter uma ideia de como era a rotina do dia 

a dia antes de irem para escola, entender também um pouco das limitações de compreensão da 

nossa língua e para realizar as atividades. 

Como dito, o conteúdo abordado partiu do levantamento prévio dos estudantes sobre o 

que entendiam sobre conflitos, e incentivaram-se as discussões. Apresentou-se também conteúdo 

sobre os grandes conflitos por terra no Brasil e em outras partes do mundo. Ressaltou-se as 

condições dos indígenas e negros africanos escravizados contra os ataques dos colonizadores. 

Isso por meio de aula expositiva e com o apoio de uma linha do tempo cronológica com 

os conflitos “mais importantes”, para elucidar o que acontecia em nível nacional e internacional 

em cada período conforme. Procurou-se não apenas apresentar uma linha cronológica, mas revelar 

os processos desencadeadores destes conflitos. 

Essa linha do tempo foi utilizada durante duas aulas para visualizar o período dos 

conflitos, o que sucedia e as consequências nos dias atuais dos conflitos por terra, como: o do 

Quilombo do Palmares em meados dos anos de 1644, na luta por liberdade e na resistência por 

um pedaço do território. Nos dias atuais, as favelas se apresentam como resultado dessa falta de 

políticas públicas para inserir o negro na sociedade e principalmente como consequência por não 

ter permitido e proibido por lei o acesso a terra.  

 

Figura 1- Linha do Tempo de Conflitos. 

Fonte: a autora. 

Com essa aula foi possível compreender melhor o caráter dos conflitos que ocorreram 

tanto no Brasil quanto no mundo, dando uma dimensão histórica as relações de poder que se 
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desenvolve atualmente. Muitos alunos não tinham a noção de alguns dos conflitos apresentados, 

principalmente das lutas indígenas na resistência contra os colonizadores. A dimensão histórica 

também é elementar a uma consciência e uma concepção crítica em relação ao território:  

 

O território revela também as ações passadas e presentes, mas já 

congeladas nos objetos, e as ações presentes constituídas em ações. No 

primeiro caso, os lugares são vistos como coisas, mas a combinação 

entre as ações presentes e as ações passadas, às quais as primeiras 

trazem vida, confere sentido ao que preexiste. Tal encontro modifica a 

ação e o objeto sobre o qual ela se exerce, e por isso uma não pode ser 

entendida sem a outra (SANTOS, 2005, p. 247-248). 

 

Nessa abordagem também foi possível relacionar a exploração de recursos naturais 

como um dos principais motivos dos conflitos e disputa pelo poder territorial, o que reclama a 

concepção de espaço vital da geografia tradicional, mas que se abordou principalmente a partir 

dos antagonismos dos interesses econômicos da colonização, e outros momentos, inclusive 

atualmente, falando-se do Petróleo e da crise Venezuelana. 

Considerando serem estudantes dos 3º ano do Ensino Médio, procurou-se apresentar 

elementos das discussões e produções acadêmicas. Por meio da citação da Cavalcanti, sobre o 

que Raffestin definia como território, aqui já citada, buscou-se explicar o porquê era importante 

a dominação do território brasileiro, visto que é um território de grande extensão e com diversos 

recursos naturais. 

Além disso, foi possível explicar a importância de falar dos conceitos a partir das 

discussões científicas ao introduzir elementos da produção acadêmica atual, explicando a natureza 

científica das citações e mostrando como deveriam serem feitas dentro das normas. Isso foi 

importante porque alguns estudantes iriam prestar vestibular e 83% responderam no questionário 

de observação que gostariam de fazer um curso superior, conforme o gráfico 2.;  

 

Gráfico 2 – Porcentagem de estudantes que querem fazem um curso superior 
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Fonte: a autora. 

 

A partir dessa aula foi possível ampliar o debate sobre conflitos, associando-o aos 

elementos socioespaciais para além das concepções individuais dos discentes. Ainda valorizando 

a escala local e o conhecimento significativo, trabalhou nessa aula os conflitos mais marcantes de 

Londrina, Paraná e chegando depois a nível nacional. Após a abordagem histórica em diferentes 

escalas, apresentou-se e procurou levantar conhecimentos prévios e  destacar conflitos relevantes. 

Paralelamente às aulas sobre conflitos, ocorria em Rondônia, uma grande hostilidade 

contra os (as) imigrantes venezuelanos (as), no qual foi essencial para ampliar o debate sobre as 

crises econômicas, pensando o mundo globalizado e as características do sistema produtivo 

capitalista. Além disso, a partir deste confronto, foi possível abordar os recursos naturais em sua 

relação com o território, e os antagonismos de interesse, aqui entre a Venezuela e os Estados 

Unidos, salientando um fato atual. Para trabalhar a questão da Venezuela, foi apresentado dados 

sobre a base econômica do país (petróleo). Foi possível também realizar um debate utilizando os 

comentários das redes sociais da página “Quebrando o Tabu” frente o avanço dos (as) 

venezuelanos (as) a Roraima. Com o intuito de estimular a interpretação e argumentação, essa 

atividade serviu como base para a aula em seguida, que teve como intuito incentivar a leitura, essa 

proposta de atividade foi retirada e adaptada do livro “Geografia para o ensino médio - manual 

de aula prática”.  

Nessa atividade os (as) estudantes tiveram que selecionar uma notícia sobre algum 

contexto geopolítico de revista, e levantar informações básicas como: ano; autor; nome da revista; 

título da notícia; protagonista da foto ou da notícia; e por fim fazer um resumo. Seguindo todas 

as orientações estabelecidas no início da aula escrito no quadro, onde deveriam colocar a notícia 

recortada numa folha sulfite, com margem, com o nome dos (as) estudantes responsável pela 

organização do “mini cartaz com informações tabeladas” como na Figura 2: 

 

Figura 2 - Exemplo da atividade 
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Fonte: a autora 

A Figura 2 serviu como exemplo para os (as) estudantes terem uma noção do que era 

esperado. Visto que as salas eram lotadas foi necessário dividir em grupos os (as) estudantes, e 

para facilitar o trabalho, às revistas não foi entregue por inteira. A coluna de política foi destacada 

e entregue de acordo com o número de pessoas nos grupos, foi necessário duas aulas para finalizar 

essa atividade.  

Abaixo segue a imagem do mini cartaz produzido pelos (as) estudantes como um 

exemplo, observa que eles colocaram o mapa mundi, a intenção era que localizassem o país que 

estava sendo mencionado na notícia, nesse caso se tratava do conflito por terras entre os indígenas 

no Brasil. Foi interessante, pois alguns grupos não sabiam a localização do país que estava na 

notícia e tiveram a oportunidade de desenvolver esse exercício de localização e leitura 

cartográfica, como na Figura 3 abaixo: 

 

Figura 3 - Trabalhos dos (as) estudantes 
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Fonte: a autora 

 

Durante a elaboração desses cartazes, os estudantes tiveram que buscar dados sobre a 

notícia, exercitando assim a análise da informação da notícia, porém não houve tempo para 

dialogar e debater sobre o que cada um entendeu ou se concorda ou não com o que estava sendo 

discutido. Outro desafio encontrado foi não ter preparado um conteúdo voltado para as 

necessidades do estudante especial, no qual dificultou a sua inserção durante a aula, assim como 

com os (as) estudante(s) haitianos (as).    

As atividades foram realizadas com algumas dificuldades. Como era final de bimestre 

os (as) estudantes tiveram menos tempo para terminar e a intenção era levá-los para a biblioteca 

e poderem folhear toda a revista, porém a atividade teve que ser adaptada a realidade, visto que 

algumas aulas não cumpriam os 50 minutos. Portanto, entendeu-se ser melhor aplicar a atividade 

em sala e com o material pré-selecionado. Contudo poderia ter sido melhor se tivesse aprofundado 

mais o conceito de globalização, ter trabalhado os Blocos Econômicos, inclusive relacionando-os 

com o papel da mídia, na divulgação dos conflitos mundiais, e finalizando com um debate sobre 

os temas. Entretanto ficou de aprendizado para as próximas aulas, e principalmente de pensar as 

questões geopolítica a partir da escala micro e das vivências do (a) indivíduo. 

Apesar dos desafios apontado foi possível alcançar o objetivo da atividade em estimular 

a leitura, proporcionando também a prática de levantar informações sobre o que estava lendo. No 
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começo havia grande preocupação se os (as) estudantes iriam concordar e produzir o material, 

mas o resultado foi bom, todos os grupos produziram o material, tiveram o compromisso em 

garantir que as orientações estabelecidas no começo da aula fossem cumpridas. Durante essas 

atividades foi possível identificar a confusão de localizar os países no mapa, tornando-se assim 

importante trabalhar com o mapa mundi para proporcionar esse tipo de exercício de localização. 

 

Considerações Finais  
Foi essencial para compreensão da temática dos Conflitos Mundiais o desenvolvimento 

dos conceitos geográficos de Globalização e Território. A construção deste conceito a partir da 

experiência pessoal do educando se mostrou possível, indo de encontro a um conhecimento 

transformador e significativo. 

Os elementos históricos e materiais, ou seja, socioeconômicos, revelam diversos 

conflitos de interesse na formação dos territórios e no desenvolvimento do atual sistema 

produtivo, mostrando como estes aspectos, materiais e históricos, se relacionam com muitos 

conflitos atuais no mundo. 

A temática abordada em sala de aula permitiu a reflexão do cotidiano e do mundo global, 

sendo possível trabalhar o caráter político das relações espaciais e possibilitar o desenvolvimento 

crítico e cidadão dos alunos e despertar a atenção para o perfil particular de todos os estudantes 

de acordo com suas diversidades.  

Por fim, as aulas de estágio proporcionaram também o contato com o cotidiano escolar, 

principalmente com as especificidades do período noturno, contribuindo e nos preparando para 

este território. Trabalhar com o ensino médio é um grande desafio para nós que estamos saindo 

da graduação, acredito que por não termos uma grande diferença de idade, e também por ser 

mulher numa sala onde majoritariamente os (as) estudantes são homens.  
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A PRIMAVERA ÁRABE: ASPECTOS GERAIS DO 

MOVIMENTO 
 

Andrei Bruno Zago dos Santos15 

   

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino em Geografia. 

Resumo 

O presente trabalho é fruto de uma prática de estágio que teve como objetivo abordar a temática 

Primavera Árabe e a força das mídias sociais na atualidade. Através de aulas expositiva- 

dialogadas e com o auxílio de algumas ferramentas de ensino, como vídeos, fotos e mapas buscou-

se criar um ambiente atrativo para o aprendizado, bem como estimular o senso crítico do aluno. 

Como resultados pode-se notar que os alunos conseguiram entender e contextualizar o conteúdo, 

obtendo êxito nas atividades solicitadas.    

Palavras-chave: Primavera Árabe; Estágio; Internet. 

  

 

Introdução  
O presente trabalho trata-se de uma experiência de estágio. Estágio esse que 

utilizou como uma das temáticas “A Primavera Árabe”, tema esse designado pelo 

professor e escolhido pelo estagiário por ser um tema relativamente atual e ainda trás 

consequências até hoje, como na Síria, por exemplo, onde o enfraquecimento do governo 

abriu espaço para o Estado Islâmico, famoso (ISIS).  

Foi visto nesse tema a importância de mostrar para o aluno que os protestos ou 

as revoluções, nem sempre vem de ‘baderneiros”, ou de pessoas que “não tem o que 

fazer”, como é dito atualmente. Nesse caso o movimento tem intenções boas, além de ter 

sido organizado pela população, mas nem sempre tudo ocorre como o esperado, a corda 

sempre estoura para o lado mais fraco, no caso, a própria população. 

Visando o crescente desenvolvimento tecnológico atual, principalmente nesta 

era da globalização, as informações circulam ao redor do mundo facilmente, ou seja, a 

imagem e a reputação de uma organização tornam-se algo vulnerável a mídia, deixando-

as suscetíveis a uma possível crise. 

A Primavera Árabe, como ficou conhecida a onda de levantes, ou movimentos 

populares que se iniciaram em 2010, primeiramente na Tunísia e posteriormente se 

espalhando para o norte da África e grande parte do Oriente Médio. 

                                                           
15Graduando em Geografia. Universidade Estadual de Londrina. andreizago@hotmail.com. 
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Na maioria dos casos a organização dos protestos não estavam ligadas 

diretamente a partidos políticos ou a grupos ideológicos, eles se formaram através da 

população e a internet. 

Basicamente esse estudo aborda a crise no Oriente Médio e no norte da África, 

pensada e organizada na internet através das redes sociais, com a maior participação da 

população, buscando enfatizar como ocorreu o processo de forma mais detalhada possível 

e que resultados foram obtidos com toda essa revolta conhecida como A Primavera Árabe.  

Após o projeto de estágio, onde foi realizado todo o levantamento teórico e a elaboração 

dos planos de aula, ou seja, todo o planejamento para o grande dia, o dia de dar aula. O estágio 

foi realizado no Colégio Estadual Andréa Nuzzi, na cidade de Cambé/PR, com alunos do 3º ano 

do ensino médio, que se encontram na faixa etária de 17-18 anos de idade. 

O estágio durou quinze aulas, onde, além das aulas expositivas dialogadas, foram 

aplicadas atividades, uma prova e a recuperação da mesma. Durante as aulas a TV Pen 

Drive foi de grande ajuda, para poder trazer o conteúdo o mais próximo dos alunos através 

de fotos e vídeos.  

O presente trabalho se inicia dando ênfase ao que é e como surgiu o movimento 

chamado de Primavera Árabe, além de analisar com o mesmo se espalhou por todo 

Oriente Médio e o Norte da África. Posteriormente, temos uma explanação de como se 

decorreu o estágio, durante todas as suas aulas, as metodologias utilizadas e a relação 

estagiário e aluno. 

 

A Primavera Árabe  
Segundo Bijos e Silva (2013) a estação primavera, em algumas culturas indica o 

renascer da vida, da esperança e um novo dia após a escuridão fria do inverno que a 

antecede.  

A Primavera Árabe se iniciou mais precisamente em 2010, quando um jovem 

tunisiano vendedor de frutas ateou fogo em seu próprio corpo após ser ultrajado pela 

polícia, como forma de manifestação contra as condições de vida atuais em seu país. Após 

duas semanas o mesmo acabou não resistindo aos ferimentos causados pelo fogo, vindo 

a óbito. Mohamed Bouazizi, não pôde ver a reação da população ao seu ato por conta da 

sua morte, porém ele deu início ao movimento. 

O movimento foi basicamente uma revolta popular contra regimes autoritários 

no mundo árabe, área formada por países de maioria arábica e muçulmana na África do 
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Norte e no Oriente Médio. O mesmo se caracterizou pela luta por democracia e por 

melhores condições de vida, resultante do desemprego e a falta de liberdade de expressão, 

e também pela corrupção e o abismo social presente nos países envolvidos. 

As redes sociais foram o principal veículo de divulgação utilizado pela 

população para deixar todos cientes do movimento, mas também se tornaram uma 

maneira trocar ideias sobre o tema. Ou seja, a internet, as redes sociais serviram para sair 

da censura da mídia, que poderia ser ou não controlada pelos ditadores. 

 

A informação e a comunicação estão também diretamente ligadas a este 

aumento que se tem verificado, pois com os novos meios de 

comunicação a informação flui e chega ao mundo inteiro em minutos 

[...] (MARCELINO, 2012, p. 78) 

 

Segundo Visentini (2012) devemos lembrar que a Primavera Árabe não consiste 

em uma reação a um ato isolado, como ocorreu com o vendedor ambulante de frutas, mas 

sim, consequência de um processo histórico de longa data que envolve as relações de 

poder, ou seja, uma geopolítica norteada por estratégias de manutenção de áreas de 

influência e o poder econômico gerado pela disponibilidade (ou não) de petróleo na cena 

internacional. Até porque o Oriente Médio é a maior reserva de petróleo do mundo, o que 

salta aos olhos de todos, ou seja, o lado ocidental do planeta tentou se aproveitar do 

momento, mas o que ocorreu foi o contrário, que viria a surgir posteriormente, com o 

nome de Inverno Árabe. 
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Figura 1 – Países envolvidos no movimento 

Fonte: Toda matéria, 2018. 

 

Como em todo conflito, a Primavera Árabe também fez muitos refugiados, que 

para tentar se isentar da violência, ou até do sentimento de medo, tanto por si próprio, 

tanto pela sua família  

 

[...] a rota de imigração ilegal que se tornou mais procurada neste 

período foi a rota do Mediterrâneo Central, onde encontramos a 

pequena ilha italiana de Lampedusa, que fica situada a apenas 150 km 

– através da travessia do Mar do Mediterrâneo – do Norte de África. 

Milhares de imigrantes ilegais em frágeis condições de saúde, e em 

quantidades inimagináveis até então, foram abordando os diversos 

pontos fronteiriços da Europa, chegando mesmo a provocar condições 

que foram consideradas desumanas e a necessitar de apoio ao nível de 

uma crise humanitária, levando à intervenção das mais diversas 

autoridades. (MARCELINO, 2012, p. 63) 

 

Para Marcelino (2012) na conjuntura da crise, diversos países do Oriente Médio 

e do Norte da África atravessaram, começando em dezembro de 2010, períodos de 

instabilidade, revelados, sobretudo com diversas manifestações e protestos 

antigovernamentais e que culminaram com a renúncia dos ditadores presidentes da 
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Tunísia e do Egito. Também na Argélia, Líbia, Bahrein, Iémen, etc, se verificaram 

protestos semelhantes. 

A Tunísia foi o berço de revoluções que se espalharam pelas nações vizinhas em 

oposição às altas taxas de desemprego, precárias condições de vida, corrupção e governos 

autoritários, revolução que ficou conhecida como a “Revolução de Jasmin”. 

 

O fenômeno que eclodiu no final do ano de 2010 que ainda perdura, 

denominado “Primavera Árabe”, iniciou-se com a Revolução de 

Jasmim, na Tunísia. Ao tomar proporções, jamais vistas, em todo o 

mundo árabe. (BIJOS; SILVA, 2013, p. 59) 

 

 

Após a morte do vendedor ambulante, a população tunisiana se revoltou, e 

começaram a organizar protestos pelas redes sociais, durante os atos houve repressão por 

parte do governo, acarretando na morte de civis, o que deu mais força ainda para o 

movimento. Cerca de 10 dias depois, o ditador Zine El Abidine Ben Ali, no poder há mais 

de 20 anos, mais conhecimento como Ben Ali, foi obrigado a renunciar do seu governo, 

após esse fato o mesmo fugiu para a Arábia Saudita. Mesmo estando fora do país, Ben 

Ali foi condenado primeiramente a 35 anos de prisão por corrupção e desvio de verbas 

públicas, se passado cerca de um ano, Ben Ali foi condenado novamente, só que dessa 

vez à prisão perpétua, por conta da morte de civis durante as manifestações. 

 

O movimento, entretanto, não se restringiu à Tunísia. No Egito, o então 

presidente, Hosni Mubarak, há três décadas no poder, também 

enfrentou uma série de protestos, em grande parte pelos mesmos 

motivos dos protestos tunisianos, que culminaram em sua derrubada, 

em fevereiro de 2011. A chamada “Primavera Árabe” espalhou-se para 

diversos países do Norte da África e do Oriente Médio. Argélia, 

Marrocos, Bahrein, Kuwait, Iêmen e Líbia sentiram seus efeitos, ainda 

que com intensidades, tratamentos e resultados diferentes. (ZIEBELL, 

2015, p. 672) 

 

O restante do Oriente Médio observando a situação da Tunísia, onde 

conseguiram tirar o ditador do poder, vão se organizando pela internet também, para 

realizar protestos, gerando um efeito dominó. A seguir à Tunísia, o movimento se alastrou 

por outros países árabes que, a seu exemplo, lutaram contra a repressão de ditadores que 

estavam há décadas no poder. Em alguns países, porém, as manifestações continuam até 

os dias atuais como na Argélia e na Síria. 
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Os movimentos populares árabes derrubaram ditadores tanto na Tunísia 

(Zine el-Abidine Ben Ali), quanto no Egito (Hosni Mubarak) e na Líbia 

(Muammar Qadaf). Os levantes se espalharam pelos países do Norte da 

África: Argélia, Djibuti, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão 

e Saara Ocidental; assim como os países do Golfo Pérsico: Iêmen, Omã, 

Bahrein; incluindo Iraque, Jordânia e Síria (que ainda está sendo 

assolado por uma guerra civil). (BIJOS; SILVA, 2013, p. 59) 

 

No Egito, a revolução ficou conhecida como a “Revolução do Nilo”, a população 

saiu as ruas, assim como havia acontecido na Tunísia, após cerca de 20 dias, o ditador 

Hosni Mubarak já se encontrava fora do poder, pondo fim ao seu mandado de 30 anos, 

além do processo judicial que o mesmo recebeu. 

O país elegeu um novo presidente, Mohammed Morsi, porém o mesmo acabou 

sendo deposto tempos depois, sofreu um golpe de Estado, onde os militares assumiram o 

poder, ou seja, com esse episódio temos mais agitação dentro do país. 

Assim como na Tunísia, no Egito é possível observar que o movimento ocorreu 

sem “muito sangue” civil, em grande parte as manifestações foram pacificas, a repressão 

não era muito forte. 

Na Líbia podemos observar que o movimento procedeu de maneira 

completamente diferente, onde Muammar al-Gaddafi, presidente do país, foi capturado, 

torturado e morto. Os presidentes dos países ao entorno da Líbia passaram a temer mais 

ainda a revolução, durante todo este período de instabilidade regional presente no Oriente 

Médio e o norte da África, vários líderes anunciaram sua intenção de renunciar, como o 

presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, que veio a público anunciar que não iria tentar 

se reeleger pondo fim ao seu mandato de 35 anos, também temos o presidente do Sudão, 

Omar al-Bashir anunciando que não iria tentar a reeleição, assim como protestos na 

Jordânia também causaram a renúncia do governo. 

Com o desenvolvimento dos protestos na região, os governos da Líbia e da Síria 

ficaram sob forte pressão dos países ocidentais, acusados de praticar a violência 

indiscriminada contra a população civil. Após tudo isso, a Líbia passa a enfrentar um 

grande desafio, depois de aproximadamente 40 anos de ditadura, iniciar uma democracia.  

Na Síria, a população tentava derrubar o ditador Bashar al-Assad, os manifestos 

têm atingido proporções acima do esperado, que se revelam nas suas graves 

consequências até os dias atuais, envolvendo principalmente o grupo terrorista 

denominado Estado Islâmico. O ditador de início repreende os protestos, porém soldados 
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começam desertar, ou seja, abandonar o exército do governo, os mesmos foram o Exército 

Sírio Livre. O mesmo começa a tomar o poder de cidades e províncias, gerando 

confrontos com o exército do governo, resultando em milhares de mortes, inclusive de 

civis.  

[...] a população síria rebelou-se contra o governo de Bashar al-Assad 

no início de 2011. Transcorrido o período de um ano de manifestações 

e atos contestatórios organizados por grupos opositores ao regime, a 

revolta evoluiu para um estado de guerra civil de proporções 

desconhecidas na região. Segundo organizações33 e a própria Nações 

Unidas, de meados de 2011 até 2013, mais de 100 mil sírios foram 

mortos em confronto direto por todo o país e dois milhões buscaram 

refúgio no estrangeiro – boa parte deles na Turquia, Líbano e Jordânia. 

(LEAL; MORINI, 2015, p.548) 

 

No Iêmen, país mais pobre do mundo árabe, com o início do movimento o 

mesmo fica à beira de uma guerra civil, entre os opositores e os apoiadores do governo 

de Ali Abdullah Saleh há mais de 30 anos no poder. Mais tarde um novo presidente é 

eleito, Abd Rabbuh Mansur Hadi, porém ele foi derrubado em seguida. Ou seja, as 

manifestações 

[...] exigiam a saída do presidente Ali Abdullah Saleh, além de melhores 

condições econômicas e democracia no país. Com a intensificação das 

manifestações, o governo iemenita passou a reprimi-las com cada vez 

mais violência, tendo diversos manifestantes sido mortos. (ZIEBELL, 

2015, p. 687) 

 

 

 Hoje o país se encontra divido em três partes, os que apoiam Saleh, o ditador 

que estava no poder há mais de 30 anos, a maior área do país ainda está sob o controle do 

exército nacional do país, leal a Hadi que mesmo após sofrer um golpe de Estado, para 

alguns ele ainda é o presidente e para outros ele não é mais nada, em terceiro e último 

lugar, também temos territórios tomados pelo grupo terrorista da Al-Qaeda.  

Um fato bem marcante que surgiu com A Primavera Árabe foi o surgimento do 

Inverno Árabe, pois, segundo Bijos e Silva (2013) o inverno é a estação mais fria do ano, 

em que os dias são mais curtos evidenciando a escuridão mais cedo, e, devido à queda de 

temperatura as pessoas tendem a ficar mais em casa. Ou seja, já que a primavera 

representa o renascer, o inverno representa o medo gerado pelas guerras civis, confrontos 

e repressão, as pessoas tendem a ficar em casa pelo medo de morrer, ou tentam se refugiar 

em outros países na tentativa de se proteger e proteger sua família, basicamente esse 

fenômeno engloba toda a violência, guerras civis e revoltas citadas acima. 
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Tabela 1 – Principais países envolvidos no movimento juntamente com os 

principais fatos 

Países Data de 

início 

Status Principais fatos 

Tunísia Dezembro de 

2010 

Governo 

deposto em 

janeiro de 

2011 

-Tunísia torna-se uma república. 

-Foi adotada uma nova constituição. 

Argélia Dezembro de 

2010 

Encerrado -Manifestações duramente reprimidas 

pelo governo. 

Jordânia Janeiro de 

2011 

Encerrado -Governo atende parte das reivindicações 

da população (eleições, reforma da 

constituição e de gabinetes políticos). 

Omã Janeiro de 

2011 

Encerrado -Governo atende parte das reivindicações 

da população (eleições, reforma da 

constituição e de gabinetes políticos). 

Egito Janeiro de 

2011 

Dois 

governos 

derrubados 

(em fevereiro 

de 2011 e 

julho de 

2013) 

-Eleição após a deposição de Mubarak. 

-Presidente eleito sofre um golpe militar. 

-Agitação civil em resposta ao golpe. 

-Uma nova eleição acontece. 

Síria Janeiro de 

2011 

Em 

andamento 

-O movimento desencadeou uma guerra 

civil. 

-Muitos mortos e refugiados.  

-Surgimento do Estado Islâmico (grupo 

terrorista). 

-Até hoje a disputa pelo poder existe. 

Iêmen Janeiro de 

2011 

Dois 

governos 

derrubados 

(em feveiro 

de 2012 e 

janeiro de 

2015) 

-Disputas internas no próprio governo. 

-Guerra civil. 

-Terroristas da Al-Qaeda entram no 

território. 

-Ditadura de 33 anos. 

-País dividido em três. 

Bahrain Fevereiro de 

2011 

Em 

andamento 

-Foram registrados tentativas de ataques a 

Fórmula 1, por conta da visibilidade 

internacional. 

-Mortes em confrontos de rebeldes VS. 

Policiais. 

Líbia Fevereiro de 

2011 

Governo 

deposto em 

agosto de 

2011. 

-Ditador Muammar al-Gaddafi morto. 

-Guerra civil. 

-Um dos movimentos mais sangrentos. 
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-A Líbia ainda não se estabilizou 

politicamente falando. 

Marrocos Fevereiro de 

2011 

Encerrado -Governo atende parte das reivindicações 

da população (eleições, reforma da 

constituição e de gabinetes políticos). 
Org: Andrei Zago, 2018. 

 

O estágio  

 

Partindo para o âmbito escolar do próprio estágio, foi designado um capítulo do livro 

didático utilizado pelos alunos para que pudéssemos trabalhar o mesmo durante todo o período 

de estágio, sendo o livro “Geografia: contextos e redes”, o oitavo capítulo “Tensões e conflitos”, 

com foco nos mais atuais e que ainda estão acontecendo. 

A ideia era fazer com que os alunos analisassem os fatos e situações, que permitam 

compreender as principais motivações dos conflitos estudados, além de identificar a situação de 

cada país envolvido em determinado conflito, o motivo pelo qual ele esta lá, entrelaçado ao 

problema. 

Além das tensões e conflitos, o capítulo do livro também englobava o conceito de 

terrorismo, além das redes ilegais, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, enfim, o crime 

organizado como um todo, dentro da América Latina. 

Em cada aula foi trabalhado um conflito diferente, sempre utilizando algum vídeo 

ilustrativo para facilitar o entendimento e um mapa que apresentasse a região trabalhada. Por ser 

um conteúdo atual os alunos sempre participavam da aula, mostravam interesse durante as 

explicações, além das perguntas durante o decorrer da mesma. 

Foi trabalhado desde o conceito de conflito, guerra e tensão, os conflitos na África, os 

conflitos no Oriente Médio, os grupos terroristas e as intervenções dos Estados Unidos, até o 

tráfico de drogas na América Latina. 

Basicamente foram aulas expositivas dialogadas, sempre tentando trazer exemplos ou 

imagens para que os alunos pudessem “materializar” determinada explicação, para que ela ficasse 

concreta na mente dos mesmos e não abstrata. 

Foram realizadas algumas atividades sobre o tema, nem todos se preocuparam em fazer, 

mas era possível observar alguns alunos bem interessados nas atividades e no conteúdo como um 

todo.  

A dinâmica do planejamento construído dentro do projeto de estágio foi seguida à risca 

quando o assunto é o conteúdo, porém as atividades, os vídeos e as imagens fugiram 

completamente do planejamento, além da utilização de mapas, que foram em basicamente todas 
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as aulas. Após a primeira aula dada, já é possível notar o que irá funcionar e o que não irá, por 

isso, algumas coisas foram alteradas na prática perante o projeto, mas sempre buscando a melhora, 

o aperfeiçoamento das práticas utilizadas. 

 

Resultados Obtidos 

Durante a correção dos trabalhos e provas, foi possível notar que o entendimento dos 

alunos perante o conteúdo como um todo foi bem satisfatório, poucas notas baixas, alguns fizeram 

a recuperação, até porque é um direito deles, e na grande maioria, conseguiram recuperar a nota, 

ou seja, aumentá-la perante a nota anterior. 

Na prova tínhamos uma questão sobre o conteúdo tratado no presente trabalho, então 

vamos utilizar as respostas dos mesmos para sabermos o que eles aprenderam. Por exemplo, um 

aluno relatou que a Primavera Árabe “começou quando a polícia aprendeu o “carro de verduras” 

de um cidadão, onde o mesmo revoltado com a situação ateou fogo no próprio corpo e veio a 

falecer duas semanas depois. A população se revoltou com o ocorrido e saíram em protesto pelas 

ruas pedindo por mudança de poder, assim derrubando o presidente que já estava a mais de duas 

décadas no poder, países vizinhos vendo o avanço foram fazendo o mesmo”. Também podemos 

citar outro “começou em 2010 quando um jovem tunisiano ateou fogo ao próprio corpo como 

forma de manifestação contra as condições de vida no país que morava. Protesto que se espalhou 

pela Tunísia e pelo mundo árabe, dando vida ao movimento Primavera Árabe”. 

Dentro de todo esse período de estágio as ferramentas utilizadas foram basicamente 

fotos e vídeos na TV Pen Drive, mapas da região trabalhada em cada aula, até porque o colégio 

dispõe abundantemente desse recurso, o quadro negro e giz. Durante esse período, o ideal de aula 

era passar ideias aos alunos, e não palavras no quadro ou somente folhas cheias que na verdade, 

para alguns alunos são vazias. Sempre tentando explicar de maneira clara e objetiva essas ideias, 

em uma linguagem que os mesmos entendessem sem muita dificuldade, além de sempre fazer 

aqueles típicos questionamentos, “Está tudo bem? Podemos prosseguir? Alguma dúvida?”. 

O conteúdo trabalhado durante todo o estágio foi extenso, algumas aulas se tornaram 

cansativas por conta da teoria, ou seja, a explicação em si, mas posteriormente vinha o vídeo, que 

por sua vez, despertava o aluno. Basicamente o objetivo do vídeo era relacionar o conteúdo com 

as imagens contidas no mesmo, ou seja, uma forma de materializar o mesmo, ajudando no 

aprendizado.  

Durante esse curto período de estágio foi criado um ambiente agradável dentro da sala 

de aula, uma boa relação professor estagiário-aluno, a turma foi muito receptiva, o estágio superou 

as expectativas, ao final do mesmo a vontade era seguir um pouco mais, porém mais uma etapa 
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foi concluída ao final deste, outros desafios virão dentro dessa profissão, que até o momento tem 

sido bastante empolgante. 

Resumidamente, o estágio foi bem agradável e produtivo, foi possível aprender muito 

com os alunos, é esperado que os mesmos também tenham aprendido algo no decorrer do estágio. 

A experiência foi nova, um pouco assustadora no começo, passível daquele famoso “friozinho” 

na barriga, a tendência é que com o passar do tempo, momentos como esses se tornem mais 

normais possíveis. Em poucas palavras o estágio acabou com gostinho de “quero mais”. 

 

Considerações Finais  
O presente trabalho, antes de qualquer coisa busca analisar o que ocorreu no 

movimento chamado “A Primavera Árabe”, desde o seu surgimento até as suas 

consequências, sempre lembrando que o Oriente Médio e o norte da África são áreas de 

grandes diversidades políticas e religiosas.  

Podemos observar que com esse movimento em curso, foi aberta algumas brechas 

para que várias posições ideológicas tomassem mais força, como é o caso do Iêmen, que 

acabou se dividindo em três, ou da Síria, onde surgiu o Estado Islâmico, grupo terrorista 

mais temido mundialmente nos dias de hoje. 

Os conflitos desse movimento geraram milhares de mortos e refugiados 

espalhados ao redor do mundo, principalmente na Europa, fugiam por conta do medo, em 

busca de melhores condições de vida. 

Também não podemos esquecer-nos do poder econômico que essa região tem por 

conta do petróleo, o Oriente Médio possui cerca de 60% de todo petróleo do mundo, ou 

seja, o mundo todo está de olho na região e tem interesse na mesma por conta do “ouro 

negro” que lá se encontra. 

Concluindo, o movimento se iniciou com o suicídio de um vendedor de frutas 

ambulante, na Tunísia, em dezembro de 2010, esse ato abriu os olhos da população, 

promovendo protestos contra o governo, que inicialmente os repudiou, mas ele acabou 

deposto. Os outros países, assistindo essa situação, acabaram se rebelando também, tendo 

como a raiz de todo esse movimento a crise econômica, a falta de democracia, além de a 

população estar sofrendo com as altas taxas de desemprego e o alto custo dos alimentos, 

ou seja, o principal motivo do mesmo é a melhoria nas condições de vida. 

Porém todo esse movimento não chega ao resultado esperado, até porque como 

na Síria a guerra civil vem prejudicando a população até hoje, ou seja, o poder ainda está 
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em disputa e quem sofre com isso são os civis, que acabam ficando cada vez mais 

prejudicados, por conta das condições de vida e toda a violência presente. 

Em relação ao estágio, pode-se concluir que a experiência foi bem positiva, gostei 

muito de trabalhar com o terceiro ano, até porque hoje tenho 22 anos, ou seja, as idades 

são bem próximas, já que os alunos têm de 17-18 anos, as ideias batem, os papos são 

parecidos. Acredito que para eles também foi uma experiência nova, um professor nessa 

faixa etária de idade não é muito comum.  

Um ciclo foi encerrado para que um novo possa começar, novas experiências estão 

por vir, novos “frios na barriga”, essa experiência foi bem entusiasmante, motivadora e 

proveitosa, errei e acertei, faz parte da vida, principalmente quando se está começando 

em algo novo, espero que todo o “resto” seja assim também.  
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Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

 

Resumo:  
O presente artigo visa relatar as experiências de estágio, da disciplina de Didática da Geografia e 

Estágio Supervisionado, e a contribuição que os Estagiários podem dar aos alunos envolvidos 

nesta prática pedagógica. O estágio para os cursos de Licenciatura tem como objeto proporcionar 

o conhecimento do ambiente escolar, constituindo como um espaço de observação e prática 

docente, proporcionado a vivência na relação educador – educando em sala de aula, treinando a 

prática docente, sendo de extrema importância para os estagiários adquirirem experiência  e 

exercendo papel fundamental na formação de professores, além de sua importância  para a 

compreensão das problemáticas existentes em sala de aula.  É neste momento, que foram 

colocados em práticas os conteúdos referentes ao processo de urbanização para o segundo ano do 

Ensino Médio, bem como as metodologias, os procedimentos de ensino e o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas discutidas durante a parte teórica da disciplina. Dentro do processo de 

estágio foi possível perceber a dicotomia entre teoria e prática, principalmente na temática 

trabalhada, o processo de urbanização brasileira e a necessidade de se reinventar dentro da 

realidade e particularidades de cada sala de aula, sempre articulando o planejamento pedagógico 

com a realidade social.  

 

Palavras-chave: Estágio supervisionado; formação docente, educação 

 

Introdução 
As aulas foram planejadas conforme o cronograma e foi utilizado como base para 

a elaboração os capítulos 10 e 11 do livro didático “Geografia, Espaço e Identidade” dos 
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autores Boligian e Alves, tendo como temas a urbanização brasileira e o complexo 

regional do nordeste. Todo o material produzido foi usado para as duas turmas. 

Diante disto, foi proposto no plano de estágio para as salas em que a dupla 

trabalhasse, que em uma sala utilizasse o método tradicional de aulas, expositivo, com o 

livro pedagógico, e em outra, além do método expositivo e o livro pedagógico, a  inserção 

do uso de recursos áudio visuais, além das redes sociais para os conteúdos e material 

pedagógico complementar dos assuntos trabalhados em aula, sendo construído um mapa 

conceitual dos assuntos abordados em cada aula, com a participação dos alunos, para que 

houvesse uma melhor construção e assimilação de conhecimento. 

Abordando o processo de Urbanização brasileira e suas consequências, 

fenômenos recente onde diversos geógrafos fizeram importantes contribuições para a 

compreensão dos conceitos relacionada, como Roberto Lobato Corrêa em O Espaço 

Urbano, de 1993 e no mesmo ano, A Urbanização Brasileira de Milton Santos, sendo que 

Correa trata do espaço urbano como um conjunto de diferentes usos da terra justapostos 

entre si, abordando todos os agentes sociais que produzem o espaço social, e o papel que 

cada um tem dentro destes Processos de construção espacial. Também trata dos problemas 

urbanos e desigualdades sócio espaciais, como segregação e auto segregação, 

centralização e descentralização. Trabalha ainda a rede urbana brasileira e suas 

complexidades, como forma espacial, natureza e significado e divisão territorial do 

trabalho, assuntos discorridos na publicação o estudo da rede urbana, uma preposição 

metodológica. 

 Em um segundo momento, tendo realizado o planejamento de sua autonomia didática, o 

processo de interação entre estagiário-aluno se torna mais natural e seguro, tornando-se possível 

traçar estratégias de interação com os alunos e abordagem de conteúdo. Apresentar o conteúdo de 

forma estimulante para o aprendizado do aluno foi uma dificuldade encontrada, sendo que a 

Escola não dispunha dos materiais didáticos descritos no modelo de plano de aula desenvolvido.  

Como metodologia, utilizou-se a construção de mapas conceituais com o foco em 

um eixo principal de cada aula, fazendo a conceituação do assunto para que os alunos 

refletissem e participassem, contribuindo desta forma para a construção do mapa 

conceitual que ia acontecendo através de uma conversa aberta. A participação de todos 

acontecia de forma espontânea e o mapa conceitual ia se constituindo.  

Como forma de incentivo para os alunos participarem, para cada atividade 

produzida era atribuída uma nota para o aluno entregasse. 
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A estrutura do artigo está dividida em primeiramente a importância do estágio 

para a formação de docentes, onde é discutido os objetivos e sua finalidade, em um 

segundo momento será abordado a inserção do conceito de Urbanização Brasileira na sala 

de aula, onde há relatos da metodologia aplicada além da atribuição do conceito. Para 

fechar, há um comparativo entre as duas turmas sobre resultados obtidos em questão de 

avaliações e notas. 

 

Notas sobre o Estágio  

 

O estágio obrigatório tem como objetivo propor uma experiência de prática pedagógica 

na formação profissional no ensino de Geografia, possibilitando vivenciar uma realidade até então 

experimentada apenas em modo teórico. É sempre um desafio enfrentar a sala de aula e colocar 

em prática o aprendizado teórico, pois o aluno na condição de estagiário é visto como um 

professor pelos escolares, no entanto, o próprio estagiário se vê como um docente. Partindo desse 

princípio, se enxergar como um educador-professor foi o primeiro desafio, o segundo, foi planejar 

o conteúdo a ser ministrado no período de estágio, sendo que no processo da disciplina de Didática 

de Geografia e Estagio Supervisionado, o período de planejamento foi o mais difícil de ser 

concretizado, haja vista a falta de experiência em docência dos.  

A partir disso, descobriu-se a importância do processo de planejamento para o 

domínio do conteúdo e metodologia a ser aplicado em sala de aula.  Sobre este contexto sobre a 

importância do ato de planejar:  

O ato de planejar é educativo na medida em que possibilita ao professor reconhecer-

se como sujeito social e favorece a reflexão sobre as suas experiências formativas, 

compreendendo que seus discursos sobre o espaço, no caso do professor de Geografia, é uma 

condição para o exercício da cidadania (MOURA, 2012, p.3)O ato do planejamento torna-se, 

portanto, o ponto de partida do estágio. O modo como este processo se desdobrará irá refletir 

diretamente na qualidade do conteúdo e processo pedagógico a ser ministrado, enriquecendo a 

aula. Neste contexto, MOURA (2012 p.3) enfatiza que “o planejamento ocupa posição de 

destaque, por apresentar-se como estratégia didática e subsidio formativo para uma proposta 

desafiante, ousada e entrelaçada cm as necessidades concretas da escola”.  

 Diante de tantos avanços tecnológicos no sistema de educação e aprendizagem, 

manter o aluno focado na aula somente com o uso do método tradicional (quadro, giz e livro 

didático) é um desafio muito grande, perante a negligência estrutural existente no que diz respeito 

ao ensino público, desafio este que foi constatado durante essa experiência na Escola. A geração 
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que está frequentando o ensino fundamental e médio faz parte de uma nova geração, que o ensino 

público não está preparado nem estruturado para atender, e a linguagem do professor também não 

está adequada para atingir estes alunos. “Nossos alunos mudaram radicalmente [...] não são os 

mesmos para os quais o nosso sistema educacional foi criado” (PRENSKY, 2001, p.1) 

Percebe-se o desafio em atingir o interesse do aluno não por falta de empenho do 

professor, uma vez que diante da estrutura que lhe é oferecida ainda consegue obter êxito para 

com seu papel profissional, o problema é exatamente o modelo tradicional com estrutura mínima 

e sabotada fornecida pelo Estado que já não cabe mais a essa geração nascida em meio à 

propagação da onda digital que absorve informações de forma rápida e prática, sendo necessária 

a constante busca de metodologias para a melhor forma de interação com este aluno, como aborda 

Alves (1994, p. 14), “mas poderá haver sofrimento maior para uma criança ou um adolescente 

que ser forçado a mover-se numa floresta de informações que ele não consegue compreender, e 

que nenhuma relação parece ter com sua vida?”  

O Estágio foi realizado em um colégio estadual na cidade de Londrina - PR, no 

período entre Agosto e Outubro no ano de 2018, sendo ministrado para o segundo ano do 

Ensino Médio, turmas A, com 33 alunos matriculados e B com 27 alunos.  

Em visita em um momento prévio ao início do estágio, fomos apresentados às 

duas turmas, sendo a turma A uma turma educada, respeitosa, porém pouco participativa 

e fraca em rendimento, a turma B um pouco mais agitada, porém sendo de melhor 

participação e rendimento. Neste momento, foi aplicado um questionário a fim de 

conhecer os alunos e saber o que esperavam deste período em que teriam aulas conosco. 

Uma das questões dizia a respeito ao interesse no uso de redes sociais para receber 

materiais de apoio e complementares ao conteúdo estudado em sala, todos aprovaram e 

se demonstraram interessados pela proposta já que todos possuíam celulares e acesso à 

internet. Assim sendo, essa foi a forma encontrada para promover a interação com os 

alunos e produzir materiais complementares, como apresentação de vídeos, letras de 

músicas, documentários e reportagens. Com autorização da Professora regente e dos 

alunos da Turma A, foi criado um grupo de Whatsapp onde todo o conteúdo a ser 

trabalhado era enviado previamente para no grupo.  

A opção do uso do de uma rede social como ferramenta pedagógica auxiliar teve 

como objetivo fazer com que o ensino do conteúdo da disciplina de Geografia fosse 

ministrado de uma forma mais dinâmica, tendo em vista que o uso dos aparelhos celulares 

é usado de forma constante pelos alunos no seu cotidiano para as mais diversas atividades, 
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além do grande potencial educativo destas tecnologias, desde que esteja previsto dentro 

do processo pedagógico.  

Para Garcia, 

O uso pedagógico das redes oferece a alunos e professores, neste 

processo, a chance de poder esclarecer suas dúvidas à distância, 

promovendo, ainda, o estudo em grupo com estudantes separados 

geograficamente, permitindo-lhes a discussão de temas do mesmo 

interesse. Mediante esta tecnologia, o aluno sairá de seu isolamento, 

enriquecendo seu conhecimento de forma individual ou grupal. Poderá 

fazer perguntas, manifestar ideias e opiniões, fazer uma leitura de 

mundo mais global, assumir a palavra, confrontar ideias e pensamentos 

e, definitivamente, na sala de aula não ficará mais confinada a quatro 

paredes. Isto quer dizer que o uso desta tecnologia poderá criar uma 

nova dinâmica pedagógica interativa, que se inserida num projeto 

pedagógico sólido, sem dúvida, contribuirá e muito para a formação 

moderna dos alunos (GARCIA, 2000, p.5) 

 

O uso das mídias digitais para a interação da Escola–aluno já é muito difundido nas instituições 

de ensino privado, onde faz parte da estrutura e pedagógica destas instituições, mostrando o 

enorme abismo educacional entre a educação privada e educação pública.  

 

A Urbanização brasileira trabalhada em sala de aula 
De um modo geral tem sido estudada e trabalhada por muitos autores, em especial, 

onde se destaca Milton Santos. Na obra “Urbanização Brasileira” (1993), o autor discorre 

sobre a urbanização pretérita, destacando o papel de país agrário, que até o fim do século 

XIX possuía apenas três cidades com mais de 100.000 (cem mil) habitantes, constatando 

uma urbanização tardia.  

No início do século XX, observando o intenso processo imigratório ocorrendo 

nesta época, quatro cidades já possuíam mais de 1.000.000 (um milhão de habitantes) 

destacando a cidade de São Paulo, que em um recorte espacial de 20 anos saltou de uma 

população de 31.385 para 239.820 moradores. Nestes 20 anos o processo de urbanização 

brasileiro quase dobrou, de 5.9 % em 1882, para 9,4% em 1900. Além do fluxo 

imigratório que contribui para este aumento do processo de urbanização, o fluxo 

migratório também foi fundamental.  

O processo de transição da economia agrária, para a economia industrial, e a 

implantação de infraestrutura nos grandes centros, promoveu este fluxo do interior para 

as capitais. Em 1940, a taxa de urbanização era de 26, 35 %, enquanto em 1980, alcançou 

68,86 % da população vivendo nos centros urbanos. A década de 70, foi o marco do 
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processo de urbanização, onde a população urbana, superou a população rural, alcançando 

o índice de urbanização de 56,80%.  

Outro fator destacado por Milton Santos, é a implantação do meio-técnico-

cientifico-informacional onde fala a respeito da aceleração da mecanização no território, 

a implantação de rodovias, meios de comunicação, a criação de infraestruturas, o território 

se conecta em redes, oferecendo condições do capital se multiplicar através de diversas 

dinâmicas, que cada vez mais provoca um êxodo rural, promovendo uma urbanização 

ainda mais acentuada. Este processo de urbanização em pouco tempo, provocou uma 

diversificação e complexidade no sistema urbano, provocando muitas diversidades 

regionais e nacionais. Estas diversidades empobreceram regiões outrora prosperas, e 

enriqueceram regiões que eram consideradas periféricas. As aglomerações urbanas, na 

visão do autor provocou grande precarização no meio urbano, pelo inchaço populacional 

e falta de planejamento, criando um grande problema de acesso a infraestrutura 

principalmente em áreas periféricas, onde a ausência do estado e constante. Aborda por 

fim em seu trabalho, a tendência da desmetropolização, visto que em razão da saturação 

dos grandes centros, o processo se inverte, com um fluxo direcionado as médias cidades, 

onde a uma nova formação de novas regiões metropolitanas.  

Neste processo de estágio não poderíamos falar de urbanização sem trazer o tema 

para um recorte local, onde o processo do êxodo rural e urbanização é mais recente e 

intenso, usando os exemplos ocorridos em Londrina e Maringá, que consolidou o 

processo de colonização, exploração agraria, êxodo, urbanização, urbanização crescente 

e desigual em um período temporal de apenas 50 anos, transformou a realidade do norte 

paranaense, conforme OLIVEIRA, E. L.; FRESCA, T. M. Modernização e complexidade 

do circuito superior nas economias urbanas de Londrina e Maringá-PR. GEOUSP – 

Espaço e Tempo, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 496-511, 2014. Nestes processos de 

urbanização, há o fato de não ser absorvida toda a mão de obra disponível, existindo um 

contingente chamado economicamente de exército de reserva ou tecnicamente PEA – 

população economicamente ativa, conforme classificação do IBGE. 

A partir de todo o fundamento teórico, no decorrer do mês de agosto, foram 

ministradas as aulas com o com a temática de Urbanização e dava-se através de aulas 

expositivas e dialogadas com o objetivo da construção de um mapa conceitual juntamente 

com os alunos a partir do tema chave, como podemos ver nas imagens logo abaixo, em 
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um exemplo de um mapa conceitual construído por uma aluna da turma B e o mapa 

conceitual construído no quadro com a ajuda e participação dos alunos. 

Figura 01: Mapa conceitual a partir da perspectiva do aluno 

 

Foto: Erica, 2°B, 2018. 
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Figura 02 – Mapa conceitual feito em sala de aula 

 

Fonte: Os autores, 2018 

 

 

Resultados Obtidos 

 

Durante o mês de agosto, os estagiários cumpriram o estabelecido no plano de 

aulas, fazendo apenas ajustes necessários, com relação as metodologias, em razão da 

dinâmica de cada aula e de cada sala, valendo-se da importância  do processo de 

planejamento, as mudanças necessárias para adequar o conteúdo pedagógico a realidade  

encontrada não trouxeram nenhum prejuízo com relação a aplicação do conteúdo 

programado. Foi marcada pela professora regente, uma avaliação de recuperação no dia 

30 de agosto para ambas as turmas. 

A turma A, recebeu uma revisão do tema preparada digitalmente, com vídeos, 

fotos, textos e um resumo acerca da temática, preparada por um aplicativo chamado 

Sway-office, da Microsoft.  
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Figura 3: modelo da revisão digital 

 

A prova foi elaborada com 12 questões, abordando o capítulo 10 do livro didático, 

com a temática de urbanização, valendo 6 pontos. Após a correção da professora regente, 

a prova foi conferida com os alunos que fizeram a prova de recuperação e a nota atribuída. 

Foi adotado como metodologia para verificar se houve ganho com o uso dos recursos 

digitais pela turma A os seguintes parâmetros:   Soma do resultado de todas as notas da 

recuperação, divido pela quantidade de alunos que fizeram a prova, sendo encontrado os 

seguintes valores: 

 

Tabela 1 - Comparativo de notas entre turmas 

Turma Qte de alunos Somatório das notas Média das notas 

2º Ano A 16 35,4 2,21 

2º Ano B 18 45,6 2,53 

Fonte: Os autores. 

 

 Pelos dados obtidos, pode-se constatar que não houve ganho pela turma A, com 

o uso dos recursos digitais, ficando com a média das notas abaixo da turma B, que usou 

somente o caderno para a revisão. 

Com relação ao aproveitamento das duas turmas, comparando as avaliações totais 

obtidas no período de estágio, com relação as avaliações totais do primeiro trimestre, 

houve também uma perda da média dos alunos de ambas as salas. A metodologia adotada 

para o comparativo foi a soma total das avaliações dos trimestres, dividido pela 

quantidade de alunos de cada sala, conforme valores abaixo:  

 

Tabela 2 - Comparativo do media das notas no primeiro trimestre 

Turma Qte de alunos Somatório 1º Trim. Media das notas 

Turma A 34 227,4 6,68 

Turma B 27 195,3 7,23 

Fonte: Os autores 
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Tabela 3 - Comparativo do media das notas no segundo trimestre 

Turma Qte de alunos Somatório 1º Trim. Media das notas 

Turma A 32 189,0 5,90 

Turma B 27 167,7 6,21 

Fonte: Os autores 

Comparando as tabelas nº 2 e 3, é possível constatar que houve perda nas medias 

do 2º trimestre, com relação entre o 1º trimestre. Tal análise deve-se ao fato para verificar 

objetivamente em dados quantitativos se houve ganho em média nas duas turmas no 

período em que as aulas eram ministradas pelos estagiários. Pelos resultados encontrados, 

a média das turmas caíram, tendo uma redução de 11,68 % na média da Turma A, e de 

14,40 %, na média da turma B. 

Ao final, conversando com os alunos a respeito dos conteúdos ministrados 

observou-se que a maior parte obteve sim um salto na aprendizagem e conseguiu 

relacionar os problemas causados pelo processo de urbanização a cidade de Londrina e 

até mesmo a bairros da cidade, trazendo o conceito a sua realidade. 

 

 

Considerações Finais  
Para os alunos da licenciatura, o período de estágio é uma oportunidade muito 

importante de aprendizado e de experiência. Conhecer as rotinas administrativas e 

pedagógicas de uma escola, vivenciando uma realidade que se vislumbra e um momento 

de definição pela escolha da licenciatura. A convivência com os alunos abre uma série de 

reflexões para os estagiários, pois vivenciar a realidade de cada um deles é uma 

experiência rica, além de um crescimento humano importante. Se os estagiários são 

acolhidos para esta experiência necessária, há de se pensar na retribuição destes 

estagiários para com estes alunos, não somente como uma obrigação curricular, mas 

também como uma obrigação moral, não apenas seguindo o projeto de estágio, mas se 

doando e superando em seus próprios propósitos e expectativas.  A reflexão que fica na 

experiência vivenciada é a de superação pela falta de experiência pedagógica, 

compensada através de dedicação, esforço e aprendizado contínuo, pois um professor está 

sempre em processo de aprendizado e que a cobrança faz parte deste aperfeiçoamento. 

Em um primeiro momento, analisando os dados obtidos, fica a sensação de 

decepção e frustração pela queda de rendimento constatada, levando a reflexão sobre a 
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contribuição efetiva em termos de conhecimento levada aos alunos e se houve uma 

preparação adequada e o mais importante, se dedicação o suficiente para receber os 

conhecimentos que foram ministrados durante a graduação.      

Em um segundo momento, percebe-se que querer comparar os dados obtidos no 

período do estágio, com os dados do regente da sala, e de uma presunção e arrogância 

muito grande, tendo em vista que este docente está em constante aprendizado, além de 

muita experiência profissional. Então, o simples fato de se aproximar dos resultados 

destes profissionais, é motivo de orgulho, além de ser enriquecedor receber as orientações 

dentro da sala de aula, o que leva a perceber que teve a formação adequada, basta se 

apropriar do que foi ensinado. 

E por último e mais enriquecedor da experiência do estágio, é fazer parte de um 

breve momento da vida dos alunos, aprendendo que possuem realidades e necessidades 

diferentes e é necessário entender e respeitar  a particularidade  de cada um, já que há 

uma troca de conhecimentos e o professor, além de mediador é sempre uma referência na 

vida dos alunos, tendo em vista que o primeiro convívio social dos alunos, depois da 

família, é a escola, onde muitas vezes os valores ensinados, são um aprendizado para toda 

a vida. 
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O ENSINO SOBRE GLOBALIZAÇÃO EM SALA DE 

AULA: A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO 

KAHOOT! COMO FERRAMENTA AUXILIAR 

PARA O ENSINO 
 

Guilherme Vinicius de Souza18 

 Rafael de Souza Maximiano19  

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

Resumo 

O artigo tem por objetivo discutir a importância do estágio supervisionado para a formação 

docente dos futuros professores, dando ênfase na experiência da regência realizada em um 

Colégio Estadual em Londrina – PR. Será abordado o processo de construção dos conteúdos para 

aplicação na regência e sua aplicabilidade em sala de aula, destacando as temáticas principais, o 

processo de globalização mundial e o papel dos blocos econômicos na economia global. Será 

discutida a utilização da tecnologia como ferramenta auxiliar de ensino docente, buscando 

despertar o interesse dos alunos para as atividades ministradas em sala de aula. Como resultado 

constatou-se que houve uma maior participação dos alunos e assimilação dos conteúdos 

trabalhados. 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Globalização; Tecnologia na educação. 

   

Introdução 

Este artigo apresenta os resultados do estágio de regência dos graduandos em Geografia 

da Universidade Estadual de Londrina – PR e algumas reflexões feitas durante as aulas 

ministradas, em um colégio situado na zona leste da cidade de Londrina – PR.  

O conteúdo abordado no artigo e em sala de aula foi “Globalização e Blocos Econômicos 

Mundiais”, trabalhado com alunos do 3° ano do Ensino Médio das turmas B e C. 

 Foram utilizados durante as aulas os mais diferentes recursos didáticos para facilitar o 

processo de aprendizagem e alcançar os objetivos estipulados nos planos de aula elaborados antes 

mesmo de começar o estágio. 

Por meio da realização de um círculo de cultura, da construção de uma linha do tempo, 

elaboração de trabalhos referentes a multinacionais, construção de um mapa de linhas sobre 

blocos econômicos e uma competição entre os alunos com quizzes do aplicativo Kahoot!, os 

estagiários conduziram as aulas balizadas por uma sequência didática de 15 aulas. 

                                                           
18Graduando em Geografia. Universidade Estadual de Londrina. guilhermevinicius.souza@outlook.com. 
19Graduando em Geografia. Universidade Estadual de Londrina. ra.fa452@hotmail.com. 
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As experiências obtidas no decorrer do estágio mostram a importância do estágio para os 

graduandos, pois os mesmos tornam-se professores a partir do momento que entram em sala de 

aula e partem para a prática. 

Os resultados obtidos no decorrer do estágio e observados pelos estagiários mostram a 

busca constante pela construção do conhecimento, sendo eles validados ao fim de cada conteúdo, 

tornando então, o período de estágio prazeroso aos alunos e professores. 

O estágio supervisionado e seu auxilio para a formação docente 

O estágio supervisionado na Universidade Estadual de Londrina tem inicio no quarto 

ano da graduação. Muitas pessoas que não realizaram a graduação em alguma licenciatura pensam 

que a experiência docente dos estagiários tem inicio no momento em que entram na sala de aula 

para lecionar e assim tem seu primeiro contato com alunos, contudo o mesmo é o ápice de todas 

as experiências vivenciadas pelos graduandos durante seu processo de graduação no período 

universitário. A preparação para esse momento tem inicio no primeiro dia de sua vida acadêmica 

e a partir deste momento se inicia a preparação para o estágio de regência. 

Assim para Nóvoa (1995) a formação de professores deve ser pensada como um todo, 

integrando as dimensões iniciais e continuada, por meio de uma ligação constante entre 

universidade e escola, levando sempre em consideração os interesses dessas instituições, 

enfatizando as características inerentes do profissional docente. 

No campo da reflexão sobre o que deve ser um professor no contexto 

social atual, de como deve ser sua formação para cumprir as tarefas 

sociais que lhe são exigidas, destacam-se: o processo de formação é de 

fato um processo de autoformação; a formação é um processo contínuo; 

a formação inicial e continuada tem como princípio a articulação 

ensino-pesquisa, ação-reflexão; o exercício da atividade profissional 

tem como base a reflexão critica do professor. Outro elemento que tem 

sido considerado importante na formação do professor é o da 

construção da identidade profissional e seu papel nessa formação 

(CAVALCANTI, 2003, p. 195). 

 

A interação entre teoria e prática é muito importante na formação do professor, portanto, 

o estágio supervisionado de regência possibilita aos graduandos e futuros professores alocar na 

prática a teoria obtida durante todo o processo da graduação universitária. 

Antes do início do período de estágio regência os graduandos realizam um levantamento 

prévio a respeito do colégio que irão lecionar, no qual os mesmos verificam a localização 

geográfica territorial da instituição de ensino, visando compreender os aspectos socioeconômicos 

dos alunos atendidos pelo mesmo, buscando nortear os estagiários a respeito da forma como estes 

devem agir na sala de aula. 
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Finalizada a primeira observação in loco a próxima etapa do estágio se constitui na 

observação por parte dos graduandos das turmas escolares onde lecionarão durante o período de 

regência, e a partir da observação da classe realizar a elaboração dos planos de ação, metodologias 

de ensino e materiais a serem utilizados no processo de construção do conhecimento dos 

conteúdos a serem trabalhadas durante a regência. 

Para a construção da linha de pensamento que norteará o processo de ensino e de 

aprendizagem os graduandos devem ter em mente os seguintes questionamentos na criação de 

seus planos de aula: O que vou ensinar? Por que e para que vou ensinar? Como vou ensinar? Com 

o que vou ensinar? E com essas perguntas traçar estratégias de ensino que possibilitem aos alunos 

desenvolver habilidades e construir uma ideia própria a respeito do conteúdo a ser trabalhado. 

Para responder esses questionamentos e criar as estratégias de ensino a serem utilizadas 

durante o período de regência além da observação das turmas durante algumas aulas foi efetuada 

a aplicação de um questionário buscando compreender o pensar dos alunos a respeito da 

Geografia, a preferência a respeito de como transcorrer as aulas e a melhor forma de aprendizagem 

de cada um dos alunos. 

A preparação e o lecionar 

Esse questionário foi aplicado nas turmas do 3° ano B e C e visava em um primeiro 

momento questiona-los a respeito da importância da Geografia, o objeto de estudo da geografia e 

como gostariam que as aulas fossem lecionadas durante o período de vigência do estágio 

supervisionado. 

A respeito da utilização da Geografia em seu dia a dia nenhum dos 58 alunos presentes 

nas duas turmas destacou a utilização da geografia em seu dia a dia, já no que tange o 

conhecimento dos mesmos a respeito da geografia e seu objeto de estudo as respostas foram as 

seguintes: 
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Figura 1 – O Que estuda a Geografia?

 

Fonte: Os autores, 2018 

As respostas obtidas referentes ao estudo da ciência geográfica foi que dez estudantes 

relacionaram ao estudo da natureza, relacionando as florestas, fatores climáticos e ao meio 

ambiente. 

Referente aos aspectos físicos onze alunos os destacaram, relacionando a Geografia 

principalmente com a continentalidade, diferença de relevos e formação terrestre. Por fim oito 

alunos destacaram os aspectos sociais ou espaciais destacando as relações entre pessoas, aspectos 

políticos e a distribuição econômica mundial. 

No 3°C as respostas obtidas foram as seguintes: 

Figura 2 – O Que estuda a Geografia? 

 

Fonte: Os autores (2018) 
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Os alunos do 3° C dividiram suas respostas em catorze deles relacionaram a geografia 

ao ensino dos aspectos físicos do planeta terra, seis relacionaram a questões naturais como fauna 

e flora, meio ambiente entre outros, cinco informaram que a geografia estuda as mudanças que 

ocorrem no espaço como, por exemplo, deslocamento populacional, relações políticas e as 

influências que estas têm na vida do cidadão e quatro alunos não responderam o questionamento. 

Quanto à importância da geografia, foi apontado a respeito da compreensão do meio 

ambiente, impactos do homem na atmosfera, relevo, distribuição econômica e populacional, o 

relevo do planeta e a história da formação do mesmo.  

O questionário foi finalizado com uma pergunta sobre o tipo de aula que os estudantes 

preferem e as que mais contribuem para seu aprendizado. As respostas obtidas em sua maioria 

são que os mesmos gostariam de aulas dialogadas e com um maior número de atividades práticas. 

Com as respostas obtidas e a devida orientação da professora supervisora foram definidas as 

abordagens teórico-metodológicas buscando atender as preferências dos alunos com aulas mais 

dialogadas e atividades práticas. 

O tema definido anteriormente junto ao professor supervisor do colégio para ser 

trabalhado com os alunos foi Globalização e Blocos Econômicos. Pensando nisso os estagiários 

enquadraram os conteúdos de acordo com o tempo disponível e de maneira que facilitasse o 

aprendizado dos alunos. 

O conteúdo foi então dividido em duas partes, “A globalização no mundo e as 

multinacionais” e “Os blocos econômicos mundiais”. Num primeiro momento tanto para 

apresentação dos estagiários e para introdução do conteúdo, e destacar para os mesmos, foi 

realizado um círculo de cultura visando construir um pensamento conjunto a respeito do que viria 

a ser a geografia e a importância da geografia em suas vidas. Para tanto partimos da ideia de 

Castrogiovanni que diz: 

a geografia escolar (será que existe mais de uma geografia?), mais do 

que nunca, deve ser trabalhada de forma a instrumentalizar os alunos 

para lidarem com a espacialidade e com suas múltiplas aproximações: 

eles devem saber operar o espaço! Tal postura procura dar conta da 

compreensão da vida social refletida sobre os diferentes sujeitos, 

agentes responsáveis pelas (trans)formações. Com isso, parece ficar 

mais fácil para o sujeito reconhecer as contradições e os conflitos 

sociais e avaliar constantemente as formas de apropriação e de 

organização estabelecidas pelos grupos sociais e, quando desejar, 

buscar mecanismos de intervenção (CASTROGIOVANNI, 2007, p. 

43). 
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E o instrumento utilizado nesta primeira aula para destacar a importância da geografia e 

a construção de uma ideia individual por parte dos estudantes foi o círculo de cultura proposto 

por Paulo Freire a respeito do mesmo Fiori diz: 

o círculo de cultura, no método Paulo Freire, re-vi-ve a vida em 

profundidade crítica. A consciência emerge o mundo vivido, objetiva-

o, problematiza-o, compreende-o como projeto humano. Em diálogo 

circular, intersubjetivando-se mais e mais, vai assumindo, criticamente, 

o dinamismo, de sua objetividade criadora. Todos juntos, em círculo, 

em colaboração, re-elaboram o mundo e, ao reconstruí-lo, apercebem-

se de que, embora construído também por eles, esse mundo não é 

verdadeiramente para eles. Humanizado por eles, esse mundo não os 

humaniza. As mãos que os fazem não são as que o dominam. Destinado 

a liberá-los como sujeitos, escraviza-os como objetos. (FIORI, 2014, 

p.30) 

Desta forma, os círculos de cultura consistiam em espaços para a construção de diálogo, 

onde se ensinava e se aprendia por meio de ações dialógicas, ou seja, o conhecimento se constrói, 

por meio de trocas de experiências entre educandos e docentes, a respeito de assuntos como o 

mundo e o lugar de vivência. Essa construção do conhecimento visa à conscientização da 

realidade concreta, em outras palavras, uma reflexão crítica do mundo, como intuito de criar 

possibilidades para mudar a realidade social. No caso do estágio a ideia construída diz repeito ao 

que viria a ser a geografia, seu objeto de estudo e seu impacto em suas vidas. 

Por meio do círculo de cultura os estagiários puderam enxergar qual a melhor maneira 

para trabalhar com as turmas e como poderiam conduzir a turma durante o estágio. Além disso, 

as falas dos alunos durante o círculo de cultura foram de extrema importância, abrindo um leque 

de ideias para serem trabalhadas pelos estagiários. 

Nas aulas subsequentes os temas abordados junto aos alunos foram: o processo de 

globalização mundial, o meio técnico científico informacional, a globalização econômica, o papel 

das multinacionais no mundo global, a importância dos blocos econômicos e seu papel para o 

desenvolvimento das economias globais. 

Finalizada a primeira aula onde foi realizado o círculo de cultura, nas duas aulas seguintes 

foi trabalhado com os alunos o conceito de globalização, como se originou e seu papel para o 

desenvolvimento econômico atual. Para tanto utilizou-se de uma ideia de Milton Santos qual ao 

que viria a ser o fenômeno da globalização. 

Segundo Santos, “a globalização é o ápice do processo de internacionalização do mundo 

capitalista, onde as tecnologias foram essenciais para o desenvolvimento do espaço geográfico e 

de relações políticas”. 
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Para entendê-la, como, de resto, a qualquer fase da história, há dois elementos 

fundamentais a levar em conta: o estado das técnicas e o estado da política.  (SANTOS, 2000, 

p.11). 

Por meio de uma linha do tempo se destacou acontecimentos históricos que marcaram 

a transformação do espaço geográfico e as relações estabelecidas entre o homem, buscou-se 

exemplificar como o processo de globalização ocorreu e qual a sua importância até os dias de 

hoje, principalmente na vida dos alunos. 

Foi notável a participação dos alunos durante a produção da linha do tempo, pois o 

constante diálogo entre os estagiários e alunos possibilitou uma melhor explanação de ideias 

acerca do conteúdo proposto. 

A produção da linha do tempo contou com o uso de imagens para a representação de 

determinados períodos da história da globalização, dentre eles podemos citar o Mercantilismo e 

a Primeira Guerra Mundial. A utilização das imagens proporcionou uma maior proximidade dos 

alunos com os períodos históricos abordados. 

Figura 3 – Linha do tempo processo de globalização mundial 

 

Fonte: Os autores, 2018 

A linha do tempo produzida no quadro de giz também foi feita no caderno pelos alunos 

para que a mesma auxiliasse em uma posterior avaliação. 

Tendo finalizado a atividade e sanado as dúvidas dos alunos referente ao conteúdo, foi 

dado início ao próximo conteúdo programado que seria a respeito da estruturação e expansão das 

multinacionais bem como sua importância para a economia mediante o processo de globalização 

mundial. 

Quando perguntado aos alunos o que eram empresas multinacionais notou-se novamente 

que somente alguns sabiam a definição e que diferente da ultima vez quando questionados a 
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respeito do conceito de globalização, os alunos sentiram uma maior liberdade para expor suas 

ideias e opiniões.  

Por meio de aulas expositivas dialogadas foi abordado o que é uma empresa multinacional 

e como a globalização teve influência no processo e expansão das mesmas pelo mundo e como 

impactam na vivência da população local. 

Pensando em uma atividade a fim de aprofundar o conteúdo, foi proposto um trabalho em 

que cada aluno pesquisaria a respeito de uma multinacional buscando informações relacionadas 

ao seu valor de mercado, país de origem, mercado de atuação, mão de obra e sua instalação em 

países em desenvolvimento.   

Posterior à entrega dos trabalhos foi possível trabalhar com as dinâmicas no espaço 

geográfico ocasionadas pelas multinacionais, como desigualdade, exploração da mão de obra, 

economia mundial e questões políticas. 

Notou-se que os alunos gostaram de trabalhar com o conteúdo de multinacionais, pois 

além de ser algo próximo à realidade deles, o assunto mostrou-se interessante quando se comparou 

ação de multinacionais com acontecimentos da atualidade que são recorrentes na televisão e 

internet. 

Finalizado o conteúdo de multinacionais foi dado inicio ao último conteúdo estipulado 

para o estágio. Nesse momento o contato com os alunos já proporcionou  uma intimidade onde 

tanto os estagiários quanto os alunos se sentiram a vontade para compartilhar suas experiências, 

conhecimentos e ideias. 

Tendo como último conteúdo a ser trabalhado os blocos econômicos, e levando em 

consideração a solicitação dos alunos por atividades mais práticas durante o processo de ensino e 

de aprendizagem, foi decidido em conjunto com a professora supervisora da regência utilizar da 

tecnologia como ferramenta auxiliar para a construção do conhecimento a respeito da temática. 

A utilização do aplicativo Kahoot! e os resultados obtidos 

Visando atender as expectativas dos alunos para atividades mais práticas saindo um 

pouco das aulas expositivas e expositivo-dialogadas que embora sejam de extrema importância 

para a formação dos alunos, não podemos como educadores permanecer inerentes à forma de 

ensino vigente e não utilizar das ferramentas propiciadas pelo desenvolvimento tecnológicos 

provenientes da globalização. 

Assim a utilização da tecnologia como ferramenta auxiliar para a construção do 

conhecimento referente à temática dos blocos econômicos, foi o caminho metodológico 

encontrado para interação com o grupo de alunos. 

Para a interação dos alunos e participação durante as aulas foi escolhido utilizar o 

aplicativo Kahoot! para a construção do conhecimento. 
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O Kahoot! Encontra-se disponível no site https://getkahoot.com/ e funciona em todos 

os sistemas operacionais disponíveis no mercado. Essa aplicação tem como objetivo fomentar a 

aprendizagem de maneira mais divertida por meio de jogos. O mesmo é uma aplicação gratuita 

que disponibiliza aos seus usuários três atividades: Quiz, Discussion e Survey. 

Figura 4 – Interface Kahoot! 

 

Fonte: https://kahoot.com/ - 2018 

A Atividade foi dividida em etapas: 

Em um primeiro momento os alunos foram divididos em grupos de cinco pessoas para 

atender os seguintes blocos econômicos: USMCA (Estados Unidos México Canadá), antigo 

NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio), MERCOSUL (Mercado Comum do 

Sul), SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral), EU (União Europeia), CEI 

(Comunidade dos Estados Independentes) e APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do 

Pacífico). Posterior à divisão dos grupos os alunos realizaram uma pesquisa a respeito do bloco 

econômico com informações básicas como países membros, nível de integração do bloco, 

objetivos do bloco econômico, fundação e relação econômica com os membros do bloco e demais 

economias globais. 

 Posterior às pesquisas realizadas em um segundo momento já em sala de aula os 

estagiários tomaram o papel de mediadores, realizando questionamentos a respeito da 

estruturação dos blocos econômicos cabendo aos alunos que realizaram a pesquisa  fomentarem 

a discussão da temática, fato que transcorreu com excelência visto que as aulas possuíram uma 

grande dinâmica e construção do saber 

Em um terceiro momento os alunos realizaram a construção de um mapa de linhas 

destacando os países membros dos blocos econômicos e explanando curiosidades a respeito dos 

países pertencentes ao bloco econômico trabalhado na aula. 

Figura 5 – Mapa de Linhas Blocos Econômicos 

https://getkahoot.com/
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Fonte: Os autores, 2018 

A atividade foi finalizada com uma competição por meio de quiz desenvolvidos no 

aplicativo Kahoot!, no qual foram elaboradas sete perguntas a respeito dos seis blocos econômicos 

trabalhados durante as aulas lecionadas. 

Os grupos respondiam o quiz e mediante o número de acertos e velocidade de resposta o 

aplicativo apresenta um ranking de desempenho dos grupos sendo possível a tomada dos 

resultados para realizar uma revisão de conteúdo referente a temática trabalhada uma vez que por 

meio da utilização do aplicativo foi possível verificar os pontos de entendimento e de maior 

dificuldade de compreensão dos alunos com relação aos blocos econômicos. 

Com os resultados obtidos com a utilização da aplicação foi realizada uma aula revisando 

os pontos trabalhados e quais os alunos tiveram maior dificuldade de aprendizagem, ocasionando 

em um maior entendimento do conteúdo programado. 

Figura 6 – Quiz Kahoot! 

 

Fonte: Os autores, 2018 

 Em suma a utilização do aplicativo foi produtiva uma vez que os alunos que antes não 

participavam ou demonstravam pouco interesse de ambas as turmas participaram ativamente das 
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atividades práticas propostas e quando eram questionados tentavam contribuir para a construção 

do conhecimento em cada aula. 

O ponto negativo da aplicação é a necessidade de uma conexão com a internet para seu 

funcionamento e com a estruturação do sistema público de ensino não permite que o mesmo seja 

utilizado em uma amplitude maior visto que nem todos os colégios possuem acesso a internet e 

mesmo computadores e outros gadgets para a utilização do mesmo, mas a aplicação vem a ser 

uma importante ferramenta auxiliar para a construção do saber. 

Não se pode dizer que a utilização da tecnologia e em principal do aplicativo proposto 

seja a solução para lecionar no sistema de ensino, entretanto não podemos negar que com a 

globalização e as transformações do mundo a tecnologia estará cada vez mais presente em nossas 

vidas cabendo ao professor utilizá-la da forma mais produtiva possível em classe contribuindo 

para a formação cidadã do aluno. 

Considerações Finais 

O artigo teve como objetivo discutir a importância do estágio supervisionado, 

destacando seus aspectos estruturantes para a construção do ser docente por parte dos graduandos, 

assim se inicia destacando a estruturação do mesmo na Universidade Estadual de Londrina, 

discutindo os aspectos primordiais para a entrada do graduando em sala de aula. 

Por este motivo é explanado a respeito do processo de construção das atividades a serem 

realizadas em sala de aula durante o processo do lecionar, finalizado as etapas anteriores a entrada 

em sala de aula o artigo busca dialogar a respeito das atividades realizadas durante o processo em 

que os estagiários estiveram em sala de aula enfatizando os resultados obtidos pelas atividades. 

Em seguida foi apresentada a utilização da tecnologia como ferramenta auxiliar no 

processo de construção de aprendizagem, destacando as atividades realizadas utilizando o 

aplicativo Kahoot! Que surtiram efeitos extremamente satisfatórios no decorrer do processo de 

regência que culminou em uma aprendizagem ativa por parte dos alunos que conseguiram 

relacionar todos os aspectos trabalhados durante as quinze aulas com a sua vivência. 

Por fim cabe ressaltar que o estágio supervisionado é uma das ferramentas mais 

importantes para a formação de futuros professores, uma vez que no mesmo se coloca em prática 

todo o aprendizado adquirido em seu processo de formação no ambiente universitário. 
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A AMÉRICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

PROPOSTAS METODOLOGIAS UTILIZADAS NO 

ESTÁGIO DE REGÊNCIA COM O 8º ANO 

 
Jéssica Justino Brandão20 

   

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

Resumo 

O presente artigo tem como principal objetivo explicar e expor alguns recursos didáticos 

utilizados durante o período de estágio de regência do quarto ano do curso de licenciatura em 

Geografia, realizado em um Colégio Estadual com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, no 

município de Londrina-PR. Os conteúdos abordados foram o processo de colonização e 

apropriação das terras americanas pelos colonizadores europeus; as diferentes formas de 

regionalização da América e por fim aspectos sobre a formação, localização, distribuição 

populacional e imigração nos Estados Unidos da América. Como metodologias para a elaboração 

do artigo foram utilizadas pesquisas bibliográficas nas obras de Moraes (2002), Moreira (2015), 

Karnal (2007), Corrêa (2000), Fiscarelli (2007), entre outros. Além disso, foram abordadas as 

vivências, práticas e experiências realizadas durante o estágio de regência.  

 

Palavras-chave: Estágio de Regência; América, Recursos Didáticos. 

  

 

Introdução  

 

Considerando que é indispensável realizar uma educação que leve os discentes a uma 

autonomia, reforçando sua capacidade crítica e sua curiosidade, os recursos didáticos podem ser 

excelentes ferramentas para a construção de uma educação verdadeiramente significativa na vida 

dos alunos. Os recursos didáticos podem ser qualquer material que o docente utilize em aula, 

desde os mais simples (giz, a lousa, o livro didático, os textos impressos), até os mais modernos 

e sofisticados, como por exemplo, o uso da tecnologia digital. Esses recursos, quando bem 

utilizados tentem a tornar os processos de ensino e de aprendizagem mais concretos e menos 

concentrados na exposição oral do professor, voltando-se mais a ação prática dos discentes 

(FISCARELLI, 2007). 

O presente artigo tem como principal objetivo explicar e expor alguns recursos 

didáticos utilizados durante o período de estágio de regência do quarto ano do curso de 

licenciatura em Geografia, realizado no Colégio Estadual, no município de Londrina-PR 

                                                           
20Aluna do quarto ano de Geografia. Universidade Estadual de Londrina. E-mail: 

jbejssica2010@hormail.com. 
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O recorte de proposta de atuação foi direcionado a turmas de 8º ano (Turmas A e C) do 

Ensino Fundamental, do turno matutino, que eram compostas por 36 e 34 alunos 

respectivamente.  

Como procedimento metodológico foi realizado uma pesquisa bibliográfica nas obras 

de Moraes (2002), Moreira (2015), Karnal (2007), Corrêa (2000), Fiscarelli (2007), entre outros. 

Além disso, foram abordadas as vivências, práticas e experiências realizadas durante o estágio de 

regência. 

O artigo está dividido em três partes principais: a primeira apresenta os conteúdos 

abordados nas aulas de regência entre eles o processo de colonização e apropriação das terras 

americanas pelos colonizadores europeus; as diferentes formas de regionalização da América e 

por fim aspectos sobre a formação, localização, distribuição populacional e imigração nos Estados 

Unidos da América. 

A segunda parte buscou-se compreender o que são recursos didáticos, e quais destes 

recursos podem ser utilizados para a abordagem dos conteúdos sobre a América. 

A terceira e última parte evidenciou os resultados obtidos junto aos discentes por meio 

dos recursos didáticos selecionados para o período de regência.  

 

O Continente Americano: Aspectos Sociais e Econômicos   

 

Os conteúdos abordados durante o período de regência foram o processo de colonização 

e apropriação das terras americanas pelos colonizadores europeus; as diferentes formas de 

regionalização da América e por fim aspectos sobre a formação, localização, distribuição 

populacional e imigração nos Estados Unidos da América. 

Compreendendo que o continente americano é formado por um conjunto  complexo e 

variado de realidades é possível tentar desvendá-lo por meio do que Corrêa (2000) entende como 

lei do desenvolvimento desigual e combinado. As regiões podem ser caracterizadas por sua 

“inserção na divisão nacional e internacional do trabalho e pela associação de relações de 

produção distintas” (CORRÊA, 2000, p.24). Desta forma, as regiões seriam determinadas 

segundo aspectos históricos e materiais devido a heranças culturais. 

Um dos principais condicionantes históricos para que hoje se observe diferentes tipos 

de desenvolvimento no continente americano foi como se efetivou o processo de colonização e 

apropriação das terras americanas. 

Segundo Moraes (2002) a colonização é o processo de expansão territorial de um dado 

grupo humano sobre um espaço novo. A colonização implica a criação de uma nova estrutura nas 
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terras articulada com os interesses de expansão. Nessa articulação irá existir a metrópole e suas 

colônias, ao qual fica submissa a dominação das metrópoles. A colônia é a consolidação da 

expansão territorial e por isso, nos países que são ex-colônias as análises geográficas devem levar 

em consideração seu passado histórico (MORAES, 2002). 

Para Coggiola (2011) a conquista da América deu-se devido a duas situações que a 

Europa vivenciava: a crise do sistema feudal, a fome, a peste, as guerras e consequentemente a 

diminuição da população europeia a um terço do que era nos séculos anteriores. E também, o 

sistema de novas forças produtivas e sociais forçava o advento de um novo modo de sistema de 

produção, a manufatura e a indústria, além do surgimento das monarquias (Estados) absolutistas, 

que enfraqueciam a nobreza feudal. Para este autor, a exploração da América foi fundamental 

para o nascimento do capitalismo e sua expansão em escala mundial, na sua fase de acumulação 

primitiva.  

Houve no continente americano duas formas de colonização distintas: a de povoamento 

e a de exploração. Na América Latina estabeleceu-se as colônias de exploração, e em sua grande 

maioria controladas por Portugal e Espanha. Estas metrópoles exploravam os recursos naturais e 

ao mesmo tempo dominando ou exterminando os povos nativos e trazendo posteriormente os 

escravizados africanos (BRITO; MELO, 2017). 

Não por acaso essas ex-colônias de exploração são atualmente reféns e subservientes da 

lógica da Divisão Internacional do Trabalho. Em sua maioria, baseiam-se em suas economias na 

agroexportação e na importação de produtos industrializados. “Isto é, persistiu a dependência das 

nações desenvolvidas e a exploração sofrida” (BRITO; MELO, 2017, p.107). 

O processo de colonização na América Anglo-saxônica ocorreu de maneira diferente, 

uma vez que foi pautada no povoamento pelos povos ingleses. Estes se estabeleceram no 

continente utilizando os recursos naturais disponíveis gerando o desenvolvimento econômico 

interno. Não por coincidência os países que passaram pela colonização de povoamento se 

tornaram os mais ricos e com maiores índices de desenvolvidos humano do continente (BRITO; 

MELO, 2017, p.107). 

Deve-se ressaltar ainda sobre o processo de apropriação das terras deste continente a 

destruição das civilizações pré-colombianas por epidemias diversas, trabalhos forçados, fome e 

homicídio de grande parte dessas populações nativas. Esse processo também significou a 

desagregação violenta dos laços sociais, familiares e culturais desses povos (FERREIRA, 1992). 

Levando em consideração estes aspectos históricos, culturais e sociais, além dos 

físicos e políticos, é possível regionalizar a América pela divisão política (Norte, Sul e 

Central), pelas línguas oficiais que leva em consideração os aspectos culturais e sociais 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
274 

(América Latina e Anglo-saxônica), e/ou por seus diversos níveis de desenvolvimento 

econômico.   

O segundo conteúdo abordado durante a regência foram os aspectos sobre a 

formação, localização, distribuição populacional e imigração nos Estados Unidos da 

América. Segundo Karnal (2007) a partir do século XVII iniciou-se o processo de 

imigração para a colônia inglesa na América e lá se descarregou parte de uma população 

indesejável na Inglaterra e para os peregrinos perseguidos (KARNAL, 2017). 

Mas as formas de colonização foram distintas até mesmo dentro do próprio país 

em questão, uma vez que as colônias do norte se caracterizavam por uma colonização de 

povoamento devido a seu clima temperado, a produção de uma policultura, o 

desenvolvimento do mercado interno consumidor e uma relativa autonomia quanto aos 

interesses metropolitanos. Diferente das do sul, que possuíam uma economia que se 

voltava aos interesses europeus. O trabalho escravo, o clima tropical, a monocultura e 

uma economia voltada ao mercado externo, essas colônias do sul acabaram com uma 

colonização semelhante a toda a América Latina. “Essas diferenças serão fundamentais 

tanto no momento da independência quanto no da Guerra Civil americana” (KARNAL, 

2000, p.49). 

Essas diferenças de interesses levaram ao início de uma guerra entre norte e sul, 

“O final do século XVII e todo o século XVIII foram acompanhados de muitas guerras 

na Europa e na América. De muitas formas, essas guerras significaram o início do 

processo de independência das 13 colônias com relação à Inglaterra”(KARNAL, 2007, 

p.60). Independência declarada no dia 04 de julho de 1776. 

No entanto, após a independência as diferenças entre norte e sul se 

intensificaram, gerando problemas para a conciliação dos interesses das duas partes.  

“Nos dois mundos, os negros estavam fora das decisões políticas e eram vítimas de 

preconceito, principalmente no Sul, onde a escravidão era garantida por lei” (KARNAL, 

2007, p.111). 

Antes do término da Guerra de Sucessão em 1982, o governo decretou “[...] uma 

lei federal que entregava um quarto de um distrito ainda não desenvolvido no Oeste para 

qualquer família ou indivíduo maior de 21 anos dispostos a migrar para a região” 

(KARNAL, 2007, p.115). Assim, o governou passou a conceder 160 acres a quem 

cultivasse por pelo menos cinco anos. Essa lei atraiu diversos imigrantes europeus e 
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favoreceu a ocupação e exploração econômicas de terras habitadas por indígenas, o que 

expandiu o mercado consumidor interno. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial o medo do comunismo se instaurou nos 

Estados Unidos, e as leis de imigração sofreram esse impacto, pois passaram a tentar 

impossibilitar a entrada de indivíduos com qualquer ligação com o comunismo. 

“Enquanto isso, o número de imigrantes cruzando ilegalmente a fronteira entre os Estados 

unidos e o México atingia os mais altos valores históricos de até então” (CUNHA, 2010, 

p.22). 

Foram necessárias várias décadas para que a verdadeira igualdade legal entre 

brancos e negros se efetivasse nos Estados Unidos. Esta lei só foi instituída em 1964 

quando o Congresso deste país aprova a legislação sobre a igualdade de direitos e assume 

a responsabilidade na condução do processo que deveria levar à superação das 

desigualdades raciais (MEDEIROS, 2009). 

Segundo Cunha (2009) atualmente aproximadamente 62% dos 10,8 milhões de 

imigrantes ilegais são de origem mexicana, outros países como El Salvador, Guatemala e 

Honduras representam juntos outros 12% do total. 

 

Recursos Didáticos para se Trabalhar o Conteúdo Sobre o Continente 

Americano  

Segundo Fiscarelli (2007, p.1) entende-se por material didático “[...] todo ou 

qualquer material que o professor possa utilizar em sala de aula; desde os mais simples 

como o giz, a lousa, o livro didático, os textos impressos, até os materiais mais 

sofisticados e modernos”. O uso desses recursos torna o processo de ensino e de 

aprendizagem mais concretos, menos concentrados na exposição oral do professor, o que 

gera mais eficácia nos processos de ensino (FISCARELLI, 2007). 

No ensino de Geografia os recursos didáticos concedem excelentes 

contribuições e são o meio para “que sejam alcançados os objetivos do ensino de um 

determinado conteúdo, isto é, as contribuições que podem fornecer à formação discente” 

(BRITO; MELO, 2017, p.108). 

Entre os recursos possíveis de utilização nas aulas de Geografia e que foram 

utilizados durante o período do estágio estão: jogos, mapas, imagens, vídeos e a 

construção de mapas conceituais.  
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Em relação ao ensino de Geografia o recurso fundamental e indispensável são os mapas 

uma vez que se compreende que “O espaço é o objeto da Geografia. O conhecimento da natureza 

e das leis do movimento da formação econômico-social por intermédio do espaço é o seu 

objetivo.” (MOREIRA, 2015, p.63). Desta forma, Moreira (2015) ressalta que o espaço 

atualmente é a essência e objeto principal da Geografia, por meio deste é possível analisar as 

formas de organização das sociedades nos diferentes tempos da história. É por meio da categoria 

de espaço que a Geografia dialoga com outras ciências que buscam compreender o movimento 

do todo da formação econômico-social. (MOREIRA, 2015). E por estas razões o uso da 

cartografia é fundamental no ensino de Geografia.  

Outro recurso que tem a possibilidade de gerar bons resultados são vídeos, filmes 

ou documentário. Segundo Brandão e Mello (2013, p.92) “No estudo geográfico, a 

utilização de filmes e documentários são importantes na concepção do espaço e do tempo 

pelo aluno”. No entanto, é fundamental considerar o contexto apresentado no vídeo, filme 

ou documentário, uma vez que estes podem estar reproduzindo clichês ou encobrindo 

ideologias que na maioria das vezes buscam disseminar uma cultura hegemônica, o que 

leva a preconceitos e exclusão de outros valores culturais.  

Quanto ao uso de fotografias e imagens Brandão e Mello (2013), ressaltam que 

são recursos que auxiliam os alunos na compreensão de transformação da paisagem, na 

apropriação humana desta última. “A análise fotográfica aguça a percepção da paisagem 

de forma cronológica, seja através da assimilação entre fotos ou entre estas com a 

realidade imediata” (BRANDÃO; MELLO, 2013, p.94). Assim, imagens e fotografias 

podem ser utilizadas para contextualizar realidades presentes no continente americano, 

explorando possíveis reflexões que os discentes produzam. 

Em relação à utilização de jogos no ensino de Geografia Verri e Endlich (2009) 

ressaltam que se deve sempre levar em consideração o grau de utilidade do jogo para os 

alunos, uma vez que este não deve servir apenas como uma espécie de passa tempo e 

distração. Ele deve servir como uma forma de aproximar os alunos do conteúdo, além de 

proporcionar um crescimento e desenvolvimento intelectual.  

Deve-se destacar ainda que o jogo não assume o papel do professor no processo 

de ensino do conteúdo, mas encarrega-se de auxiliar o processo no exercício de 

compreensão e fixação (VERRI; ENDLICH, 2009). Desta forma, o jogo deve possuir 

uma contextualização anterior ou posterior a sua prática. 
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A produção de mapas conceituais pode ser uma forma de estimular uma 

aprendizagem significativa. Segundo Tomita (2009) esse recurso hoje é uma opção de 

resposta às condições da dinâmica de transformação do mundo atual, que está repleto de 

meio de informações e de comunicação que interferem na produção do conhecimento. 

Por este contexto atual, se faz cada vez mais necessário ensinar aos discentes a aprender 

a analisar, planejar, pensar e decidir, desenvolvendo a capacidade de incorporar e 

construir conceitos. 

Assim, os mapas conceituais possuem um poder de síntese, de análise, de 

produção de redes de hierarquização, que se bem utilizado pode ser tornar uma ferramenta 

poderosa no processo de aprendizagem (TOMITA, 2009). 

 Por fim, em relação ao uso de recurdos didáticos é fundamental ressaltar que a 

mediação do professor é parte essencial em sua utilização, uma vez que este deve 

promover uma reflexão crítica sobre tudo o que for usado, e estimular a própria reflexão 

dos discentes sobre as linguagens utilizadas em aulas.  

 

 

Procedimentos Metodológicos  

 

O estágio de regência faz parte do requisito parcial da disciplina de Didática da 

Geografia e Estágio Supervisionado. As atividades direcionadas para o início do estágio 

em maio junho de 2018, quando ocorreram as observações in loco das turmas de regência. 

Além da observação foi aplicado um questionário com os estudantes para que se pudesse 

identificar o perfil das turmas, além de possíveis dificuldades e domínio de conteúdos 

aprendidos.  

Posteriormente, o estágio de regência ocorreu entre os meses de julho e agosto 

de 2018. O estágio ocorreu todas as segundas, quartas e sextas-férias deste período.  

As metodologias propostas foram desenvolvidas em algumas etapas e seguindo 

uma sequência estabelecida.  

Durante o período de estágio foram utilizados diversos recursos didáticos entre 

eles: Mapas políticos, temáticos e climático da América, vídeos, imagens, jogos, 

construção de mapas conceituais e, por fim, uma discussão em grupos que foi aberta 

posteriormente a todos da turma.  
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Resultados Obtidos  

 

Para se introduzir a discussão na primeira aula referente aos aspectos sociais e 

econômicos do continente americano previsto no planejamento, fez se o uso de um mapa 

conceitual no quadro de giz, para que os discentes pudessem se apropriar dos fatores 

históricos que levaram ao processo de colonização e apropriação das terras americanas. 

Em seguida, foram exploradas algumas imagens que remetiam ao período histórico da 

colonização. Por meio dessas imagens os discentes exploravam o que vinha a mente e 

faziam reflexões sobre as mesmas.   

Posterior a essa primeira aula sobre o processo de apropriação, buscou-se na aula 

seguinte fazer a comparação das diferenças entre as colônias de exploração e de 

povoamento por meio de uma aula expositiva sobre o assunto e posteriormente a 

aplicação de um jogo de quebra-cabeça em grupos (figura 1).  

 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
279 

Figura 4-quebra-cabeça 

 

Fonte:A própria autora, 2018 

 

Cabe ressaltar que todo início de aula, na busca por despertar o interesse e a 

atenção dos alunos, houve a tentativa de articulação dos conhecimentos prévios e dos 

conhecimentos abordados ao longo da regência com os alunos. Assim, buscou uma 

participação mais ativa, por meio de questionamentos ou aberturas a colocações para que 

houvesse uma significativa reflexão dos discentes sobre os conteúdos expostos.  

Nas aulas seguintes foram abordados como os colonizadores se relacionaram 

com os povos nativos americanos, e quais as principais características destes povos. Para 

tanto como recurso didático foi utilizados trechos de vídeos sobre as principais 

civilizações nativas americanas. Cabe destacar, que os vídeos tinham curtas durações, e 

ocuparam menos da metade do tempo da aula. Por fim, foram tiradas possíveis dúvidas, 

além de fazer breves considerações e reflexões sobre os vídeos expostos.  
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Após abordar os povos nativos e suas características, o passo seguinte foi discutir 

e explanar sobre as diferentes formas de regionalização da América. As três diferentes 

formas de regionalizar a América trabalhadas foram: a divisão política e geográfica 

(América do Norte, Central e do Sul); a divisão baseada no critério histórico-cultural 

(América Latina e Anglo-saxônica) e a divisão com base em aspectos econômicos 

(desenvolvidos, em desenvolvimento, países com base econômica mineral e países com 

base econômica na agropecuária). 

Por meio de aulas expositivas dialogas e de atividades aplicadas, foi buscado 

demonstrar aos discentes que a regionalização baseada em aspectos critério histórico-

culturais, é fruto de diversos processos ocorridos desde o inicio da colonização, e também 

das formas como cada metrópole colonizou cada região, uma vez que cada uma delas 

atendia aos objetivos específicos de grupos distintos. Assim, em relação à América Latina 

foram destacadas as línguas oficiais, a concentração de terra, a condição de exportador de 

matérias-primas e minerais, os problemas urbanos e agrários.  

Quanto a América Anglo-saxônica foi destacado a sua situação de econômica e 

suas condições sociais, que devido ao tipo de colonização e aos processos históricos 

levaram os Estados Unidos e o Canadá a um desenvolvimento econômico e um índice de 

qualidade de vida superior aos dos países latino-americanos.  

Após a explanação do conteúdo, foi aplicado um jogo de perguntas e respostas 

com os discentes. A turma foi separada em dois grupos, o que estimulou a 

competitividade e a cada pergunta os alunos (sem auxílio do material escolar) buscavam 

responder questões, como:. 

• Quais os Países mais industrializados da América Latina?  

• Considerando as línguas oficiais qual é o tipo de regionalização da 

América?  

• Quais os países da América Anglo-Saxônica?  

• Por que tipo de colonização passou os países da América Anglo-

Saxônica?  

• Qual país faz parte da América do Norte e também da América Latina? 
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Foi possível notar que o jogo estimulou o entrosamento da turma, e muitos 

alunos que por vezes não participavam das aulas, durante o jogo buscaram auxiliar seus 

colegas na buscar por uma resposta para a questão.  

Assim, após a aplicação dos dois jogos, (quebra-cabeça e o jogo de perguntas e 

respostas) foi possível contatar que os jogos podem ser de grande auxilio no ensino de 

Geografia, desde que seja introduzido com  intencionalidades e objetivos definidos, uma 

vez que não devem servir apenas para a memorização dos conteúdos. Além disso, esse 

recurso didático pode evidenciar aos discentes que a Geografia pode se tornar uma 

disciplina atrativa e interessante.  

O conteúdo posterior foi a localização, formação, expansão e divisão política dos 

Estados Unidos. Como recurso didático fez-se o uso de slides com figuras, mapas e um 

breve vídeo. Os mapas ajudaram a representam como se deu o processo de colonização e 

expansão territorial dos Estados Unidos e o vídeo ajudou a sintetizar boa parte do 

conteúdo exposto.  

Na aula seguinte, realizei a construção de uma linha do tempo no quadro de giz, 

ao retomar o conteúdo exposto na aula anterior, visto que o assunto possuía muitas datas 

e eventos históricos, a linha do tempo contribuiu para uma melhor assimilação dos 

períodos e acontecimentos históricos.  

Após a realização da retomada do conteúdo e da construção da linha do tempo, foi 

solicitado aos alunos que elaborassem um mapa conceitual que sintetizasse as informações mais 

importantes que conseguiram extrair sobre a localização, formação, expansão e divisão política 

dos Estados Unidos (figura 2). 
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Figura 2-Mapas conceituais construídos pelos alunos  

Fonte: A própria autora  

 

A partir dos mapas conceituais elaborados pelos alunos (figura 2) foi possível 

perceber que parte destes conseguiu por meio das informações explanadas durante a aula 

expositiva construir um mapa conceitual que articularam dados ressaltados pela 

estagiarias, mas também incluíram outras fontes na busca por conceitos e fatos históricos 

que pudessem agregar seus mapas.  

Após essa introdução histórica sobre os Estados Unidos, trabalhou-se ainda O 

espaço geográfico agropecuário e industrial estadunidense e as principais megalópoles 
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deste país. Para isso foram utilizados slides com mais imagens, mapas e fotos do que 

informações escritas, o que facilita a imaginação e a compreensão dos discentes.  

Cabe ressaltar que quanto à abordagem das megalópoles, foi destacado com os 

alunos que mesmo nas metrópoles que concentram grande parte do poder econômico 

mundial existem pessoas em situações de dificuldade econômica, como por exemplo, 

moradores de rua e bairros em condições precárias. 

 Ressaltou-se que essa situação ocorre devido ao desenvolvimento desigual e 

combinado que se traduz em um processo de regionalização que diferencia não só países 

entre si, mas que gera diferenciações dentro de um mesmo país, o que dá origem a regiões 

desigualmente desenvolvidas, mas que são articuladas. “Sob o capitalismo queremos crer 

que a noção de combinação deve ser explicitamente referida não apenas à coexistência 

no mesmo território de diferentes modos de vida, mas também à articulação espacial 

destes territórios” (CORRÊA, 2000, p.24). 

O último assunto abordado com os discentes foi o processo de imigração do 

passado e do presente nos EUA. Para isso utilizou-se de um mapa conceitual com a 

exposição de imagens representativas das três grandes ondas imigratórias para os Estados 

Unidos (figura 3). 
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Figura 3-Esquema de imagens usadas na aula 

 sobre imigração nos Estados Unidos 

 

Fonte: A própria autora, 2018  

 

Por fim, como última aula sobre o assunto de imigração e também de estágio foi 

realizada uma discussão em trios. Na primeira aula sobre as ondas imigratórias se discutiu 

os problemas atuais de imigrantes neste país. Assim para dar sequência a esse assunto 

resolveu-se que os trios de alunos com base em algumas informações sobre personagens 

criados pela estagiária. Cada personagem apresentado possuía idade, estado civil, país de 

origem, e qual o tipo de visto pretendia requerer nos Estados Unidos (Figura 4). 
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Figura 4-Alguns dos personagens descritos utilizados na dinâmica 

 

Fonte: A própria autora, 2018 

 

Cada trio deveria discutir por alguns minutos sobre o personagem que ficou responsável 

e se este tinham mais oportunidades de conseguir o visto para os Estados Unidos, ou se teria 

possíveis dificuldades e quais seriam as complicações possíveis. Após essa primeira discussão 

em trios, cada equipe deveria expor suas conclusões para o restante da turma, o que gerou 

contribuições de outros grupos nas reflexões dos trios que expunham suas ideias.  

Por meio desta dinâmica foi possível discutir algumas medidas realizadas recentemente 

pelo presidente Donald Trump como a separação de filhos de imigrantes de seus pais e a 

instituição de uma política de tolerância zero. Por meio da explicação de noticiais atuais atreladas 
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a discussão produzida por meio da analise dos personagens (figura 6) foi possível perceber que 

os alunos interagiram de forma positiva. 

Por fim, cabe destacar a importância do uso de mapas durante todas as aulas de regência. 

Foram utilizados mapas políticos, um mapa climático da América, mapas de regionalizações, 

mapas que demonstravam a formação e expansão dos Estados Unidos e mapas sobre o espaço 

agropecuária e industrial dos Estados Unidos.   

 

Figura 5-Alguns dos mapas utilizados nas aulas 

 

Fonte: Hugo Ribeiro, 2018 

 

A utilização dos mapas durante o período de regência foi fundamental para que 

houvesse uma melhor compreensão dos discentes durante as exposições de conteúdos, 

principalmente durante as aulas expositivas, que buscaram ser sempre dialogadas.   

Assim, durante a utilização dos diversos mapas foi possível constatar o que Brito e 

Mello (2017) ressaltam quando afirmam que “os mapas como um produto da Cartografia, 

configuram como uma importante linguagem do espaço geográfico, haja vista que através de suas 

técnicas permitem a formulação de representações da superfície terrestre e, por conseguinte, a 

leitura e interpretação de informações das geográficas” (p.109). Assim, o conteúdo estudo deve 

ser articulado com as representações cartográficas, pois estimula a interpretação das informações 

e compreensão da organização espacial dos fatos e acontecimentos. 
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À vista do que foi exposto, nota-se que há diversos recursos didáticos possíveis de serem 

utilizados nas aulas de Geografias, muitos que nem foram ao menos citados neste artigo como 

poesias, músicas, teatro, charges, historia em quadrinhos, entre outros. Todos, no entanto, podem 

ser de grande valia no processo de ensino e de aprendizagem, pois facilitam a ação docente e 

estimulam a atenção, concentração e interesse dos alunos pelo conteúdo exposto.  

 

 

Considerações Finais  
 

Após o fim do período do estágio de regência, foi possível constatar que as aulas 

geraram resultados positivos, onde foi observada a participação e internação dos discentes 

durante a realização dos trabalhos por meio dos recursos selecionados. Obviamente, 

alguns recursos e estratégias funcionaram mais que outros, e funcionam de formas 

diferentes com cada aluno, mas é possível observar que as estratégias onde há uma 

participação ativa dos estudantes o processo de aprendizagem e também de ensino se 

concretizam de uma forma maia eficaz e interativa, uma vez que o próprio aluno tem mais 

autonomia para construir seu conhecimento. 

Por meio das aulas, foi possível notar que os discentes possuem mais dificuldades 

em atividades que envolvam a escrita (como o mapa conceitual), pois buscam muitas 

vezes apenas copiar frases e palavras e não construí-las com suas próprias ideias. No 

entanto, quando as atividades envolviam a fala ou o desenvolvimento de jogos, houve 

uma interação e reflexões mais produtivas, uma vez que foi possível notar que os 

discentes buscavam refletir sobre o que era trabalhado. 

O estágio de regência realizado auxiliou o final da formação e a realização de uma 

reflexão sobre os desafios enfrentados no cotidiano escolar, principalmente no ensino 

fundamental.  

Foram encontrados desafios quanto à indisciplina, à falta de interesse de parte dos 

alunos e a carência de alguns recursos didáticos (o colégio onde se realizou o estágio 

possui uma boa estrutura física e até de recursos, mas possui poucos mapas, 

principalmente do continente americano). No entanto, deve-se destacar o interesse e a 

vontade de aprender de boa parte dos discentes e também o excelente trabalho já 

desenvolvido anteriormente pelo docente responsável pelas turmas de regência, o que 

facilitou todo o desenvolvimento do estágio. 
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Contudo, mesmo com os percalços do caminho, foi possível contatar a 

importância do estágio de regência para o final da formação acadêmica de qualquer 

professor. Quanto aos recursos didáticos, foi perceptível que eles funcionam de formas 

distintas coma alunos diferentes, e que devem ser utilizados de uma forma crítica, levando 

em consideração quais são seus objetivos e como estes podem auxiliar na formação dos 

diferentes discentes. 
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Eixo Temático: Didática de Ensino de Geografia  

Resumo 

Os conflitos atingem nossa sociedade diariamente, mais o que pode ser considerado um conflito? 

Um conflito em outra localidade do mundo, por mais longínquo que esteja, pode refletir impactos 

diretos em nosso cotidiano, seja, culturalmente, ou, nas finanças e na sociedade. Partindo dessa 

reflexão, e com o tema já estabelecido para o início do estágio de regência, passamos a buscar no 

passado histórico da humanidade, conflitos que ocorreram. Assim como aqueles que ainda são 

causadores de impactos em meio a sociedade, e trazendo essa reflexão para as salas de aula, 

objetivando quebrar preconceitos e estereótipos, presentes até mesmo nos livros didáticos, para 

que os discentes possam apurar o senso crítico. Como metodologia foram utilizadas aulas 

expositivas, expositiva dialogada, seminário e atividades com múltiplas questões. Como 

resultados, a desconstrução de preconceitos, a obtenção de um senso crítico, passando então de 

uma superficial da realidade atual, para uma visão real do mundo, em que vivenciam e 

compreende-se as dinâmicas que afetam a sua realidade. Os resultados esperados no estágio foram 

alcançados, pois as exposições e atividades realizadas convergiram para a construção da visão 

crítica dos estudantes, nesse sentido, qualquer ideia preconceituosa deveria e deve ser repensada, 

essa convergindo para a humanidade. 

Palavras-chave: África do Sul; Venezuela; Refugiados 

 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo expor como foram as aulas de estágio, ministradas 

no Ensino Médio em um colégio da rede pública do município de Cambé/ PR. Pelos 

estagiários Leandro Augusto Manchini e Robson Nunes de Assis, ambos graduandos do 

quarto ano de Geografia-Licenciatura, na Universidade Estadual de Londrina. 

 As buscas pelos primeiros grandes conflitos foram ao encontro do período 

Neolítico, na fase da Pré-história, onde o homem passou a se fixar em um território com 

o fim das glaciações e o desenvolvimento da agricultura e das técnicas de domesticação 

de animais. O planeta Terra não é homogêneo em sua estrutura física, pois cada continente 

possui inúmeras características naturais, mas nem todos os locais atendiam as 

necessidades humanas básicas das comunidades tribais existentes. 

                                                           
21Geografia. Graduando. E-mail. Leandromanchini1993@outlook.com 

22Geografia. Graduando. E-mail. robson_telexfree@hotmail.com 
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Com o passar dos tempos, surgem conflitos com o propósito de ter o domínio de 

regiões com maior abundância de recursos, como a caça e água, extremamente essenciais 

nesse período. Com essas pequenas guerras em evidência, surge um novo aspecto, o 

cultural, cada tribo se desenvolveu de forma distinta, criando suas técnicas, linguagem, 

formas de caça e luta, esse é o ponto chave para a compreensão simplista do que causou 

o multiculturalismo na humanidade, que até mesmo vivendo em proximidade, se 

desenvolveram distintamente, assim como a linguagem e traços físicos.  

[...] sua capacidade de apresentar sua própria narrativa histórica como 

conhecimento objetivo, científico e universal e sua visão da sociedade 

moderna como a forma mais avançada e, no entanto, a mais norma, da 

experiência humana, está apoiada em condições histórico-culturais 

específicas. (LANDER., 2005, p. 08) 

 

Avançamos séculos e o homem em sociedade passou a formar nações, a construir 

cidades monumentais por toda Europa, e assim nasce o eurocentrismo que justificava a 

superioridade do povo europeu diante dos demais continentes. Como pontua Barbosa 

(2008), o mesmo deve ser entendido como uma forma de etnocentrismo singular, 

qualitativamente diferente de outras formas históricas. Isso porque ele é a expressão de 

uma dominação objetiva dos povos europeus ocidentais no mundo. 

Como metodologia de ensino foram utilizadas  aulas expositivas, para expor 

oralmente e escrita, os temas abordados durante aquela aula selecionada, também  

utilizou-se aula expositiva dialogada, com a abertura para que os alunos exporem seus 

conceitos, preconceitos, perguntas, dúvidas. A importância dessa metodologia, foi a 

abertura para a inserção de mapas, fotos, recortes de notícias e debates para desconstrução 

de preconceitos.  

O estudo dirigido como metodologia de ensino, foi a mais eficiente durante o 

período do estágio, onde partindo de perguntas selecionadas, os alunos buscaram as 

informações em textos fornecidos, no livro didático e em buscas em sites de busca.  

O seminário foi a última metodologia utilizada para que os alunos, quebrassem 

primeiramente a vergonha de se expressar frente aos demais alunos, e para que partindo 

de um texto onde, deveriam coletar informações, e posteriormente expondo suas 

conclusões sobre o tema selecionado. 

Para apresentar os resultados das metodologias aplicadas em sala de aula, este 

artigo está estruturado em duas partes: 
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Foram realizados os seguintes recorte referente ao tema trabalhado: Crise na 

Venezuela, fato esse presente no cenário atual, e concomitantemente abordagens baseadas 

na superioridade desenvolvida na Europa-ocidental. 

Após a morte de Hugo Chaves e a ascensão de Nicolás Maduro, o país passou por 

uma quebra financeira, provinda da queda na importação do petróleo, e a desvalorização 

do mesmo no mercado. Desse modo a Venezuela que tem seu PIB proveniente de 96% 

da exportação do petróleo se dissolve, a economia entrou em colapso. A saída de muitos 

venezuelanos que foi a busca de novo recomeço, em países vizinhos, principalmente para 

o Brasil, que também passa por uma crise econômica e com um cenário político frágil, 

por conta de diversos escândalos de corrupção. A vinda de venezuelanos para o Brasil, 

não foi aceita por grande parte da população, como estará exposto posteriormente. 

No segundo item, discutiremos a ‘’superioridade’’ do modo de vida desenvolvida 

na Europa-ocidental utilizada como prerrogativa, durante a escravidão, no genocídio de 

tribos aborígines e populações pelo mundo, principalmente na África, onde as principais 

potências capitalistas, a fatiaram sem levar em consideração, seus povos, seus costumes, 

ou seja, simplesmente usufruíram dos diversos recursos naturais como pedras preciosas 

(ouro, diamante) encontrados no continente. 

 

A crise na Venezuela e seus impactos sociais 

As metodologias utilizadas foram as seguintes:  aulas expositivas e expositivas 

dialogadas e estudo dirigido, onde houve a explanação dos motivos das migrações em 

massa, como citado, os motivos políticos e econômicos do país.  

 

Contemporaneamente os conflitos estão diretamente associados ao desiquilíbrio 

e a desarmonia de um povo ou comunidade, esses acontecimentos podem ser de ordem 

econômica, política e/ou social. Nesse sentido a má administração, conflitos internos e 

externos levam a sociedade a decadência, concomitantemente grande parte de seus 

indivíduos perecem. A Venezuela é o enfoque nesse contexto, pois passa por uma das 

maiores crises do mundo. 

Esse tema torna-se consideravelmente importante para trabalhar em sala de aula, 

pois é necessário abordar questões como está, ainda mais sendo um fato muito recente e 

de certa forma, próximo aos estudantes, pois o mesmo se passa no território brasileiro.  
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Sendo necessário medir com fins de construir uma visão crítica quanto aos fatos ocorridos 

e ocorrentes, para tal, deve-se apresentar as diversas faces de uma mesma noticia, como 

a manipulação e distorção das mesmas pode ser influente e impactante no contexto 

político, econômico e social de um país. A proposta converge para o entendimento da real 

situação de um povo que necessita de atitudes humanas. 

Após a morte de Hugo Chaves, seu sucessor Nicolás Maduro assume a 

presidência, enfrentando nesse contexto um grande desafio, em um cenário que envolvem 

ações de imposição, instabilidade política, econômica, miséria, escassez e inflação. Nesse 

contexto se desenvolve uma gama de acontecimentos sociais que alcançam outros países. 

Para melhor se entender os fatos ocorridos na Venezuela é necessário se pensar que esses 

acontecimentos não são causados por um único fator, mas vários, esses que convergem 

para o conflito, econômico, político e, principalmente, social.  

Um desses fatores contribuintes é a queda do preço do barril de petróleo em 

2013, nesse mesmo ano apresentava o valor 120 dólares e no ano de 2014  encontrava em 

50 dólares, convergindo para a inflação. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

essa foi considerada a maior inflação do mundo. 

Disponibilizando de uma das maiores reservas de petróleo do mundo a 

Venezuela tinha sua economia pautada nesse recurso, aproximadamente 96% das 

exportações do país. Porém com a queda do valor desse recurso, naturalmente sua 

economia é afetada, baixa nas exportações, consequentemente, importações deficientes, 

comprometendo os itens básicos e investimentos sociais. Nesse sentido, nota-se a 

importância da não dependência de um único recurso natural. 

Outro apontamento significativo seria acerca da política de controle de preços, 

esse mesmo tentando amenizar a inflação. Essa política visava atender a população em 

suas necessidades essenciais. No entanto, segundo os autores Barbosa e Obregon (2018, 

p.08): 

 [...] o congelamento desses preços se prolongou por muitos anos sem 

resolver efetivamente o problema da inflação, e mais, ainda acabou 

desestimulando os investimentos da iniciativa privada gerando uma 

crise de abastecimento em todo o país. Desse modo, os itens acabavam 

sendo vendidos a preços inferiores aos custos de produção, 

(BARBOSA; OBREGON, 2018, p.08) 

 

 Nesse sentido, com a exposição desses fatores, tem-se o contexto propício para 

os acontecimentos ao qual o país vivencia. Mediante a tais fatos ocorrerá a fuga desse 
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país, obrigando seus cidadãos a buscarem meios em que possam ter melhores condições 

para sobreviver.  

Para tal, como dito, os venezuelanos buscam em outros países vizinhos e, 

principalmente, no Brasil uma alternativa de sobrevivência em relação aos conflitos 

ocorridos em seu pais de origem e falta de assistência do Estado, nesse sentido os 

refugiados vão para as localidades com proximidades de fronteiras, como exemplo o 

estado de Roraima, sendo esse o mais impactado, como posteriormente será abordado 

sobre as cidades e os impactos nessas localidades.  

Com essa movimentação em massa para o Brasil é necessário que se entenda as 

nomenclaturas ao qual são classificados os venezuelanos. Essa movimentação e a situação 

dos mesmos, os nomeiam de “refugiados venezuelanos”, nesse sentido, conforme a 

Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados (de 1951) são considerados 

refugiados: 

[...] as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado 

temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 

opinião política ou participação em grupos sociais, e que não possa (ou 

não queira) voltar para casa, (BARBOSA; OBREGON, 2018, p.09) 

 

Nesse conceito, é notável que esses indivíduos, na maior parte das vezes, não 

optam por essa situação. Outro conceito importante é o de “migrante”, que se caracteriza 

por; 

[...] um processo voluntário por exemplo, alguém que cruza uma 

fronteira em busca de melhores oportunidades econômicas. Este não é 

o caso de refugiados, que não podem retornar às suas casas em 

segurança e, consequentemente, têm direito a proteções específicas no 

escopo do direito internacional, (BARBOSA; OBREGON, 2018, p.11). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o migrante tem uma opção sair ou não de seu 

país de origem, o deslocamento diverge do risco eminente de vida aos quais os refugiados 

vivenciam. É consideravelmente grave a situação que é entendida como um recorde de 

solicitações.  

Segundo os autores Barbosa e Obregon, (2018, p.12) de acordo com o jornal El 

Paris, segundo a Polícia Federal Brasileira, afirmou que no ano de 2017 teve-se o registro 

de 22.247 pedidos de refúgio solicitados por venezuelanos, sendo esse considerado um 

recorde nos últimos anos.  
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O estado de Roraima é a principal rota para adentrar ao país, sendo a “porta de 

entrada” para os venezuelanos e o ponto de maior conflito, pois a mesma se localiza 

próxima à fronteira. Segundo Milesi et al (2018) a cidade contribui como local de trânsito, 

pois, os mesmos permanecem por algum tempo apenas, depois seguem viagem rumo a 

outros estados brasileiros ou, para países mais ao Sul, como o Chile e a Argentina. 

Há um grande contingente de Venezuelanos que permanecem em Roraima, 

principalmente na capital Boa Vista, mas também em outros municípios, como 

Pacaraima, Amajari, Mucajaí, Alto Alegre e Rorainópolis. Essa permanência se dá a partir 

do pouco recurso ao qual os venezuelanos chegam as cidades, os impedindo de se 

deslocarem para o interior do país. 

Sendo Roraima um estado com menor população (aproximadamente 500 mil 

habitantes) e menor arrecadação do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com o autor: 

[...] em 2017 tornou-se evidente a falta de condições locais para acolher, 

abrigar e oferecer alternativas de trabalho a um contingente tão grande 

de pessoas. Trata-se, portanto, de uma situação bastante desafiadora, 

especialmente porque muitos dos imigrantes estão em situação 

extremamente vulnerável e a capacidade das autoridades locais de 

fornecer respostas adequadas a esse fluxo intensivo e concentrado é 

muito limitada, (MILESI, 2018, p.55).  

 

Com a falta de recursos e contingente do poder público, parte da população local 

tomou a frente da situação, em  diferentes formas, uma delas busca ajudar os refugiados, 

com doações do mínimo necessário para a sobrevivência dos refugiados, como a doação 

de barracas, colchonetes, cobertores, água e marmitas. Outro grupo já se utiliza da 

xenofobia como disseminadora de violência contra os venezuelanos, os atacando, 

verbalmente e fisicamente. Nesse sentido de acordo com os autores: 

Deve-se, portanto, ter cautela com afirmações como “a população de 

Roraima sempre foi xenófoba”, pois se trata de uma generalização que 

desconsidera, por exemplo, que, desde 2016, antes mesmo de os entes 

públicos tomarem quaisquer medidas, muitos cidadãos roraimenses se 

mostraram solidários aos venezuelanos, (MILESA ET AL, 2018. p.66). 

Existe uma considerável argumentação, sendo essa de preconceito (xenofobia) 

que culpa os venezuelanos pelas condições que enfrenta o estado de Roraima, o mesmo 

terceiriza a responsabilidade a União pelo controle das fronteiras nacionais, alegando 

omissão por parte do mesmo. Para tal fundamentação os representantes partem de fato 

reais que aconteceram e estão acontecendo no estado chegando-se a conclusões 
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falaciosas. Todo esse esforço das autoridades locais de responsabilizar a União carrega 

uma base de extrema xenofobia. 

Segundo o autor esse contexto se evidência claramente que essa falácia tem o 

intuito de:  

 [...] responsabilizar exclusivamente os venezuelanos por diversos 

problemas observados em Roraima, muitos dos quais têm causas 

estruturais e já estavam presentes antes mesmo da atual conjuntura 

migratória. Ao fazê-lo, os políticos locais buscam isentar-se de suas 

responsabilidades pela precariedade dos serviços públicos, desviando a 

atenção das reais causas dos problemas e utilizando os imigrantes como 

bode expiatório, (MILESI, 2018, p.57). 

Evidentemente um contingente como esse causaria impactos em qualquer outro 

estado, mas deve-se mediar e entender situação, quais eram as condições anteriores e as 

condições atuais, levando em consideração a atuação e manobra dos políticos quanto a 

assistência a população local. 

Outro ponto levantado responsabilizando os venezuelanos foi em relação as 

doenças e a criminalidade. Referente as doenças: o fluxo migratório é responsabilizado 

por surgimento de doenças anteriormente consideradas erradicadas no país, como o 

sarampo e a malária. Desde 2016, o país havia recebido da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) o certificado de eliminação e circulação do vírus, e em fevereiro de 2018, foram 

registrados novos casos em Roraima e Amazonas.  

Segundo o Ministério da Saúde (2018) essa associação parte do fato da 

Venezuela ter enfrentado uma epidemia de sarampo um ano anterior. Mas especialistas 

consideram e atribuem o aumento das doenças por outros motivos, como a ausência de: 

[...] investimento nas ações de combate à malária e, apesar de a 

Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde afastar “qualquer relação 

do aumento [do número de casos de malária] com a imigração de 

pessoas procedentes da Venezuela” (MILESI, 2018, p.58). 

  Isso coloca em cheque a possibilidade do aumento das enfermidades ser 

causada estritamente pelos venezuelanos, e aponta para o real problema, esse que é a falta 

de investimentos, que deve ser resolvido quanto antes, independente das migrações. 

E na questão da criminalidade. Afirma-se que o controle das fronteiras 

oportuniza a prática de inúmeros crimes. Mas esse é mais um ponto que devesse 

esclarecer, pois segundo Milesi et al (2018, p.59) a criminalidade atuante na região é 

comandada por facções brasileiras, com destaque para o Primeiro Comando da Capital 
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(PCC), sendo essas atuações muitas vezes do próprio Estado, de dentro do sistema 

prisional. 

Como evidenciado as problemáticas em que o estado enfrenta está além da 

entrada de imigrantes, mas sim por todo esse contexto de extremas necessidades e 

ausência do básico para a população. É necessário que as políticas sejam efetivas, que se 

busque desenvolver ações e atividade que contribuam para a melhoria da própria 

localidade e que a mesma se possível possa contribuir para esse momento drástico da 

população Venezuelana.  

Caso contrário, os resultados serão de maior reforço ao caos vividos por cada 

indivíduo, cada família Venezuelana. É necessária uma construção consciente e humana 

quanto a situações como está enfrentada pelos imigrantes, deixando claro que não são 

inimigos, mas sim pessoas, e que estão passando por uma crise social e precisam de apoio 

solidário por parte da sociedade. 

As metodologias utilizadas foram as seguintes:  aulas expositivas e expositivas 

dialogadas e estudo dirigido, onde houve a explanação dos motivos das migrações em 

massa, como citado, os motivos políticos e econômicos do país.  

Posteriormente, realizadas atividades, essas relacionadas aos conflitos 

repercutidos em especifico no estado de Roraima, para tal, se utilizou de recortes de 

notícias de diversas fontes, com o intuito que os estudantes realizassem análises e críticas 

realizando produções textuais. Nessa atividade foram até mesmo extraídos comentários 

do facebook quanto a entrada dos Venezuelanos no Brasil, se os estudantes eram contra 

ou a favor destes. 

Referente a visão dos estudantes, os mesmos demostraram interesse quanto as 

exposições, com questionamentos sobre os conflitos que levaram ao desfecho em que 

vivencia essa população Venezuelana, alguns apresentaram sutilmente preconceitos 

quanto a vinda dos mesmos para as fronteiras, mas em suma entenderam parcialmente os 

motivos dessa decadência e caos instalado na Venezuela. 

Obviamente o objetivo foi apresentar aos estudantes os motivos geradores do 

conflito na Venezuela e também a frágil realidade da população, e também dos brasileiros 

com moradias próxima as fronteiras, exemplo aqui abarcado foi em especifico do estado 

de Roraima. Nesse sentido, mediar os mesmos a capacidade de analisar, compreender e 

interpretar esses acontecimentos sociais. A partir das exposições e atividades realizadas, 
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ficou visível para aqueles que tinham algum preconceito que os imigrantes Venezuelanos 

não escolheram essa situação, que existe algo maior que converge para esse caos social, 

mediante essa realidade e exposição da carência humana, todo preconceito deveria ser 

repensado.  

 

Continente Africano e seus principais conflitos 

O continente africano é vasto e deslumbrante, pela sua diversidade 

geomorfológica, cultural e natural. Quando se faz uma abordagem sobre o continente 

africano, em sala de aula, logo se faz presente estereótipos, relacionados a fome, pobreza, 

precariedade da sociedade, e preconceitos sem fundamentos de referências científicas. 

Partindo desse ponto buscou-se a quebra desses estereótipos e preconceitos. É 

necessário buscar referências sólidas, sobre o contexto histórico-cultural do continente 

que não é homogêneo, e a diversidade física e cultural sofreu e ainda sobre forte influência 

de conflitos do passado evolutivo das tribos e do passado colonial. 

Abordar a África em um contexto educacional em um curto período de aulas é 

uma tarefa árdua, então se fez necessário o recorte para os principais conflitos ocorridos 

no continente, em que a maioria fora causado pelo passado colonial. A história e a 

geografia da África mostram como os colonizadores partilharam o continente “dividir 

para dominar”, como aponta Wesseling (1880). A partilha da África foi feita em uma 

reunião, onde o continente foi dividido pelos países com maior estrutura econômica no 

período do século XIX, como apresentado na figura 01, a partilha da África. 

Ata geral redigida em Berlim em 26 de fevereiro de 1885 entre a França, 

a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, os 

Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Itália, os Países Baixos, Portugal, a 

Rússia, a Suécia, a Noruega e a Turquia, para regulamentar a liberdade 

do comércio nas bacias do congo e do Níger, assim como novas 

ocupações de territórios sobre a costa ocidental da África. 

(BRUNSCHWIG,1974, p.88) 

Essa divisão não levou em consideração os traços culturais, nem a distribuição 

física no espaço das tribos, com suas distinções étnicas, gerando conflitos internos dentro 

dessas colônias. O que aconteceu, foi que a geração de conflitos se iniciou em um ciclo 

cultural de mortes entre etnias diferentes, disseminando a fome e a morte por todas as 

colônias, mas assim como já afirmado anteriormente por Wesseling (1880), essa divisão 

gerou conflitos necessários para rechaçar, qualquer tentativa de uma revolução dos 
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colonizados contra seus colonizadores, os conflitos das populações locais, só alavancava 

o poder dos colonizadores sobre eles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: A Partilha da África 

 
A diversidade cultural africana, dificultou que ocorresse alguma forma de 

rebelião, contra a opressão dos colonizadores, porque não se tinha uma identidade 

nacionalista africana, fazendo então necessária a construção de uma história, para assim 

criar uma possibilidade de reação contra os colonizadores. 

[...] uma historiografia sobre a África realizada pelos próprios africanos. 

Trata-se, inicialmente, de uma literatura que fazia eco com as primeiras 

lutas de libertação nacional na África. Nesse contexto, tratava-se de 

construir uma História que pudesse servir como instrumento de luta 

ideológica e política contra o inimigo colonialista.  (BARBOSA, 2008, 

p.51) 
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No continente Africano temos o destaque da África do Sul, como o país com 

maior PIB do continente, e estar inserida na economia mundial, também é o país onde 

mais se evidencia, a tensão permanente entre as classes sociais, entre as etnias, como 

apontado por Da Fonseca (2011). Além de ter passando por diversos conflitos durante o 

período colonial e após sua independência, tendo em sua história dois momentos 

fundamentais em destaque, a guerra dos bôeres e o apartheid. A figura 02 a seguir mostra 

a localização da África do Sul; 

¹Disponível em: www.infoescola.com/partilha-da-africa/. Acesso em 25 ago. 2018 

 

Figura 02: África do Sul  

 

A guerra dos bôeres ficou marcada por dois conflitos o primeiro, nos anos de 

1880-1881 e o segundo nos anos de 1899-1902, a guerra teve entre os envolvidos o Estado 

Livre de Orange e a República Sul-Africana, contra o domínio do Reino Unido. Os bôeres 

eram um grupo que se estabeleceu naquela região sul do continente africano, tendo como 

ocupantes desse território não somente holandeses, (que tinham o controle da colônia 

referente a África do Sul), mas também a presença de franceses, alemães e outros, tendo 

como objetivo, residir e construir famílias naquele local.  
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Com o passar das décadas após a partilha da África, os britânicos passaram a 

dominar a cidade do cabo, estrategicamente para ter o domínio marítimo da região e 

fortalecer sua base militar e naval no continente, e conseguir ter o controle sobre as 

navegações e taxações dos portos pela costa sul-africana. Da Fonseca (2011) evidencia, 

que a descoberta de minérios de valor como o diamante, na região, também impulsionou 

a tomada do território pelos britânicos.  

²Disponível em: <https://br.depositphotos.com/52443315/stock-illustration-south-africa-maps.html>  

Acesso em: 26 ago. 2018. 

 

Em dezembro de 1880 a primeira guerra dos bôeres contra os britânicos, 

acontece e os britânicos saem derrotados, mais em 1887, ocorre a descoberta de uma 

reserva imensa de ouro naquele território, agora controlado pelos bôeres. Em setembro 

de 1899, os britânicos novamente invadem, estourando a segunda guerra contra os bôeres, 

e saindo vitoriosos, os bôeres se rendem e assinam o tratado de Vereeniging, colocando 

todos os cidadãos bôeres sob a autoridade dos britânicos.  

O segundo grande marco na história da África do Sul, foi o Apartheid, mais antes 

de falar sobre, devemos entender o contexto que alavancou esse regime. Anteriormente a 

economia da sul-africana passou por cerca de 250 anos de escravidão, além de um período 

de um século de exploração posteriormente, como apontado por Pereira (2010, p. 119). 

Ainda Pereira pontua; 

O novo sistema introduzido pelos britânicos destruiu as bases do 

sistema mercantil e os tradicionais padrões dos colonizadores boers. 

Com a descoberta de ouro (1866) e de diamantes (1867), o colonialismo 

britânico passou a ser mais agressivo e abrangente. (PEREIRA, 2010, 

p.119) 

 

Essa afirmação do domínio britânico, fragilizou o sistema democrático sul-

africano, que mesmo após o domínio britânico os vestígios dessa agressividade e 

imposição ajudou na ascensão do regime do Apartheid. O regime teve seu início em 1948, 

mais a segregação entre os brancos e os negros já ocorria nas décadas anteriores. Pereira 

(2010, p.121) afirma que a ideologia de superioridade branca e da discriminação racial 

era uma exigência do sistema de exploração agrária as quais se dedicavam, onde os 

africanos negros tinham sua agricultura atrasada, em relação a agricultura estabelecida 

pelos britânicos nas províncias do Cabo e Natal.  



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
301 

Mesmo com o fim da escravatura, os negros eram impedidos por medidas como 

essas na agricultura, de conseguirem ter uma ascensão social, antes mesmo do apartheid 

ser instituído. O preconceito contra os negros considerados inferiores, já era estabelecido 

nos ideais da sociedade que ali se formaria.  

 

[...] foi a partir de 1948 que, efetivamente, o Apartheid foi instituído e 

a fusão estabelecida em 1934 pelo Partido Unido, reunindo o Partido 

Nacional e o Partido Sul-Africano (que conta com o apoio da população 

de origem inglesa e de uma parcela menos significativa dos afrikaners) 

chegou a seu fim. [...] assim, a instituição do Apartheid tornou-se um 

dos pilares do novo surto de desenvolvimento. (PEREIRA, 2010, 

p.124) 

 

O governo instituiu uma forte política externa ao país, mantendo sua elite branca 

diretamente vinculada ao continente europeu e americano, além de ser localizado 

estrategicamente para as rotas marítimas, e em seu subsolo ter minerais de grande 

importância financeira.  

Os nacionalistas que se instalaram no poder então objetivaram, promover os 

valores europeus, e manter a dominação como no período dos britânicos sobre os sul-

africanos negros. Para manter ainda mais a eficiência na seleção entre negros e brancos, 

Pereira (2010, p. 125) criou-se a lei de registro da população, onde as famílias, foram 

divididas e classificadas, em diversas categorias, tudo sendo estabelecido com um 

objetivo evidente, minimizar a oposição ao projeto que se estabelecia, principalmente 

influenciados pelas tendências internacionais, nos primeiros anos da Guerra Fria. 

Somente com Nelson Mandela, se tornando presidente da África do Sul em 1994 

a 1999, o apartheid foi abolido do país, mas anteriormente a sua eleição, Mandela já 

trabalhava para o fim do apartheid, sendo preso em 1962, condenado a cinco anos de 

prisão, em 1964 foi condenado a prisão perpétua por sabotagem, onde ele confessou ter 

incentivado outros países a invadirem a África do Sul.  

Nelson Mandela só foi libertado em 1990, já com 72 anos de idade, e recebeu o 

prêmio Nobel da Paz, por lutar contra o regime do Apartheid em 1993, se tornando 

reconhecido internacionalmente. Sua morte ocorreu em 2013 em sua casa na África do 

Sul. 

Essa temática foi abordada com a utilização de metodologias diversificadas, 

como estudo dirigido, visando fazer um levantamento dos conhecimentos inicialmente 
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dos alunos, e posteriormente um segundo estudo dirigido para quebrar os preconceitos 

levantados no exercício anterior.  

Aulas expositivas dialogadas foi a metodologia mais utilizada, na construção 

desse contexto, onde o livro didático, abordava de modo muito superficial, os temas 

propostos, então materiais de pesquisa externos foram utilizados para a complementação 

do conteúdo. Ao fim para conseguir avaliar as percepções dos alunos, após as aulas, e 

debates, se os objetivos foram alcançados, e os resultados foram eficientes, por meio de 

um seminário, os alunos puderam expor seus conceitos, questionamentos, e novas 

percepções, com a quebra de preconceitos e apropriação do conteúdo. 

 

Considerações 

 

Os dois principais recortes abordados durante o estágio de regência, foram 

estabelecidos em períodos distintos, mais trouxeram para o debate alguns fatores comuns, 

como o sofrimento de uma população vulnerável, nem sempre é a maior parcela da 

população, e uma elite tendo a concentração do capital.  

É evidente que na Venezuela não ocorreu um regime de separação, como 

ocorrera na África do Sul, e suas culturas também não têm nenhuma proximidade, nem 

mesmo o regime que se encontram. Mas a importância desses dois recortes pedagógicos, 

é a reflexão criada para os discentes, onde evidenciou-se que o preconceito contra uma 

pessoa, ou um grupo, por conta de etnia, cultura, cor da pele, ou qualquer outro fator, não 

é justificável, porque todos deveriam ter as mesmas condições, mas infelizmente isso não 

acontece decorrente do sistema capitalista e político mundial, em que estamos atualmente. 

A Venezuela também acentua o raciocínio de não discriminar, de ser contra a 

xenofobia, o mundo é apenas um, quem criou as fronteiras foram os homens, e que 

segundo cientistas são todos originados no mesmo local, no continente africano, então 

porque deveríamos criar um ódio infundado, por pessoas que falam outra língua, ou têm 

uma cultura diferente. Por fim ainda no contexto da Venezuela, fez assim presente a 

importância da democracia, e não de um regime onde o governante fique instalado por 

décadas, ou se torne um ditador, então a importância de se manter a democracia no Brasil, 

sendo feita a sua manutenção através de um voto consciente, já que o estágio antecedeu 

as eleições de 2018. 
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Como evidenciado as problemáticas em que o estado de Roraima, enfrenta está 

além da entrada de imigrantes, mas sim por todo esse contexto de extremas necessidades 

e ausência do básico para a população. É necessário que as políticas sejam efetivas, que 

se busque desenvolver ações e atividade que contribuam para a melhoria da própria 

localidade e que a mesma se possível possa contribuir para esse momento drástico da 

população Venezuelana. Cabe ao Estado a resolução dessa problemática que enfrentam 

tanto os brasileiros quanto os imigrantes. Que se faz de extrema importância se criar 

condições em que se possa haver acolhimento nesses contextos de conflituosos, é 

necessárias maiores reflexões sobre esse assunto por parte daqueles que estão no Poder. 

Mas infelizmente como se evidencia não é assim que acontece. O que fica claro é que 

existe um paradoxo, onde o ser humano não tem humanidade. 

Para os estagiários, a regência no período noturno do Colégio Estadual Maestro 

Andréa Nuzzi, foi um desafio amplo, possibilitou extrair o máximo de conhecimento e 

metodologias, para utilizar em meio as turmas, que corresponderam ao que foi proposto 

desde o período de observação.  
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ABORDAGENS DE CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA 

PARA O ENSINO MÉDIO 
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Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

 

Resumo 

O artigo tem como objetivo relatar e discutir as temáticas de ensino abordadas para os alunos de 

um Colégio Estadual em Londrina PR, evidenciar os métodos de aprendizagem bem como 

atividades que foram aplicadas para os mesmos. A metodologia utilizada vem ao encontro da 

tradicional usada entre os docentes da instituição pública, ou seja, o método clássico que se divide 

em exposição de conteúdo no quadro de giz e explicação oral com atividades para melhor 

aprendizagem. A proposta didática está pautada na pesquisa bibliográfica documental em artigos 

científicos que dão suporte para os conceitos utilizados nos temas de biomas, demografia, espaço 

rural e urbano e indústria. Como resultados obtiveram as atividades realizadas com os alunos em 

sala de aula, onde as mesmas integraram os objetivos de ensino de cada tema. 

 

Palavras-chave: Ensino; Atividades, Geografia. 

 

Introdução 

 
O objetivo deste artigo é abordar o conteúdo trabalhado com os estudantes e sua 

aplicabilidade em sala de aula, explicando os temas trabalhados, as atividades dadas, os 

procedimentos metodológicos e os resultados obtidos.  

O estágio aconteceu num colégio estadual localizado na zona oeste de Londrina, com 

duas turmas do terceiro ano, sendo o 3° A e o 3°C, sobre supervisão do professor de Geografia da 

turma. Durante o estágio foram abordados 5 temas em uma sequência didática de 15 aulas 

aplicadas no colégio. Os temas trabalhados foram: Biomas, Demografia, Espaço Rural, Espaço 

Urbano e Indústrias. Vale ressaltar que no colégio em questão o professor opta em abordar dos 

conteúdos básicos nos terceiros anos do ensino médio um conteúdo que visa revisar os temas que 

eles trabalharam em todos anos a fim de prepará-los para o vestibular. 

A metodologia tem como base pesquisas bibliográficas para compreender os cinco temas 

descritos, e também relatos sobre as experiências de estágio, sendo dividida em uma explicação 

sobre o tema e após os procedimentos metodológicos, atividades e conteúdo. O estágio 

proporciona uma vivência de contato direto dos estagiários em sala de aula como professor, em 

                                                           
23Graduando. Universidade Estadual de Londrina. Gabrieljbs01@hotmail.com. 
24Graduando. Universidade Estadual de Londrina. lucascosta0594@gmail.com. 
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que é possível perceber como é a profissão e como ela ocorre, o que permite refletir sobre o seu 

futuro, e sua vida como profissão e carreira.  

 

Biomas globais e brasileiros 

 
Os biomas são espaços geográficos que apresentam um somatório de ecossistemas 

vizinhos e semelhantes. O ambiente terrestre é divido em grandes comunidades, apresentando 

características distintas entre si, e essa classificação dos biomas é baseada em ligações dos 

aspectos biológicos e físicos (clima, relevo, vegetação) de uma determinada formação. No 

entanto, os sistemas ambientais utilizam-se da classificação de vegetação para melhor evidenciar 

as diversas paisagens naturais. 

Ao longo da evolução das plantas vasculares, foram selecionadas 

diversas “formas de crescimento” (árvores, arbustos, lianas, ervas, 

epífitas, suculentas e etc.), também consideradas pelos autores 

modernos como “formas de vida”. Ao colonizarem as superfícies 

emergentes dos oceanos, as plantas formaram diferentes tipos de 

vegetação (COUTINHO, 2006, p.12). 

 

Dentro dos biomas globais está a Taiga que é o bioma típico de regiões de clima frio, 

estando localizado no hemisfério Norte, ao sul da Tundra. As plantas são coníferas e os principais 

animais são lobos, ursos, cercos e alces. A floresta Temperada se localizada em regiões de clima 

Temperado, a floresta Temperada apresenta as quatro estações do ano bem definidas. Esse bioma 

está presente na Europa e na América do Norte e sua vegetação é formada por bordos, carvalhos, 

faias, entre outros. A fauna é representada por esquilos, javalis, leões, etc. A floresta Tropical 

compreende as regiões próximas à linha do Equador. Esse bioma apresenta temperatura e médias 

pluviométricas elevadas. Sua fauna é representada por onças, antas, macacos, várias aves, répteis, 

entre outros. Os campos são encontrados em regiões tropicais e em regiões temperadas. São 

caracterizados por grandes formações abertas com predominância de gramíneas e arbustos de 

pequeno porte. Os desertos são regiões áridas e semiáridas, e apresentam índices pluviométricos 

baixíssimos. A paisagem vegetal está ausente na maior parte desse bioma, segundo Coutinho. 

Devido à sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta um dos mais complexos 

quadros de paisagens e sistemas ecológicos do planeta. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), podemos dividir o país em seis principais biomas: Caatinga, 

Campos, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal. A Caatinga é o único bioma 

exclusivamente brasileiro, grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em 

nenhum outro lugar do planeta. Com cerca de 800.000 km², cerca de 10% do território nacional, 

a Caatinga engloba inteiramente os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
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Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia (região Nordeste do Brasil) e parte do norte de 

Minas Gerais (região Sudeste do Brasil). O Pantanal localizado no sudoeste de Mato Grosso e 

oeste de Mato Grosso do Sul, estando presente também no Paraguai e na Bolívia, é considerado 

uma das maiores planícies inundáveis do planeta. A mata de Araucária é um bioma típico de 

regiões com clima Subtropical, A Mata de Araucária está presente no Brasil nos estados de São 

Paulo e, principalmente, na Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Os Campos 

são formados por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos esparsos com características 

diversas, conforme a região, ocupando áreas descontínuas do Brasil. Enquanto na Região Norte 

esse bioma está presente sob a forma de savanas de gramíneas baixas, na Região Sul, aparece 

como as pradarias mistas subtropicais.  

A Mata Atlântica estendendo-se do Piauí ao Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica é um 

dos biomas mais ricos do mundo em espécies da flora e da fauna. A Mata Atlântica já foi a 

segunda maior floresta tropical em ocorrência e importância na América do Sul, em especial no 

Brasil, chegando até a Argentina e o Paraguai. A Floresta Amazônica compreendendo cerca de 

42% do território nacional, a Floresta Amazônica é considerada a maior floresta tropical do 

mundo e está presente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins, além de outros países sul-americanos.  

Cerrado é o nome dado às savanas brasileiras caracterizadas por árvores baixas, arbustos 

espaçados e gramíneos, e pode ser classificado como Cerradão, cerrado típico, campo cerrado, 

campo sujo de cerrado ou campo limpo, sendo que o cerradão é o único que apresenta formação 

florestal. Presente nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, 

Tocantins e Goiás. 

Modernamente, o Cerrado é considerado como sendo uma savana. Este 

termo aceita dois conceitos: um de natureza meramente fitofisionômica 

e outro referente a um grande tipo de ecossistema, com seu tipo 

particular de vegetação (COUTINHO, 2006, p. 19). 

 

A principal marca do bioma cerrado são seus arbustos de galhos retorcidos e o clima bem 

definido, com uma estação chuvosa e outra seca. Entretanto, na região do cerrado encontram-se 

três das maiores bacias hidrográficas do país, sendo este bioma o berço de rios caudalosos como 

o São Francisco.  

 A aula sobre Biomas foi elaborada pensando em repassar para os estudantes 

conhecimentos sobre especificamente os diferentes biomas que existem no Brasil e no mundo. Os 

procedimentos utilizados para a elaboração e construção das aulas foram pesquisas em artigos e 

atividades, em que se pode ter o embasamento para a realização da aula. 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
307 

As aulas foram aplicadas nos terceiros anos do Ensino Médio (turma A e C), além dos 

materiais disponibilizados pela escola, como os mapas mundi e do Brasil físico, ambos para a 

explicação e demonstração de como se divide e subdivide os biomas. Foi preparado o mapa do 

Brasil para colorir de acordo com os biomas do Brasil (figura 1), com a construção da legenda 

correspondente ás características apresentadas em cada bioma. As aulas com a duração de 100 

minutos para a realização de todas as atividades não foram suficientes para a conclusão.   

Figura 1 – Biomas brasileiros 

 

Fonte: Mapas para colorir, 2018. 

 

Demografia, taxas básicas e pirâmides etárias 
Demografia é uma das vertentes da Geografia, sendo está uma área que visa estudar a 

dinâmica populacional de um determinado lugar através de estatísticas e dados segundo Carvalho. 

Nela podemos analisar aspectos como tamanho de um espaço e sua distribuição espacial, entender 

como uma área se desenvolve, o que podemos esperar de um lugar para o futuro, e tudo isso 

através desses estudos, a chamada demografia. 

Demografia (dêmos=população, graphein=estudo) refere-se ao estudo 

das populações humanas e sua evolução temporal no tocante a seu 

tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e suas 

características gerais. Em estatística, usualmente a palavra população 

indica um conjunto de elementos com características comuns. Por 

exemplo: um conjunto de parafusos poderia constituir uma população. 

No nosso caso, estamos tratando de um conjunto de seres humanos com 

uma determinada característica. Por exemplo: conjunto de habitantes de 
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um mesmo país ou região; conjunto de pessoas em um determinado 

grupo etário (CARVALHO, SAWYER, RODRIGUES,1998, p.6). 

 

Em relação ao conteúdo demográfico é necessário compreender as possíveis taxas 

existentes para elaborar um planejamento econômico, social, político, cultural no contexto em 

que vivemos. A demografia tem diferentes abordagens, sendo 4 delas as mais tradicionais, quais 

sejam, a abordagem histórica que visa analisar o conteúdo demográfico através da evolução do 

tempo, a abordagem doutrinária, essa é o debate de ideias de diferentes tipos de autores e filósofos 

que lidam com o tema população, a abordagem analítica que é através de dados matemáticos, 

sendo essa talvez a mais utilizada, e a abordagem política que é o estudo político e projetos do 

estado sobre os temas populacionais e de espaço geográfico. 

As variáveis básicas que temos na Demografia são as chamadas taxas de natalidade, de 

mortalidade, de fecundidade, crescimento vegetativo, migrações, transições demográficas, 

expectativa de vida, entre outros aspectos fundamentais para a compreensão da demografia 

analítica da sociedade. A taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem em um 

determinado lugar por ano, conforme for essa taxa alta ou baixa, as políticas sociais vão trabalhar 

de acordo como anda essa taxa no local. Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem 

em um determinado lugar por ano, nessa taxa podemos analisar aspectos como violência, saúde, 

drogas, que influenciam diretamente na composição desse dado. Quando temos um número maior 

de nascidos do que mortos dizemos que o crescimento vegetativo é positivo, e que quando o 

número de mortos é maior do que o de nascidos temos o crescimento vegetativo negativo. Taxa 

de fecundidade é a média de filhos que as mulheres estão tendo em um determinado lugar segundo 

Carvalho.  

Dentro de migrações temos algumas variáveis, como por exemplo os termos imigração e 

emigração, imigração é quando as pessoas chegam e emigração é quando a população sai. As 

migrações urbanas também foram trabalhadas, temos a migração pendular, quando a pessoa migra 

de uma cidade para outra todos os dias para trabalhar ou estudar, migração sazonal que é o período 

em que o trabalhador deixa a sua cidade para passar férias em outro lugar e depois retorna e a 

migração definitiva que é quando a pessoa muda de um lugar para outro em definitivo segundo 

Carvalho.  

Transição demográfica é o conceito que diz respeito a uma análise que envolve diversos 

fundamentos da sociedade, como saúde e a medicina, educação, expectativa de vida, qualidade 

de vida, saneamento básico, sistema de esgoto, dentre outros. É ilustrado geralmente por um 

gráfico de duas linhas sendo uma a taxa de natalidade, os nascidos e a taxa de mortalidade. Têm 

na base do gráfico os anos que se passam, e quando uma linha se inverte pela outra, quando nasce 
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mais gente do que morre, ou quando morre mais gente do que nasce, alterando o que era normal 

neste lugar chamamos de transição demográfica.  

Figura 2 – Transição demográfica 

 

Fonte: IBGE 2017. 

 

As pirâmides etárias são gráficos que representam como está o desenvolvimento 

populacional de um determinado local. A pirâmide é composta por uma base em linha horizontal, 

e outra linha no meio cruzando na vertical, a população masculina no lado esquerdo, e a população 

feminina no lado direito. A base do gráfico é destinada para as pessoas que nascem (crianças) e 

os adolescentes, no meio temos a fase adulta e no topo da pirâmide temos a população idosa. 

Através desses dados mostrados nas pirâmides podemos analisar a economia, a saúde e o 

desenvolvimento no determinado local dessa pirâmide. Uma pirâmide com a base larga representa 

um número alto de nascidos vivos, tal informação enseja medidas políticas que visem o pré-natal, 

uso de preservativos, criação de creches, por exemplo. Numa pirâmide que o topo é mais largo 

temos uma população idosa grande, o que contribui com medidas como previdência, instituições 

de longa permanência, atividades para os idosos, entre outros.  

Uma forma bastante ilustrativa de representar a estrutura da população 

por idade e sexo é através da pirâmide etária. O eixo horizontal de uma 

pirâmide etária representa o número absoluto ou a proporção da 

população, enquanto o eixo vertical representa os grupos etários. O lado 

direito do eixo horizontal é destinado a representação do contingente ou 

proporção de mulheres e o esquerdo, dos homens. Quando se tratar de 

proporções, ao invés de número absolutos, deve-se tomar como base o 
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total da população e não o total de cada sexo. (CARVALHO, 

SAWYER, RODRIGUES,1998, p.26). 

 

 

 

Figura 3 – Pirâmides Etárias do Brasil 

 

 
Fonte: Pirâmides etárias de Brasil e do Estado de São Paulo, uma de 2018, e outra em 2060. 

Disponível em: IBGE. 

 

O tema demografia demandou cerca de 4 aulas, em que explicamos sobre as taxas básicas 

da população, natalidade, fecundidade, mortalidade, crescimento vegetativo e transição 

demográfica. Este conteúdo foi abordado em duas aulas para trabalhar de forma que os alunos 

pudessem entender bem. As outras duas aulas deixamos para explicar as pirâmides etárias, em 

que foi feita a introdução do tema, explicação e por fim uma atividade com perguntas para a 

fixação do conteúdo. 

ESPAÇO RURAL 

O meio rural compreende o espaço que não é urbano, portanto diferencia as suas 

atividades produtivas. Tradicionalmente as atividades rurais são basicamente o cultivo de vegetais 

como: milho, arroz, feijão, trigo, soja, hortaliças, frutas, entre outros; a pecuária que é a produção 

pastoril de bovinos, suínos, caprinos, ovinos etc; embora havendo atualmente outras atividades, 

principalmente no ramo turístico, hotéis fazenda, Spas, clínicas de recuperação entre outras, que 

também tem modificado a configuração da utilização do espaço agrário. Hoje, no Brasil, a 
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ocupação da terra na atividade agropecuária está dividida da seguinte forma: 71,1% terras ainda 

não aproveitadas economicamente, 21% pastagens e 5,9% lavoura. 

O espaço rural se divide em três períodos, no primeiro denomina-se arcaico, onde 

predominou até o século XIX e suas relações dependiam do clima e as técnicas eram rudimentares 

com muito trabalho manual. O segundo período é a agricultura moderna onde acontece o aumento 

da tecnologia, da produtividade e de mais maquinas no campo, consequentemente menos mão de 

obra. O terceiro período contemporâneo e atual já utiliza o agrotóxico e tem uma nova área em 

expansão nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. 

O sistema agrícola intensivo se caracteriza por ser um grande condutor de capital e 

tecnologias e colocar a terra como agente secundário, esse sistema é predominante na Europa e 

América do Norte. O sistema extensivo vem na linha onde a quantidade de terra passa a ser 

primordial e a mecanização deixa de ser evoluída, no Brasil, por exemplo, vemos exemplos dos 

dois sistemas, mas com marcantes mais a vista do sistema extensivo. 

 

ESPAÇO URBANO 

Geografia urbana é a área que estuda as cidades, sua origem, crescimento, 

desenvolvimento e o entorno, ou seja, estuda o espaço urbano e tudo o que ocorre dentro dele. 

Esse espaço é produzido socialmente, e surge como uma categoria 

representável para a análise científica, podendo ser encarado como um 

elo palpável de articulação da sociedade com a natureza e com as 

demais forças que agem no seu processo de produção (ANTONIO, 

GOMES, 2008, p.112) 

 

O espaço urbano brasileiro passou por muitas mudanças ao longo dos anos. A urbanização 

efetiva do país começou a acontecer a partir do desenvolvimento industrial. A criação de grandes 

áreas urbanas, metrópoles e polos tecnológicos é fruto da migração, da imigração, da expansão 

do sistema de transportes, do êxodo rural e do desenvolvimento econômico e social do país. 

Hoje vemos um predomínio da cidade sobre o campo e as maiores metrópoles nacionais 

são: São Paulo e Rio de Janeiro. Essas duas cidades comandam a vida econômica do país. A 

urbanização brasileira esteve relacionada com o aumento da pobreza e o surgimento de grandes 

favelas e áreas periféricas do país. Essas áreas não contam com serviços de infraestrutura, como 

saneamento básico, escolas e sistema de transporte coletivo. Isso acaba levando essa população a 

uma condição de vulnerabilidade social. 

O espaço urbano brasileiro é dominado pelo grande tráfego de veículos e a carência por 

fontes de energia e investimentos sociais. Conforme, a população brasileira cresce nas áreas 

urbanas os governos encaram mais desafios para promover o desenvolvimento do país. 
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O espaço rural e o espaço urbano estão interligados, pois um faz parte do outro e 

economicamente dependem da produtividade de cada um para que sejam bons para os dois lados. 

No caso do Brasil o espaço rural tem grande importância para a sociedade sendo que grande parte 

do PIB (Produto Interno Bruto) está associado a produção agrícola e outra parte se relaciona com 

o consumo que chega nos supermercados, lojas e grandes centros urbanos.  

Sendo assim as aulas ministradas sobre espaço rural e urbano tiveram a introdução de 

alguns e principais conceitos dentro de cada tema para que os estudantes compreendessem melhor 

as linguagens dos temas. A exposição do conteúdo foi feita no quadro de giz, com explicação 

após a cópia no caderno do conteúdo. A discussão do tema foi sempre articulando as ideias de 

cada um com explicação de dúvidas e questionamentos sobre a formação dos espaços. 

Outra proposta de atividade foi dada aos estudantes para que concluíssem a formação 

crítica do pensamento sobre o conteúdo. Num primeiro momento completaram uma cruzadinha 

de doze palavras dentro do tema de espaço rural, as respostas estavam todas no conteúdo aplicado 

no quadro e nas explicações orais. Num segundo momento os estudantes responderam uma 

pergunta objetiva tendo que tinham de relacionar as alternativas sobre espaço rural para concluir 

a atividade. No terceiro momento a proposta foi criar uma charge com uma crítica do espaço rural 

e urbano, todas estas três atividades foram em grupo de três alunos e assim na última atividade 

foi preciso a criatividade do grupo para transpor no papel qual era o pensamento sobre estes dois 

espaços que existem na sociedade.  

 

INDÚSTRIA 

Estudar sobre indústrias e seus processos, sua evolução é entender um pouco da história, 

pois as mesmas são importantes para toda a economia mundial. Tem essa importância pelo fato 

de gerar muitos empregos e as pessoas empregadas terem dinheiro para gastar, e como dinheiro 

para gastar a economia gira e todos ao redor das industrias tem a ganhar com esse ramo de 

produção, tanto nos países mais desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. 

As indústrias têm diversos tipos de características e atuações, e com isso ela acaba se 

deslocando e atuando em segmentos variados onde quase todos têm a transformação da matéria 

prima para um produto final, o qual é colocado à venda no mercado, sendo a indústria a detentora 

do valor do produto e de seu lucro. A indústria moderna atualmente se desenvolve e se 

desenvolveu junto com a mecanização, o uso de maquinário robótico, sistema de redes de 

computadores, e também com o principal fator, a mão de obra humana. Existem indústrias de 

base, indústrias extrativistas, bens de consumo, dentre outras.  

É importante entender como se iniciou a indústria e como isso ocorreu. As primeiras 

indústrias surgiram no início do século XVIII na Inglaterra. As pessoas antes disso vendiam 
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produtos, objetos ou trocavam pelo valor de uso do mesmo, e agora com o capitalismo vendiam 

e trocavam pelo valor do lucro, gerando a acumulação de riquezas. Com os artesãos contando 

agora com mão de obra para trabalhar para eles produzindo e acumulando, e a tecnologia 

avançando, começam a surgir as indústrias de manufatura, e com as criações inovadores da 

máquina de vapor, estrada de ferro, as redes de comunicações cada vez mais estabelecidas, o 

capitalismo se expande e se fixa como sendo a economia principal do mundo. As indústrias 

começam a crescer cada vez mais com essa série de desenvolvimentos, onde uma coisa vai 

puxando a outra e o avanço da indústria gera o que chamamos de industrialização. 

 

 

 

Figura 4 – Industrias No Mundo 

 

Fonte: UNEP, 2002. 

Um processo que ficou muito conhecido pelos livros de história e do próprio contexto 

histórico foram as revoluções industriais, que é a passagem de uma época sem indústrias, para a 

industrialização. A primeira industrialização ocorreu na Inglaterra no século XVIII, como já foi 

dito e tem uma das principais características a máquina a vapor, carvão e a energia gerada, 

indústria têxtil. Na segunda revolução industrial a burguesia começa a tomar conta, os grandes 

proprietários de riquezas, e nessa revolução ocorre a expansão das indústrias para a Europa, 

França, Holanda e diversos países. Nessa segunda revolução o que move a energia é o petróleo, 

eletricidade e a produção começa a ser em massa. A partir desse avanço da indústria e como a 

mesma mostrou que é um objeto de lucro muito alto, os patrões começam a produzir cada vez 
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mais, porém uma produção envolve tempo, mão de obra dos trabalhadores, esforço físico, 

logística do espaço território que ela se encontra e outros fatores, que levam os donos das 

industrias a pensarem em como dá para produzir mais e lucrar mais, estratégias, dinâmicas, que 

poupasse o tempo da produção e ser um processo muito mais rápido que o normal. Esse tipo de 

preocupação dos proprietários da indústria ficou conhecido e mais para frente foi criado o modelo 

de produção industrial, que nada mais é que técnicas utilizadas no sistema das fábricas para 

melhor conduzir os procedimentos realizados em suas linhas de produção e de montagem. É um 

plano estratégico criado por aqueles que tem a posse sobre os meios de produção para garantir 

uma melhor sintonia entre o tanto que é produzido e o tanto que é de lucro para eles, assim se 

tornando um sistema importante e fundamental na história e no desenvolvimento da economia.  

 

Os métodos de gestão atuam como disciplinadores do trabalho e 

extrapolam a dinâmica do processo produtivo. Fordismo, taylorismo e 

toyotismo são expressões particulares de um mesmo fenômeno: o 

controle do processo de trabalho pela dinâmica da acumulação 

capitalista (BATISTA, 2008, p.2). 

 

O primeiro modelo de produção que o mundo presenciou é o modelo de Taylor, ou o 

chamado taylorismo. O taylorismo se caracteriza pelas técnicas de administração cientificamente, 

onde buscava ganhar os mínimos segundos de cada momento do trabalhador, através de uma 

rígida separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos. Esse modelo é conhecido pela forte 

exploração do trabalhador e a otimização ao máximo do tempo, onde os salários eram baixos e 

problemáticos para os trabalhadores. Algumas fábricas que adotou o sistema de Taylor 

cronometravam o tempo de produto com o objetivo de aumentar cada vez mais o lucro, segundo 

Batista.  

Outro modelo de produção muito conhecido é o sistema Fordista, que buscava fazer uma 

fábrica diferenciada, em que o seu funcionário poderia ser o próprio consumidor do produto. Um 

dos aspectos mais famosos criados pelo sistema fordista é a esteira de produção, as fábricas de 

Ford eram famosas por serem grandes e de estruturas com grandes proporções. Com a esteira 

acaba se desenvolvendo a produção em série e assim também o consumo em massa através da 

linha de montagem onde ele acaba padronizando o seu produto, diminuindo o desperdício e 

padronizando a produção.  

 

Queremos completa responsabilidade individual [...] onde a 

responsabilidade se acha fragmentada e dispersa por uma série de 

serviços, rodeado por sua vez de um grupo de subtitulares, é realmente 

difícil encontrar alguém que seja realmente responsável [...] o jogo do 

empurra, que certamente nasceu nas empresas de responsabilidade 
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fragmentada [...] O espírito de competição leva para a frente o homem 

dotado de qualidades [... ] não dispomos de postos ou cargos, e os 

homens de valor criam por si mesmos as suas posições [...] A pessoa 

em questão vê-se de repente num trabalho diverso com a particularidade 

de um aumento de salário (FORD, 1967, pp. 74-76). 

 

Em terceiro temos o modelo Toyotista, que vem para se distanciar do sistema 

taylorista/fordista vindo com novos métodos e procedimentos de produção. O Toyotismo veio do 

Oriente, no Japão, depois da crise de 1929, onde se encontra no contexto de terceira revolução 

industrial ou mais especificamente a globalização. A nova lógica de gestão, vem com o “Just in 

time”, que significa não esperar para fazer estoque e sim produzir segundo a demanda do produto. 

Outra característica importante desse modelo é que eles não têm padronização do produto, 

fazendo peças sobre encomenda e com diversas cores, outra coisa que de destaca é que o 

funcionário no toyotismo faz várias funções e não somente uma como no fordismo. A Toyota não 

se preocupa com o que vem além da produção, contratando pessoas terceirizadas para fazer por 

exemplo limpezas e algo do tipo na empresa, segundo Friedmann.  

O melhor rendimento pode ser obtido transferindo-os de uma tarefa 

parcelada para outra ou praticando sistematicamente o rodízio das 

tarefas [...] os efeitos da fragmentação das tarefas, em particular o 

conjunto de atitudes designadas sob o nome de tédio, podem ser 

atenuados quando se substitui a uniformidade por uma certa variedade 

[...] Investigações metódicas foram efetuadas, transformações 

introduzidas nas oficinas para suavizar os perigos físicos e mentais da 

fragmentação das tarefas, meios tais como pausas, educação física, 

organização de grupos competitivos, difusão de “música funcional”, e 

até mesmo a distribuição de “receptores individuais” que permitem aos 

operários ouvir conferências, reportagens, e mobilizam seu espírito, 

enquanto continuam atuando neles os automatismos psicomotores 

(FRIEDMANN, 1972, pp. 61; 53). 

 

O tema indústria foi trabalhado em sala de aula em 4 aulas, pois o conteúdo a princípio 

se encaixava melhor nessa quantidade de aulas. Nas duas primeiras aulas trabalhou-se a origem 

da indústria e como surgiu, os processos de industrialização, a formação das cidades e também 

um pouco de urbanização. Foi utilizado apenas o quadro e a aula expositiva nesse primeiro 

momento. Após isso nas outras duas aulas, os estudantes aprenderam sobre os modelos de 

produção, fordismo, toyotismo, taylorismo, e em seguinte foi aplicada para eles uma atividade 

para fixar o conteúdo de ambos. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 
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Se tratando do futuro professor atuar em seu estágio de regência obrigatório oferecido 

pela instituição que está inserido, trata-se em uma importante etapa na formação como futuro 

mediador do conhecimento atuando com os alunos seja do ensino público ou privado. No estágio 

deu-se a oportunidade de estar na realidade como educador, vivenciar a prática em sala de aula, 

além de organizar, planejar e por fim aplicar o conteúdo selecionado de acordo com o que os 

alunos estavam aprendendo com o professor regente. Contudo sempre há falta de tempo para que 

todas as atividades sejam concluídas por serem apenas quinze aulas e com isso os alunos muitas 

vezes não realizam as atividades da melhor maneira. 

As escolas públicas do Brasil e do Estado do Paraná em sua grande maioria sofrem na 

atualidade com o descaso com o investimento na educação e na melhoria de recursos para a sala 

de aula. Hoje os estudantes estão inseridos numa nova geração onde a tecnologia e a internet o 

acompanha cada vez mais em todos os momentos, e a escola e o professor precisam estar juntos 

com essas novas modificações que vem acontecendo. Podemos identificar e perceber variados 

perfis de aprendizagem onde o método clássico de ensino já não dá conta de envolver todos os 

estudantes. Outros recursos e métodos como a utilização de imagens, música e vídeos contribui 

para a explicação do professor, contribuindo ainda mais quando se trata da geografia que está 

ligada a diversos ramos e conceitos. 

A metodologia utilizada vem ao encontro com o tradicional e clássico sistema de ensino 

no Brasil. Este sistema não é falho, mas na atualidade está perdendo força por conta da tecnologia. 

Entretanto nas aulas expositivas obtiveram-se muitos resultados quando se trata de contribuição 

para a aprendizagem. Grande parte dos estudantes participou das explicações orais e questionou 

para esclarecimentos de dúvidas. As atividades propostas foram pensadas para que o conteúdo 

fosse absorvido da melhor maneira entre outras atividades como apresentação de seminários em 

grupo por biomas, criação e apresentação de vídeos em demografia e espaço rural e urbano, 

questionamentos em forma de quiz entre professor e estudantes. Por fim é valido ressaltar a 

importância do método tradicional de ensino, cabe a cada professor e estagiário identificar nas 

turmas o perfil de melhor compreensão e aprendizagem. 
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PRÁTICAS DE ENSINO EM SALA DE AULA: 

ABORDAGENS SOBRE O CONTINENTE 

AMERICANO 
 

NELSON FERRIRA MARQUES JUNIOR25 

PAULO HENRIQUE VIEIRA GOTARDO26 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

Resumo 

Ensinar sobre o Continente Americano a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo da 

graduação foi a experiência proporcionada pelo estágio de regência no ambiente escolar, realizado 

em turmas de 8º ano do ensino fundamental. Com isso, propõe-se algumas didáticas para que o 

professor consiga transmitir o conteúdo de forma que os alunos consigam construir os 

conhecimentos a medida em que as aulas avançam. Quase sempre, a aula mais eficaz, é também 

a que dá mais trabalho para preparar e aplicar. Isso traz um desafio ao professor que precisa 

pesquisar novas formas de transmitir um conhecimento que para ele está claro, ou pelo menos 

deveria estar, e assim tanto educando quanto educador crescem em conhecimento. 

Palavras-chave: Continente Americano, Didática, Ensino de Geografia. 

   

 

1. Introdução  
Os trabalhos oriundos da prática do ensino escolar variam bastante quanto à 

abordagem; entre diferentes gêneros, culturas e áreas disciplinares, metodologias e 

técnicas pessoais, aplicadas pelos professores, para proporcionar aos alunos a 

oportunidade de entrar em contato com algo novo e que, portanto, necessita ser 

desvendado e estudado para que seja conhecido. 

O objetivo do presente artigo é realizar uma descrição geral do conteúdo que foi 

tratado durante o período de estágio, que, no caso, é o Continente Americano e os Estados 

Unidos, analisando não só o desempenho dos alunos nas aulas, mas sim, como os mesmos 

se comportam diante daquilo que lhes é estabelecido, tendo em vista também, a 

convivência com os mesmos, tomando como parâmetro para a análise. 

Ao longo do estágio de regência do 4° ano de Licenciatura em Geografia, 

realizado em um Colégio Estadual, em Cambé-PR, com as turmas do 8° ano no período 

vespertino, utilizamos apenas um tipo de metodologia baseada em aulas expositivas 

dialogadas, mas não nos limitamos a isso, pois foram utilizadas atividades de reflexão, 

                                                           
25Graduando em Geografia – Licenciatura pela UEL. E-mail: nelsonfmj@gmail.com 
26Graduando em Geografia – Licenciatura pela UEL. E-mail: ph20232@gmail.com 
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testando os conhecimentos geográficos, além de recursos audiovisuais, como vídeos e 

mapas, respectivamente, para que o estudante conseguisse compreender de forma mais 

ampla os conteúdos abordados em aula.  

O público alvo da proposta de ensino que pensamos são os alunos do 8° ano do 

ensino fundamental, embora a prática que elaboramos, possa ser aplicada também desde 

os anos iniciais do fundamental, até o ensino médio, visto que deve ser trabalhado com o 

aluno sempre o novo, buscando inovações, para que o mesmo possa expandir seus 

horizontes, e não ficar apenas na mesmice do conteúdo ditado, ou seja, deve-se apresentar 

novos conceitos que instiguem o conhecimento do aluno.    

O artigo conta, basicamente, um resumo dos conteúdos que foram aplicados 

durante uma quinzena de estágio, Descoberta e colonização do Continente Americano e 

os Estados Unidos, como potência econômica. Após a explanação geral dos conteúdos, 

será discutido um pouco das metodologias trabalhadas em sala com os educandos, onde 

falaremos da importância dos recursos de imagem e audiovisuais como forma de 

aprendizado ao aluno, expandindo seus conhecimentos. Em seguida, será discutido sobre 

os resultados desta experiência que aplicamos nos quinze dias de estágio, como os alunos 

reagiram aquilo que lhes foi proposto.  

 

2. O Continente Americano 

 

   Nessa seção, apresentamos os conteúdos trabalhados no período da regência, 

Continente Americano, versando sobre os aspectos físicos e humanos, além dos 

estudos sobre os Estados Unidos, onde discutiremos sobre a sua colonização, formação 

territorial e geopolítica ao longo da histórica. 

O continente americano, em toda a sua extensão, é banhado por quatro oceanos: 

Oceano Pacífico, à oeste, o Oceano Atlântico, à leste, Oceano Ártico, ao norte e o Oceano 

Antártico, ao sul. A origem de seu nome é uma homenagem ao navegador italiano 

Américo Vespúcio, que a serviço da coroa espanhola, navegou pela região em busca de 

novas terras, mas não fazia ideia de que as terras descobertas eram um novo continente.  

Alguns historiadores sustentam uma ideia de que os primeiros habitantes a 

chegarem a estas terras vieram por meio de uma travessia do estreito de Bering, numa 

época onde os continentes eram interligados, e destes povos, se originaram os povos 
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nativos do continente americano. Uma teoria proposta por alguns cientistas, defendem 

que os primeiros a chegar e desbravar estas terras foram os Vikings, conhecidos pelas 

suas grandes habilidades de navegação, mas por algum motivo, os mesmos não 

conseguiram colonizar o novo território. 

Apesar de terem alguns indícios de que realmente foram os Vikings a chegarem 

na América, o que se ensina nas escolas é que o continente foi descoberto mesmo por 

Colombo, em 1492. 

A América é um continente dos cinco continentes que somados totalizam a 

porção seca do Planeta Terra. Por este ser um continente com uma vasta área territorial, 

o mesmo é subdividido em três porções. Tem uma área com mais de 42 milhões de 

quilômetros quadrados, com uma população de mais de 900 milhões de habitantes. Os 

principais idiomas falados no continente são as línguas espanhola, portuguesa e inglesa. 

A América do Norte, como o nome já diz, é a porção do continente mais próxima 

do Pólo Norte. É composta por Canadá, Estados Unidos e México. 50% da população do 

continente está localizada nesta porção da América. Já no condizente a área territorial, a 

parte setentrional do continente possui a maior quantidade de terras, totalizando 57,2 % 

da área.  

A América Central é uma subdivisão do continente que está localizada entre a 

Linha do Equador e o Trópico de Câncer. É dividida em duas porções: a Continental, 

composta por países como Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa 

Rica e Panamá; e a Insular, onde encontramos as Grandes Antilhas (Jamaica, Cuba, Haiti, 

Republica Dominicana e Porto Rico) e as Pequenas Antilhas (Antígua e Barbuda, 

Barbados, São Cristóvão e Névis, Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Vicente e 

Granadinas, Trinidad Tobago, Anguilla, Curaçao e as Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas 

Virgens Americanas, assim como as Bahamas, Ilhas Cayman e Turcas e Caicos. No 

tocante a área territorial, encontra-se a menor porção do continente, com um total de 1,6% 

de suas terras. Falando de população, apenas 7% vivem nesta porção do continente.  

A América do Sul possui grande parte de seu território abaixo de Linha do 

Equador, mas uma pequena porção está localizada no hemisfério norte. Os países que 

fazem parte desta subdivisão são: Brasil, Argentina, Malvinas (território ultramarino 

britânico), Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia. Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, 

Guiana, Guiana Francesa (território ultramarino francês) e Suriname. Possui a segunda 
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maior porção de terras das subdivisões do continente, com 41,2% do território. Já no que 

diz respeito a população, 43% estão localizadas nesta parte do continente. 

 

2.1 A Descoberta  
A descoberta do continente americano se passa num contexto histórico-social 

forte na Europa. Com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, as rotas 

comerciais em direção a Ásia (China e Índia) ficaram tensas por algum tempo, devido a 

tomada do território pelos turco-otomanos. Com isso, muitos povos europeus tentaram 

encontrar novas rotas comerciais para realizar a troca de mercadorias, através do 

mercantilismo. E é a partir daí que é dado início à uma grande revolução que mudou o 

rumo do globo, que foram as grandes navegações. 

Os primeiros a se aventurarem nesta nova jornada, foram os países ibéricos, ou 

seja, Portugal e Espanha. Numa tentativa de alcançar as Índias, o rei de Portugal na época, 

Dom João II lançou navegadores para descobrirem possíveis rotas alternativas desse 

chegar até lá, pois em sua visão, quem conseguisse alcançar um novo caminho até as 

Índias, era como se tivesse encontrado um “pote de ouro”. E graças a Bartolomeu Dias, 

em 1488, os portugueses conseguem alcançar esta rota, por meio do contorno do 

continente africano. 

Os espanhóis estavam também em busca de achar tal caminho que os levassem 

até as Índias, e isso vai fazer com que inúmeros navegadores a serviço da coroa espanhola 

fossem em busca desta nova rota. E em uma destas navegações, Cristóvão Colombo se 

lançou ao mar em direção à oeste, pois o mesmo pensava que era uma forma mais rápida 

de alcançar o seu destino. Então, é a partir daí, em 1492, que Colombo atraca na ilha 

Hispaniola (atual Haiti e República Dominicana) pensando ser as Índias, sem fazer ideia 

de que a terra recém descoberta era um novo continente.  

Algumas fontes relatam que Colombo estava trabalhando de informante a 

serviço da coroa portuguesa, de D. João II, com o intuito de despistar os espanhóis da rota 

que Bartolomeu Dias havia encontrado, para que não houvessem concorrentes diretos 

com Portugal (COSTA, 2016, p. 25). 

Com isso pode-se dizer que o continente americano foi descoberto por um acaso, 

quando os europeus estavam indo em direção às Índias, e não algo previamente planejado 

com o propósito de sair em busca de novas terras.  
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2.2 A Colonização do continente 
Com a descoberta da América em 1492 pelos espanhóis, a comando de Cristóvão 

Colombo, os países da península ibérica, Portugal e Espanha, decidiram fazer um pacto 

entre eles, sobre a divisão do continente americano. Tal pacto foi reconhecido como 

Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, e definia que a divisa do novo continente 

partindo de 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, era território português. A partir 

deste ponto, as terras mais adiante eram caracterizadas como posse da coroa espanhola. 

Os espanhóis foram os primeiros a colonizar o continente americano, começando 

pela região da América Central, onde habitavam os Astecas e os Maias. No primeiro 

contato com os europeus, as diferenças físicas, de vestimentas e os grandes navios deram 

aos nativos a impressão de que os europeus eram seres divinos que vieram para abençoar 

as pessoas e as colheitas. Com essa confiança conquistada, aos poucos os povos nativos 

tiveram suas terras tomadas pelos espanhóis que construíram e transformaram as cidades 

já existentes em colônias espanholas para explorar suas riquezas. 

Os principais povos nativos que habitavam o continente americano eram três: os 

Astecas, os Maias e os Incas. Os Astecas eram um povo nativo que habitava a região onde 

hoje é a Cidade do México. Era a civilização mais avançada em comparação aos outros 

dois povos citados acima, principalmente no que diz respeito às ciências, como a 

Matemática, por exemplo. Sua capital era Tenochtitlán e estima-se que no auge do 

Império Asteca, atingiu a população de aproximadamente 12 milhões de pessoas.  

Os Maias eram povos nativos da região onde hoje é a América Central, ao sul da 

península de Iucatã, onde encontramos países como Guatemala e Honduras. Este povo 

era conhecido pelos seus estudos relacionados à Astrologia e a Astronomia, inclusive 

criando um calendário que marcava as épocas boas para plantio e colheita de alimentos. 

É o único dos povos pré-colombianos que desenvolveu um alfabeto próprio par 

comunicação, os chamados glifos.  

Por fim, os Incas eram povos que habitavam a região dos Andes, principalmente 

na região do Peru. A capital do Império Inca era Macchu Picchu, nas proximidades onde 

hoje se encontra a cidade de Cusco. Este povo, ao contrário dos povos da América 

Central, possuíam uma extensa rede viária, que conectava as cidades incas. Não 

desenvolveram uma forma de escrita especifica, como um alfabeto, por exemplo, os 
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principais registros deste povo eram feitos através dos quipus (que se caracterizavam por 

serem pequenos cordões feitos de lã e diferenciados através das cores, para tratar de 

diferentes assuntos). 

Em 1500, os Portugueses chegaram no litoral do que hoje é o Estado da Bahia, e a partir 

daí começaram a explorar toda a faixa litorânea, banhada pelo oceano atlântico, da porção sul do 

continente. Mas a princípio, não tinham intenções de colonizar a terra que haviam recém 

descoberto. O principal intuito de Portugal nesta empreitada era implantar um regime de colônias 

que havia funcionado com êxito nas colônias do oriente, que era o regime de exploração dos 

recursos naturais, auferindo lucros para a metrópole. Mas com a descoberta de algumas minas no 

continente, feita a cargo dos espanhóis, os portugueses mudaram sua estratégia, e com o 

pensamento de que haviam fontes de minérios no território do Brasil, Portugal repensou suas 

táticas.  

 

2.3 Os Estados Unidos 
Os Estados Unidos hoje possuem a maior população do continente americano, 

tendo aproximadamente 325 milhões de habitantes, se configura como a maior economia 

do mundo. Os EUA se consolidaram como a maior economia do mundo após as grandes 

guerras que ocorreram no século XX, graças ao fornecimento de empréstimos para países 

europeus, que passavam por um período de reconstrução, com isso, consequentemente, o 

valor de seu PIB aumentou exponencialmente.   

Sua colonização se remete ao século XVII, mais precisamente no ano de 1607, 

com a chegada de navegadores ingleses comandados por Walter Raleigh, à região onde 

hoje se encontra o estado estadunidense da Virginia.  Tal chegada dos ingleses à América 

do Norte se dá pelo fato de intensas revoluções na Europa, especialmente no âmbito 

religioso, com isso, muitos ingleses com medo da repressão, migraram para os EUA.  

Ao contrário do que ocorreu na América do Sul, os ingleses vieram com o 

principal intuito de colonizar aquelas terras desde o início, configurando assim, o modelo 

de colonização via ocupação. E é a partir daí que vão ser criadas as primeiras colônias 

estadunidenses, se configurando por treze colônias, que eram divididas entre Norte e Sul, 

além de possuírem capitais como centros políticos. Ao todo, as Colônias eram nove: 

Pensilvania, Maryland, Delaware, Nova York, New Hampshire, Rhode Island, 

Massachussets e Connecticut. Eram colônias que se caracterizavam por possuir um clima 

frio, onde a atividade latifundiária como ocorreu nas colônias do sul não ocorreu, as 
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atividades giravam em torno da subsistência, com pequenas propriedades policultoras. 

Mais tarde, a atividade econômica industrial vai se elevar como destaque na região, 

tornando assim como válvula de escape para um eventual e consequente crescimento 

econômico.  

As Colônias do Sul se configuravam ao todo como sendo quatro: Virginia, 

Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Eram colônias que possuíam um clima 

mais quente, o que favoreceu as atividades latifundiárias na região. Como as propriedades 

eram imensas e monocultoras, ali se desenvolveu também o trabalho escravo, o que 

futuramente vai se tornar um empecilho para o desenvolvimento econômico do país.  

Como nas colônias do norte o que prevalecia eram as atividades econômicas 

voltadas à comercialização com interna, ou seja, e também com a metrópole, isso facilitou 

e muito para que a atividade econômica avançasse e, aos poucos, uma possível 

independência da Inglaterra era pensada.  

Só que nas colônias do sul, a produção era voltada para a exportação, ou seja, 

devido a mão de obra escrava que haviam nessas colônias, as mesmas era tidas como 

dependentes da coroa inglesa, o que consequentemente dificultava uma possível 

independência da Inglaterra, visto que os colonos do sul tinham medo de perder sua 

estrutura econômica, como vemos abaixo:  

 

Com essa economia mais voltada ao mercado externo, as colônias do 

Sul resistirão mais à ideia de independência. Os plantadores 

meridionais das 13 colônias temiam que uma ruptura com a Inglaterra 

pudesse significar uma ruptura com sua estrutura econômica. 

(KARNAL, 2007, p. 58) 

 

Desta forma: 

 

[...] podemos identificar com clareza duas áreas bastante distintas nas 

13 colônias. As colônias do Norte, com predominância da pequena 

propriedade, do trabalho livre, de atividades manufatureiras e com um 

mercado interno relativamente desenvolvido, realizando o comércio 

triangular. As colônias do Sul com o predomínio do latifúndio, voltado 

quase que inteiramente à exportação, ao trabalho servil e escravo e 

pouco desenvolvidas quanto às manufaturas. (KARNAL, 2007, p. 58) 

 

Com base nas citações, portanto, podemos perceber que cada grupo de colônias 

possuíam suas maneiras de lidar com a questão comercial e que ela, futuramente, iria 
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servir como um entrave na questão da independência, mais precisamente no que diz 

respeito às colônias do sul. Vê-se também uma relação desta última com o processo de 

colonização que ocorreu no restante da América, que visava a exploração. 

A iniciativa de uma possível independência veio por parte das colônias do norte, 

que não concordavam com o pagamento abusivo de impostos e tributos que a coroa 

inglesa propugnava Através deste fato então, os colonos do norte vão declarar guerra à 

Inglaterra, em 1775. Tal período de guerra vai perdurar durante um ano, com os ingleses 

cedendo para os colonos, em 1776. No dia 4 de julho deste mesmo ano, o Congresso da 

Filadélfia redige a declaração da independência, que foi assinada pelo presidente Thomas 

Jefferson. Porém, tal ato não será reconhecido pela Inglaterra de imediato, pois 

consideravam um atentado a figura do rei. Só em 1783, portanto, através do Tratado de 

Paris, a coroa inglesa vai reconhecer os Estados Unidos como sendo um país 

independente.  

 

3. Metodologias  

 

  Temos a tendência em pensar que uma sala em silêncio sugere que a aula está indo 

bem, mas não quer dizer que aquilo que está sendo dito também está sendo ouvido. É 

preciso prestar atenção nos alunos. Para onde estão olhando? Esse olhar é de alguém que 

está interessado ou parece distante pensando em outras coisas? Estão anotando o que está 

sendo discutido? Essas questões podem levar a reflexão sobre a eficiência da abordagem 

utilizada para aquele conteúdo.  

  Com o passar dos anos, para o professor, o conteúdo pode ser o mesmo, mas as 

turmas não são. As aulas são singulares, muitas vezes o que deu certo para uma turma 

pode não funcionar para outra. Lidar com essa singularidade é inerente a atividade 

docente e a todo educador. Leandro Karnal em seu livro Conversas com um jovem 

professor, faz uma fala direcionada aos professores dizendo que,  

 

[...] uma boa aula é um cruzamento de quatro linhas de força. A 

primeira diz respeito a você, A segunda é o conteúdo em si. A 

terceira está nas condições externas (ambiente, barulho externo, 

iluminação, calor da sala etc.). A quarta e mais importante diz 

respeito aos alunos. (KARNAL, 2016, p. 18). 
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 Portanto, existem diversos fatores a serem considerados no momento em que se 

está à frente de uma sala de aula. O educador jamais deve tratar seus educandos como 

páginas em branco pois cada um carrega consigo algum conhecimento empírico que não 

pode ser ignorado.  

Alguns idosos que nunca entraram em uma escola, e que, ao conversar com eles 

percebemos que possuem um vasto conhecimento. Nesse sentido, podemos perceber que 

eles aprenderam vivendo, ou seja, por experiências próprias. Paulo Freire em seu livro, 

Pedagogia da Autonomia, faz uma indagação a esse respeito dizendo o seguinte, “Porque 

não estabelecer uma necessária "intimidade" entre os saberes curriculares fundamentais 

aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?” (FREIRE, 1996, p. 17).  

O jovem, apesar de não possuir tantas experiências, quanto alguém que já viveu 

muitas décadas, possui seus próprios saberes e é nesse intuito de agregar mais 

conhecimento a esse saber, que o educador precisa pautar seu trabalho. Assim, durante o 

estágio de regência algumas estratégias foram implementadas a fim de contribuir com o 

aprendizado discente. É importante esclarecer que, as aulas são de 50 minutos, porém o 

tempo útil de cada aula se resume a meros 30 minutos. Portanto, foi necessário um grande 

desdobramento na hora de apresentar os conteúdos para os alunos. Tudo decorreu de 

forma dialogada, ou seja, todas as aulas tiveram a troca de conhecimentos entre professor-

aluno. A utilização do quadro de giz foi essencial para realizar esquematizações, tabelas, 

quadros comparativos, tudo o que facilitasse a compreensão do aluno, fazendo com que 

ele pudesse visualizar tudo o que era dito trazendo a ele a oportunidade de maior 

compreensão. 

Um outro método utilizado durante os quinze dias de estágio, foi a utilização de 

recursos visuais e audiovisuais, figuras, mapas e vídeos. O uso do mapa na Geografia é 

de suma importância pois, como instrumento visual, o aluno enquanto ser pensante 

consegue compreender melhor visualizando a imagem do objeto ao qual estuda, aguçando 

sua percepção, a imagem é algo muito presente nos dias atuais em que todos estão 

submersos em tecnologias diversas e a respeito do uso das fotos e vídeos, pode-se dizer 

que são instrumentos que auxiliam o professor na hora de exemplificar o conteúdo, de 

ilustrar as vestimentas dos povos nativos, suas construções, e culturas,  para mostrar uma 

determinada realidade ou forma de conceber o espaço geográfico da época com a qual se 

está trabalhando. 
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O educador pode e deve fazer uso da didática como forma inovadora de se 

apropriar do conteúdo e transmiti-lo com o máximo de eficiência aos seus alunos, porém 

é uma enorme responsabilidade de sermos presentes em sala, como afirma Freire 

[...] a responsabilidade do professor, de que às vezes não nos 

damos conta, é sempre grande. A natureza mesma de sua prática, 

eminentemente formadora, sublinha a maneira como realiza. Sua 

presença na sala é tal maneira exemplar que nenhum professor ou 

professora escapa ao juízo que dele ou dela fazem os alunos. E o 

pior talvez dos juízos é o que se expressa na “falta” de juízo. O 

pior juízo é o que considera o professor uma ausência na sala. 
(FREIRE, 1996, p. 61). 

 

Em relação aos recursos audiovisuais, os vídeos, nos dias de hoje, são 

ferramentas essenciais para passar uma determinada mensagem para o aluno, pois além 

de imagens trazem sons, músicas narrativas, tudo para aprimorar ainda mais a imersão do 

aluno no conteúdo da aula. Atualmente o uso do YouTube por milhões de pessoas vêm 

democratizando o acesso a vídeos que outrora estariam disponíveis em acervos muito 

limitados como explica Gotardo (2017):  

 

A diversa quantidade de vídeos existentes no site traz, dentro desse 

contexto, aulas e mais aulas sobre determinados temas, que podem ser 

utilizadas como recurso didático na aplicação de uma oficina ou uma 

aula, por exemplo, o que pode ser considerado uma excelente arma 

dentro da escola. (GOTARDO, 2017, p. 546) 
 

Com esta definição do autor, podemos conceber a ideia da utilização de vídeos 

através da internet, compartilhando esses arquivos digitais através de e-mails programas 

de mensagens ou até mesmo em nossas redes sociais, repassando aos alunos e até mesmo 

aqueles que compõe nosso círculo social. Esses vídeos podem ser baixados e transmitidos 

em sala através da TV pen-drive, nada além da, ultrapassada televisão de tubo, pintada na 

cor laranja e com uma entrada para dispositivos USB. Ao passarmos um vídeo em sala, 

se percebe que o aluno fica mais atento do que se estivéssemos passando o conteúdo de 

forma oral, pois é a realidade dele e quando nós adequamos a nossa forma de ensinar à 

realidade vivenciada pelo público, neste caso, os alunos, a aula flui com uma maior 

facilidade. 

 

4. Resultados 
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Desde o primeiro dia de estágio, já sabíamos do desafio que seria tomar conta de uma 

turma com mais de trinta alunos, e que seria um longo período com os mesmos, ensinando para 

eles algo novo, algo que eles não tinham conhecimento. O conteúdo, em si, não era algo que se 

encontrava como sendo complicado, pois como já havíamos visto tanto no próprio período 

colegial e também na graduação, era um conteúdo que já sentíamos uma familiaridade. 

Mas, para os alunos, aquilo era algo relativamente novo, portanto, deveríamos ensinar 

com cautela para que os mesmos pudessem ter uma noção daquilo que estávamos falando. Mesmo 

tendo o máximo de cuidado possível em sala, surgem as dificuldades, como muitas vezes 

presenciadas em sala. Talvez por ser mais uma condicionante do ambiente, os alunos muitas vezes 

se viam inquietos e não prestavam atenção no que era passado aos mesmos, mas ao mesmo tempo 

em que existiam tais alunos, havia também aqueles que se esforçavam ao máximo e participavam 

da aula.  E esta foi uma das grandes dificuldades. Como alternar o nosso modo de ensinar, sabendo 

da realidade de cada aluno? Pois nem todos têm o mesmo ritmo. Para esta pergunta, talvez não se 

tenha uma resposta concreta, mas um caminho para se alcançar esta resposta, com certeza é o 

esforço do profissional docente, pois um bom professor não é aquele que somente ensina, mas 

sim, aquele que faz com que seus alunos não se sintam excluídos, ou seja, não ensinar apenas para 

um grupo determinado, mas sim, ensinar para todos.  

Dessa forma, um dos desafios da educação é acompanhar as constantes mudanças 

no meio escolar, buscando novos métodos de ensino para estimular os alunos a se 

manterem interessados no conteúdo que nesse caso é sobre o continente americano e seus 

aspectos geográficos, bem como, povos nativos, descobrimento, colonização e formação 

atual. 

 

5. Considerações Finais  

 

Percebemos que a didática se constitui como base fundamental, tanto na 

formação e prática pedagógica do professor, quanto na construção do conhecimento que 

o aluno fará a partir do conteúdo que foi ensinado. 

Ainda que os educadores tenham a atitude de se basear na concepção tradicional 

de ensino ao planejar, ensinar e avaliar os alunos, as condições desfavoráveis de trabalho 

em sala de aula são fontes adicionais de desestímulo a esses professores, pois a cada nova 

aula esses problemas estarão lá para serem vencidos cotidianamente. 
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Como destacado na introdução desde artigo, turma em silêncio não é sinônimo 

de alunos estudiosos, uma educação que gera resultado exige presença física e mental de 

ambos os atores, professor e aluno, nesse arranjo que é a escola. 

Entretanto, a compreensão e a utilização plena dos elementos da didática na 

prática educativa, com técnicas atualizadas e contextualizadas à realidade local e que 

contribuam para uma aprendizagem significativa, constituem-se grande desafio para os 

professores frente às rápidas mudanças impostas pela sociedade. 

Reconhecemos que o ensino não deve ser uma ação isolada, centrado na mera 

transmissão de conteúdo, pois o docente necessita desenvolver um trabalho dinâmico 

visando resgatar o prazer de seus alunos pela construção do conhecimento. 

A revisão, por parte do professor, dos resultados obtidos no dia a dia da prática 

pedagógica possibilita tanto a ele quanto a escola a compreensão de seus pontos fortes 

gerando oportunidades de melhorias que podem promover a melhoria do inteiro processo 

de ensino e aprendizagem. 

Os conteúdos ensinados durante o período de estágio, de alguma forma, se 

encaixam perfeitamente naquilo que gente presencia hoje na atualidade. Estão intrínsecos, 

ou seja, o que nós vemos hoje é reflexo de tudo o que aconteceu no passado, todas as 

dinâmicas, fatos, etc. Ensinar ao aluno sobre o Continente Americano o faz pensar 

criticamente sobre uma sociedade que hoje se formou de forma cruel, com a escravidão 

que assolou-nos e que hoje, não é uma realidade distante, infelizmente, e que nós devemos 

mudar isso.  

Ensinar sobre o processo de formação dos Estados Unidos e seu consequente 

crescimento econômico desenfreado que até hoje se encontra, nos faz refletir sobre as 

inúmeras diferenças e desigualdades que assolam a humanidade. Porque a distribuição de 

renda não é igual para todos? Porque existem pessoas que não possuem oportunidades 

iguais para crescerem na vida? E aí entra a importância do pensamento crítico do aluno, 

que deve ser estimulado para que ele possa ver a sociedade além do contexto que ela 

realmente é.   
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CONTRIBUIÇÕES DO ESPAÇO-TEMPO DE KANT 

PARA UMA VISÃO DE MUNDO RELACIONADO 

AOS MOVIMENTOS ÉTNICO-CULTURAIS DA 

EUROASIA 
 

Patrick Stacy Meyer27 

   

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

 

Resumo   

 

A Geografia tem como objeto o espaço, neste contempla o indivíduo que se desenvolve por meio 

do conhecimento geográfico, sentido de pertencimento, de um estado e de fronteiras. Em 

consequência do sentimento de superioridade alguns grupos étnicos  acabam dominando outros, 

trazendo assim conflitos para determinados territórios. Este artigo discute formas de visão de 

mundo sobre contextos geográficos que estão codificados no âmbito escolar, proporcionando 

assim explicações das representações (espaço) e percepções de um plano fenomênico (tempo) de 

Kant para a sala de aula. O objetivo deste artigo é apresentar formas didáticas para se abordar o 

contexto de movimentos étnico-culturais na Eurásia, especificamente os países do Leste Europeu 

e Rússia e relacionar com o espaço-tempo às desintegrações que esses países sofreram em seu 

espaço geográfico e suas atuais conjunturas.                 

   

Palavras-chave: Leste Europeu; Mosaico de povos; Espaço geográfico. 

 

  

 Introdução  
A Geografia tem por objeto o espaço geográfico, neste contempla o indivíduo que 

por meio dos conhecimentos geográficos torna-se consciente da existência de estado, de 

fronteiras e do pertencimento a um território (MOREIRA, 1983). 

Neste sentido o Ensino de Geografia pretende realizar a decodificação das 

modificações do espaço geográfico, ou melhor, do conhecimento geográfico, 

proporcionando tanto entendimento de cunho natural quanto de cunho social, e trazendo 

para a sala de aula abordagens sobre as diferentes formas de visão de mundo. 

Ao falar de visão de mundo esbarra-se no espaço tempo de Kant (1781), em que 

o espaço de acordo com o filósofo não é considerado coisa, mas forma pura de 

sensibilidade, ou seja, nossos sentidos percebem a realidade material, já o nosso 

entendimento cria as representações através dessas percepções do sensível. Enquanto que 
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o tempo é a relação de percepção de um plano fenomênico, ou seja, através do tempo é 

possível perceber tanto fenômenos naturais quanto sociais que já ocorreram. 

Deste modo pode-se relacionar o espaço tempo para as visões de mundo, pois 

enquanto o espaço é a representatividade o tempo é a consciência de fenômenos. 

 Assim o objetivo deste artigo é trabalhar formas de didática em Geografia para 

abordagens do contexto dos movimentos étnico-culturais na Eurásia, especificamente 

com os países do Leste Europeu e Rússia e relacionar com o espaço-tempo às 

desintegrações que esses países sofreram em seu espaço geográfico e suas atuais 

conjunturas.       

Nas páginas subsequentes serão apresentados os resultados de todo trabalho 

desenvolvido no 9°ano, de um Colégio Estadual de Londrina, como atividades de estágio 

de regência em Geografia.      

    

Fundamentação Teórica  

 

Os conflitos Étnico-culturais da Eurásia pós-guerra estão relacionados com os 

conflitos políticos do mundo bipolar e a russificação que ocorreu na época de Guerra 

Fria, assim para compreender esses processos é preciso entender o contexto histórico-

geográfico.  

A ascensão do socialismo no Leste Europeu vem desde o fim da Segunda Guerra 

com a expulsão dos nazistas que haviam ocupado a região. De acordo com Olic (1993) 

com temores de uma nova conspiração do Ocidente para assumir o poder, a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) forçou para que governos de coalizão fossem 

substituídos por regimes de um só partido, controlados pelos partidos comunistas. 

A escolha do socialismo não foi uma opção para o Leste Europeu como salienta 

Olic (1993), mas uma imposição colocada pela URSS como um modelo de vida em 

sociedade. 

Para Brener (1990) o sucesso do plano Marshall, trouxe um grande incômodo a 

Stalin, pois os países do Ocidente pretendiam saltar sobre os países da Europa Oriental, 

mais precisamente sobre o mercado do Leste, isso gerou o início da Guerra Fria. 

Assim havendo um golpe em massa pelas forças armadas como salienta Brener 

(1990) que,  
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Em 1946, a Bulgária abolia a monarquia, declarando-se uma república 

popular, no ano seguinte foi a vez da Romênia, em 1948 a Tcheco- 

Eslováquia e em 1949 da Hungria. Na Polônia, o controle do Partido 

Comunista sobre o país só veio após uma guerra civil, que deixou um 

saldo de 50 mil mortos. De quebra os comunistas poloneses fizeram um 

plesbicito fraudado sobre a adoção do regime de partido único. 

(BRENER, 1990, p.11) 

 

Isso iria representar para o Leste a adoção de uma economia planificada, ou seja, 

o partido único colocaria as imposições na economia que sofreu com a Segunda Guerra 

Mundial, nessa a indústria pesada produziria para todo o território da URSS, sendo que o 

centro político seria Moscou, Brener (1990) coloca o ponto que as indústrias de iniciativa 

privada passam para a mão do Estado, e que, traria a produção de indústria pesada de bem 

e consumo. 

O autor Olic (1993) chama a atenção que,  

Deve-se lembrar de que para estreitar ainda mais os laços entre URSS 

o Leste europeu foi criado o Conselho de Assistência Mutua (CAEM 

ou COMECOM), e o Pacto de Varsóvia em 1995. O COMECOM 

permitiu que a URSS isolasse a economia do Leste europeu do resto 

dos países do continente, criando um esquema de interdependência 

entre os estados membros dessa organização. O domínio de Moscou 

tomou formas praticamente definitivas quando foi criado o Pacto de 

Varsóvia. Isso faria que a organização politico militar unisse URSS e 

Leste Europeu. (OLIC, 1993, p. 15).     

 

Um dos grandes problemas encontrados pela hegemonia da URSS foi que o 

socialismo no Leste não foi escolhido pela população, mas sim imposto, Olic (1993) 

mostra que isso representaria que a URSS teria revoltas em seus territórios, afirmando 

que,  

Durante os mais de quarenta anos de Hegemonia dos soviéticos sobre a 

região três grandes crises ocorreram. A primeira foi a revolução 

húngara, em 1956: a segunda foi chamada de a primavera em Praga na 

Tcheslovaquia em 1968 (alusão não só à  do ano em que ocorreu, mas 

também ao fato de simbolizar  o “desabrochar” da democracia no pais), 

e por fim, houve a grande crise na Polônia, entre 1980 a 1981. (OLIC, 

1993, p. 15). 

 
Em relação às revoltas húngara Brener (1990) comenta que iniciaram com os estudantes 

e os trabalhadores sendo uma somatória de 200 mil que tomou conta de Budapeste onde o 

massacre ocorreu devido ao protesto que gritava “fora russos”, ainda o autor que coloca que o 

massacre apresentou um saldo elevado de mortos, “O saldo revelou-se terrível: 3 mil 
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oposicionistas mortos, 14 mil feridos, 200 execuções, 20 mil prisões, 250 mil pessoas deixando o 

país” (BRENER, 1990, p. 27). 

No caso da Primavera de Praga, para Brener (1990), a dinâmica das revoluções assustou 

os regimes stalinistas que por meio de comunicados pediam o fim das “orgias ant-stanlinistas”. 

Com a criação de clubes e associações políticas que era no máximo o que o partido comunista 

tolerava, foi possível a autonomia das expressões das opiniões de certa camada da população, 

Olic (1993) salienta que no caso da Primavera de Praga houve o fim da experiência liberalizante 

por meio de tropas do pacto de Varsóvia. 

Já no caso da terceira grande crise que ocorreu na década de 1980, na Polônia, por meio 

de greves onde surgiria um sindicato chamado Solidariedade, descrito por Brener (1990) e por 

Olic (1993) como o mais forte movimento trabalhista da história da democratização da sociedade. 

Isso promoveu a entrada emergencial do exército do Pacto de Varsóvia na Polônia 

acabando com o sindicato, Olic (1993) salienta que essas três grandes crises mostravam o fracasso 

da URSS nos países do Leste Europeu. 

Com a morte de Leonid Brejenev, em 1982, e com a idade avançada de seus sucessores 

a URSS via sua queda. Gorbatchov foi indicado para impor medidas para mudanças do sistema, 

denominada como “Glasnost” que representaria a transparência na política de Moscou e a 

“Perestróica” que se referia a mudanças do bem e do consumo da URSS (OLIC, 1993). Isso 

favoreceu para os países do Leste a possibilidade de maior flexibilidade no relacionamento com 

moscou como a abertura dos caminhos que muitos desejavam naquele momento (BRENER, 

1990). 

Um dos grandes problemas encontrado por Gorbatchov foi as crises étnicas, pois como 

o sistema socialista era implantado no território da URSS, muitos grupos étnicos se 

movimentaram em todo esse território, fato que trouxe grandes problemas como a russificação,  

Os conflitos de caráter étnicos passaram a ocorrer com frequência a 

partir do final da década de 80 sendo levados os seguintes aspectos. 

A grande parte das fronteiras internas da URSS não foi bem definida 

historicamente. Nas últimas décadas o crescimento demográfico dos 

grupos não russos, especialmente os mulçumanos da Ásia Central, foi 

muito mais elevado que o do grupo russo os eslavos. Existem 45 

milhões de não russos morando fora dos seus territórios. (OLIC, 1993, 

p. 76)        

  

Assim o mosaico de povos seguem quatro paramentos básicos para o conflito, sendo,  

Primeiro deles se opõe a uma minoria não russa que são contra o poder 

da Rússia estabelecido por Moscou, muito influenciado pelos russos. 

Exemplo (Lituânia, Letônia e Estônia). O segundo tipo é de conflito que 

as minorias não russas lutam entre si. O caso da região do Cáucaso 
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sendo o exemplo os armênios e azerbaijanos. O terceiro é o conflito que 

ocorrem as duas formas anteriores ao mesmo tempo, um grande 

exemplo é o caso da Geórgia autônoma e independente. O quarto é o 

seguimento de um grupo étnico lutando para conseguir alcançar o poder 

de numa determinada republica um exemplo é a Geórgia nas décadas 

de 1991 e 1992. (OLIC, 1993, p. 76-78).  

 

Dessa forma é possível compreender os conflitos na antiga Iugoslávia sendo que no 

território iugoslavo houve três tipos de conflitos destacados acima. 

Após vários acontecimentos políticos históricos, em 1992, os conflitos étnicos eclodem 

na Iugoslávia, de acordo com Olic (1993), os grupos étnicos mulçumanos, sérvios e croatas 

entram em conflitos por interesses separatistas.  

O autor Brener (1993) comenta que o ex-presidente Tito conhecia bem a história de seu 

país e sabia da tradição e hegemonia da Sérvia e, por esperteza, decidiu fundar por um decreto de 

nacionalidade, a Bósnia- Herzegovina, isso iria favorecer a construção da mãe Iugoslávia como 

salienta o autor. 

Após a morte de Tito a Eslovênia foi a primeira a ter movimentos democráticos, gerando 

desconforto aos sérvios, mas a União Europeia retalha a soberania da Sérvia para deixar os 

eslovenos em paz.  

Quando os croatas percebem que a Eslovênia adquiriu soberania decidem declarar 

independência só que não propuseram um mecanismo de acordo com Brener (1993) que 

assegurasse a vida das minorias sérvias dentro de seu território eclodindo um conflito com a 

Sérvia. Os sérvios provocaram atrocidades em massa para o território dos croatas como estupros 

em grandes proporções de mulheres e campos de concentração de homens croatas. 

No meio dos conflitos ficaram os bósnios que acabaram lutando em Sarajevo, de acordo 

com Brener (1993), possuíam em seu território grupos étnicos tanto bósnio-croatas, e de 

descendência bósnio-sérvios, isso fez promover uma guerra civil onde ainda teriam outros grupos 

como os bósnios-turcos e os judeus que acabaram lutando conta todos os lados. Para acabarem 

com os conflitos os bósnios fizeram um plebiscito para ter a independência da nova república, 

promovendo o fim da guerra. 

Para Brener (1993) nas divisões dos territórios da Bósnia-Herzegovina ficaram os 

mulçumanos morando nas cidades, enquanto os sérvios se concentraram nos campos. Enquanto 

os croatas e os bósnios assinaram um acordo mútuo em caso de conflitos com a Sérvia.         

 

Materiais e Métodos  
Os materiais utilizados para a montagem das atividades foram:  
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Dominó geográfico: 24 caixas de leite vazias e higienizadas, 24 folhas de jornal, dois 

tubos de cola, uma tesoura, um atlas geográfico, Xerox com dados, mapa e com imagens a serem 

utilizadas.    

Paisagem das capitais do Leste Europeu: uma folha de papel Paraná de um milímetro 

tamanho 80 cm x 1 metro, tesoura resistente, tubo de cola, três canetões de tinta, sendo um 

vermelho, um azul e um preto, imagens impressas e mapa político da Europa. 

Mosaico de Povos da Comunidade dos Estados Independentes (CEI): dois metros de 

papel Craft, tubo de cola, tesoura, canetão azul, imagens impressas, mapa étnico-cultural 

adaptado.  

Os procedimentos adotados para a construção do dominó foram a higienização das 

caixinhas de leite com uma colher de sopa de água sanitária diluída em água limpa para a retenção 

de microrganismos. Após, as caixas foram enxutas com secador de cabelo e as folhas de jornal 

serviram para isolar as embalagens e dar design aos dominós. Consecutivamente utilizamos o 

atlas geográfico da Ática (2012) para a coleta de dados de localização dos países do Leste 

Europeu, e o mapa político da pagina 17 do atlas para a compreensão da atividade de localização 

e colocação de peças no jogo. Cada peça do jogo contém uma pergunta e uma bandeira. Para o 

início do jogo teve duas peças coringas para serem usadas em bloqueios ou para finalizar o jogo. 

 

Figura 1: Jogo de dominó com os países do Leste Europeu. 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Na segunda atividade as paisagens das capitais dos países do Leste europeu, foram 

utilizadas imagens do Google contendo a arquitetura e monumentos históricos em relação à 

religião e cultura. 

Figura 2- paisagens das Capitais do Leste Europeu 
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   Fonte: o autor, 2018.  

O mosaico de povos foi dividido em grupos étnico- cultural, ou seja, o grupo que 

originou a descendência e consecutivamente a cada grupo étnico-cultural foi dividido em grupos 

étnico-nacional, portanto de origem territorial. Assim dentro de cada território existem vários 

povos, porém os mesmos não se consideram nacionalistas do país que estão residindo, um 

exemplo russo na Ucrânia ou ucranianos na Rússia. Após a montagem do mosaico, obtivemos a 

organização do mapa étnico.  

Figura 3 - Mosaico de Povos da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 

 

Fonte: o autor, 2018. 

Figura 4- Mapa do Mosaico de Povos da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 
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Fonte: Google 2018, org.: O autor 2018. 

 

Na quarta atividade a desintegração da Iugoslávia, foi desenvolvido um mapa em 

sistema SIG, no programa ArcGis através do shape (arquivo forma) onde estaria a representação 

do território da antiga Iugoslávia, dividido por cada território, foi baixado dois vídeos em relação 

ao conflito da Iugoslávia, onde mostra os conflitos de civis e a destruição da ponte de Sarajevo o 

marco de toda a desintegração, no segundo vídeo mostra o êxodo da Bósnia. 

Figura 5: Mapa da Iugoslávia desintegrada 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Resultados 
Em relação à aplicação do jogo no começo os discentes tiveram dificuldades de 

entender, já que tinham que prestar atenção na explicação do colega e muitas vezes alguém estava 
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falando, conforme eles perceberam que precisavam ficar quieto para entender o jogo eles 

respeitaram, cada aluno ficou com uma peça do dominó geográfico. Nesta peça existia uma 

pergunta e a imagem da bandeira de país, sendo que, um colega estaria com a pergunta do outro 

colega precisando entender qual país estava sendo falado para conseguir jogar, diferente do 

dominó matemático que cada aluno tem que colocar as peças conforme os números, neste caso, 

os participantes teriam que interpretar a pergunta para colocar a peça.  

Esta atividade foi eficaz para trabalhar a questão de raciocínio lógico e localização, pois 

quando uma pergunta era feita o participante tinha que observar o mapa político para entender a 

localização do país. Em relação aos alunos de inclusão, foi dada uma peça coringa onde os 

mesmos conseguiram ser inclusos na atividade.  

Figura 6- alunos jogando o dominó geográfico 

 

    Fonte: O autor, 2018. 

Figura 7- alunos jogando o dominó geográfico. 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
340 

 

Fonte: O autor 2018. 

Na segunda atividade desenvolvida com papel Paraná, foi utilizado em aula expositiva 

para representar a questão de arquitetura e de desenvolvimento econômico, nesta aula o professor 

iniciou salientando sobre as conjunturas que estes países sofreram e que por mais difícil que foi 

para seu desenvolvimento esses países estão em sua maioria com Indicie de Desenvolvimento 

Humano (IDH) elevado e também foi possível falar sobre a renda per capita, que é o total do 

Produto Interno Bruto (PIB) dividido pelo número de indivíduos do país. A imagem relacionou 

com a questão dos conflitos, revoluções e repressões que estes países sofreram com o socialismo, 

mas que ainda têm uma grande diferença entre os países emergentes. Nos últimos 20 anos esses 

países se desenvolveram rapidamente e são considerados potências mundiais, nas paisagens foi 

possível ver que cada país exerce um laço forte com a cultura que em época de Guerra Fria foi 

reprimida por anos e que nas atuais conjunturas são marcos de resistência, como as mesquitas, as 

igrejas católicas, e os templos. Isso propõe para o aluno a representatividade do espaço estando 

ligado ao tempo, em relação à arquitetura que resistiu a todos os processos de conflitos dentro dos 

países do Leste. 

Os discentes fizeram perguntas em questão ao Brasil, que foram sanadas pelos motivos 

de migrações tardias e colônias de explorações e que lá os desenvolvimentos pós-guerra foram 

variados. 

Figura 8- professor mostrando as paisagens das capitais do Leste Europeu 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

O Mosaico de Povos foi à forma didática para explicar o contexto de revoluções e de 

conflitos existentes na população do Leste Europeu e Rússia de acordo com a Comunidade dos 

Estados Independentes (CEI). 

 Um dos grandes conflitos que os territórios da Eurásia sofreram foi com as 

movimentações étnicas, sendo que, para ser considerado um grupo étnico nacionalista precisa ser 

pertencente do território de origem étnica, já no caso dos movimentos étnicos- cultural é 

representado pela sua descendência, ou seja, se uma família russa é residente da Ucrânia, ela é 

considerada russa, pois o Jus sanguinis (direito de sangue) implica em ser considerado ucraniano. 

Por mais que essa população tenha em cunho cultural se o grupo eslavo mora no território 

nacionalista russo, não deixa de ser do grupo étnico cultural dos eslavos, apenas deixa de ser do 

grupo étnico-nacionalista russo pelo motivo de não ser considerado parte daquela nação.  

Figura 9- Professor explicando os movimentos étnicos da Eurásia através do mosaico 

de povos  
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Fonte: O autor, 2018. 

É possível visualizar na imagem acima a representatividade do espaço-tempo de Kant 

(1989), onde o aluno segura o mapa com a representação dos movimentos étnicos este embasado 

no conhecimento científico e relacionando o tempo dos movimentos com o mosaico de povos, 

proporcionando assim sensibilidades puras, e ainda sendo a junção do cientifico com o empírico, 

ou seja, o conhecimento científico inserido ao dia a dia dos alunos, descrito pelo Filósofo como 

uma representação do espaço-tempo para uma visão de mundo.  

Na atividade quatro que são as desintegrações do território da antiga Iugoslávia os 

processos étnicos foram de forma mais marcantes, em relação aos povos que se encontravam 

nestas regiões, em aula expositiva com a utilização de recursos visuais foi possível passar uma 

visão de mundo em relação à guerra civil que ocorria dentro deste território, para a explicação foi 

desenhado um mapa na lousa onde estavam os conflitos em relação aos eslovenos contra os 

croatas, os croatas contra os bósnios de descendência  de sérvios e ainda os sérvios contra os 

bósnios de descendência albanesa. 

Foi explicado que o reino dos servos, croatas e eslovenos vivia em constante conflito 

com a entrada do presidente Tito, esse território passaria por uma área de paz, mas com a morte 

do presidente os conflitos étnicos viriam à tona, pois para os povos que se sentiam prejudicados 

pelo tamanho de seus territórios e por respeito, entraram em confrontos, sendo o grupo que mais 

sofreu com os conflitos foi os bósnios. Ao explicar todo o contexto foi passada a atividade com o 

mapa da atual Iugoslávia desintegrada, para que os alunos se situassem em relação aos conflitos 

desta região no Leste europeu. O mapa continha apenas à marcação do território, com a ajuda do 
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atlas geográfico os discentes colocaram o nome e pintaram o mapa onde deveriam colocar a 

legenda. Muitos pintaram, mas não colocaram legenda. 

Figura 10- atividade Iugoslávia aluno Nicolas, com Legenda. 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Figura11 - Atividade Iugoslávia aluna Leticia, sem Legenda. 

 

   Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Considerações Finais 
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Os conflitos étnicos mudaram o cenário dos territórios da Europa oriental, o domínio da 

antiga URSS, mudou o contexto econômico e político em relação ao território, reprimiu toda a 

forma de expressão étnico-cultural favorecendo para as conjunturas do contexto histórico-

geográfico. 

Trazer a visão de mundo da Europa para a sala de aula é uma forma de aproximar o 

aluno dos contextos de sociedade, pois desmitifica algumas faces, como o processo do socialismo, 

que no lado europeu foi imposto e não uma escolha da população, diferente dos russos que 

aceitavam o que era proposto, conhecido como russificação. 

As atividades didáticas favorecem para a compreensão da representação de visão de 

mundo sobre um olhar do Kantismo, pois o mosaico de povos e os vídeos favorecem para se 

situarem a representatividade (espaço) e consciência dos fatos (tempo), trazendo para o aluno uma 

compreensão acima dos limites tradicionais. Em outras palavras a representatividade e a 

consciência dos fatos estimula o interesse de aprender sobre o assunto. 

Com relação aos conhecimentos prévios as formas didáticas auxilia o professor a ter 

segurança nas falas e na explicação do conteúdo, sendo de extrema importância para passar a 

visão de mundo que o mesmo obteve, esse é um processo de decodificar, para o discente, o 

conhecimento codificado. 

Dessa forma os meios didáticos são ferramentas para fixar o que é ensinado e assegurar 

para os estudantes uma boa visão de mundo em relação ao conhecimento global, espacial e 

temporal.    
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REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DA AMÉRICA, 

SUA COLONIZAÇÃO, REGIONALIZAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

Regis Stresser dos Santos28 

 Silvio Pereira de Deus29  

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

Resumo 

Com o presente artigo buscou-se compreender a importância do Estágio Curricular 

Supervisionado para a formação do professor por meio de práticas de ensino e abordagens de 

conteúdos relativos ao continente americano para estudantes do ensino fundamental, experiência 

desenvolvida durante todo o estágio de regência. O artigo apresenta um debate sobre os conteúdos 

de ensino voltados para a compreensão da América, sua colonização, regionalização e 

desenvolvimento e as principais metodologias e as práticas vivenciadas pelos estagiários. Como 

resultados, faz-se uma análise sobre a representação do estágio enquanto tarefa para o educando, 

trazendo os seus efeitos na vida pessoal, acadêmica e profissional. 

 

Palavras-chave: Experiência; Geografia; Estágio. 

  

Introdução 

 

O presente artigo foi elaborado a partir das experiências desenvolvidas no Estágio 

Curricular Supervisionado, do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), realizado em um Colégio da Rede Pública do município de Cambé - PR, nas 

turmas do 8º ano “B e D” do Ensino Fundamental II conforme figuras 1, 2, 9 e 10. 

 Ao todo foram 30 horas/aula para concluir o estágio curricular supervisionado por cada 

licenciando, realizado em duplas, sendo 15 horas aulas ministradas e 15 aulas observadas. Durante 

três dias foram realizadas observações específicas nas aulas com o professor efetivo, foram 

analisados aspectos voltados para o comportamento dos alunos em sala, a relação com o professor, 

à disposição para aprendizagem e proximidade com a Geografia, e por fim a aplicação de um 

questionário que visava à construção de alternativas, de estratégias e de metodologias a serem 

utilizados ao longo das aulas do estágio. 

 Com a tabulação dos dados extraídos dos questionários respondidos foram separadas 

diversas estratégias e metodologias que foram fundamentais para a realização dos planos de aula, 

métodos como aulas expositivas e dialogadas, a utilização em todas as aulas de mapas, técnicas 

                                                           
28Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. regis_stresser@hotmail.com. 
29Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. silviopdeus@hotmail.com. 
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de construção de histórias em quadrinhos, interpretação e representação musical, reflexão sobre 

textos de apoio, construção de mapas temáticos, lista de questões, construção de mapa conceitual 

e a criação de um portfólio que continha as atividades realizadas ao longo das aulas ministradas. 

 Ao longo do período de Estágio de Regência abordamos conteúdos sobre América em 

geral, tais como a conquista pelos europeus, os povos autóctones, quem eram eles, quantos eram 

e como se dividiam, em seguida abordamos conteúdos referentes aos Estados Unidos 

especificamente e suas relações econômicas, políticas e sociais, a formação territorial, períodos 

de recessão e trazendo para nosso período atual o grande crescente industrial, da agricultura e da 

pecuária, e também sua relação comercial com seus vizinhos, enfim, o contexto histórico e 

contemporâneo deste continente de grandes processos históricos. 

 O presente artigo foi desenvolvido em uma perspectiva com enfoque qualitativa, no 

método da pesquisa-ação, afinal ela considera o espaço de estudo, a sala de aula, esta baseada 

ponderando as relações sociais existentes e que foram construídas ao longo do estágio entre 

educando e educador, e que também acabou estendendo-se externamente a sala de aula. 

Buscando-se construir práticas eficazes no ensino de Geografia, investigando lacunas existentes 

que propiciam o conhecimento das práticas e metodologias em sala de aula, também como 

objetivo de construir saberes, estimulando a aprendizagem do conhecimento geográfico, através 

da inserção de atividades teóricas e práticas, voltadas para a compreensão de conteúdos 

pedagógicos. A pesquisa aborda a execução de atividades pedagógicas que auxiliam na 

construção da educação, no processo de ensino-aprendizagem juntamente com a contribuição da 

iniciação à docência estabelecendo alternativas didáticas que despertam o intelecto do aluno para 

aprendizagens significativas. 

 Para apresentar os resultados este artigo está dividido em duas partes: a primeira discorre 

a respeito da experiência do estágio supervisionado na perspectiva dos estagiários, e tem como 

sub-tópico a Geografia que se ensina e os conteúdos pedagógicos, e a segunda parte apresenta os 

resultados das atividades realizadas ao longo das aulas. 

 

A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA 

PERSPECTIVA DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Geografia que se Ensina 

 

 A Geografia como ciência e como disciplina tem sua sistematização bem recente, no 

entanto, sempre existiu geografia, isso ocorre desde os primeiros navegadores com suas teorias e 

estratégias na busca por terras. Mas como ciência possui sua origem na Alemanha e na França no 
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século XIX, e o interesse não mais é na busca pela terra, mas sim da necessidade de conhecer a 

terra, a superfície, suas formas e suas dimensões para formação de territórios. 

 O saber geográfico passou por diversos momentos em toda a história, porém sempre 

estiveram suas ideologias voltadas aos aspectos visíveis e palpáveis, sempre seguindo uma 

geografia positivista, não se preocupava com as discussões em relação a esses aspectos (Adas, 

Melhem; Adas, Sergio. 2015, p. 98 – 131) Portanto, surge a epistemologia abrindo discussões 

críticas sobre essas formas. 

 Por meio deste trabalho apresentamos a necessidade em que o aluno tem em conhecer 

conteúdos sobre a colonização do continente americano, mediante práticas didáticas com auxílio 

de livros didáticos produzidos com uma riqueza de informações, como imagens, documentos e 

várias sugestões de leituras e filmes, além do assessoramento pedagógico ao professor, a 

Geografia busca tornar-se atrativa para o aluno, uma vez que possibilita o contato com realidades 

históricas muito diferentes, porém próximas, como é o caso dos países fronteiriços ao Brasil. 

 No ensino da colonização do Continente Americano, traz ao conhecimento do aluno a 

relação de pertencimento colocando o como personagem principal no processo histórico, 

construção está que oportunizam um aprofundamento do conhecimento histórico, novas conexões 

e reflexões para o professor e principalmente para o aluno. 

 Santana e Braga (2010) ressaltam que a importância da Geografia é possibilitar 

que os estudantes aprendam a ler e a interpretar o mundo na perspectiva de sua 

espacialidade e de suas transformações. Assim como a formação de cidadãos conscientes 

que são capazes de ler o mundo. Entretanto, a partir dos questionários respondidos, é 

possível perceber a falta de compromisso com o estudo, alunos aparentam não gostar, não 

ter motivação para participar das aulas, quando questionados o que eles buscam na escola 

e se gostam de Geografia, os mesmos responderam. 

 

"Não gosto de nada de geografia" 

"Quero encontrar minhas amigas para conversar" 

"Vou na escola para fazer amigos" 

"Gosto mais ou menos de geografia" 

"Não, o professor explica menos pra mim" 

"Vou na escola por causa da merenda, das amigas e se divertir na educação física" 

"Mais ou menos, algumas aulas sem graça" 

"Não gosto muito, é difícil de entender" 

"Vou na escola para praticar esportes e encontrar os amigos" 
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"Mais ou menos, precisa de aulas mais dinâmicas" 

 

 Porém, se a Geografia é tão importante e fundamental para a formação do cidadão, analisa 

e lê a espacialidade vivenciada, conforme afirmam Santana e Braga (2010) possui uma relação 

direta do conteúdo geográfico com a vida, da organização territorial, da sociedade e suas 

dinâmicas do espaço e territórios, sendo assim, por que então existe essa apatia e desinteresse nas 

aulas? 

 A disciplina de Geografia para a maioria dos educandos nada mais é do que apenas uma 

disciplina que precisa ser cumprida de forma obrigatória, não é tida como ferramenta que possa 

interferir ou agregar em sua vida, sendo assim, esses educandos não conseguem fazer ligações de 

todos os conteúdos apresentados pela disciplina com a sua realidade vivenciada no cotidiano. 

 

Esses estudantes, mesmo citando elementos da geografia, não se situam 

ou se colocam como sujeitos responsáveis pela criação dos espaços, dos 

territórios, parecem simples espectadores, não se sentem ativos, é como 

se estivessem alheios às transformações das sociedades, transformações 

das sociedades, transformações que se refletem no espaço vivido, no 

território etc. (SANTANA; BRAGA, 2010, p.5). 

 

 Esses educandos necessitam perceber essa relação existente entre o estudo da Geografia 

e suas dinâmicas que alteram a organização do espaço, é preciso inserir essas informações, criar 

condições para que eles percebam tal influência que exercem. Estimulá-los e mobilizá-los é um 

grande desafio para o educador. 

 Assim com essa dificuldade de desconstruir essa cultura de disciplina sem valor, existem 

problemas físicos na instituição trabalhada, da mesma forma que é possível encontrar em qualquer 

outra instituição pública, principalmente da periferia, a falta de estruturas mínimas adequadas, de 

equipamentos facilitadores, de recursos didáticos que auxiliem para a formação de um 

pensamento valorizador da disciplina. 

 Nesse sentido, a experiência da aprendizagem iniciou como uma experiência afetiva. 

Afinal, existe uma grande diferença entre a teoria e a prática, apenas o conhecimento que é 

adquirido durante todo o curso não define o ser professor, naquele ambiente da escola 

encontramos pessoas, e pessoas possuem dificuldades, sentimentos, sonhos, desejos, expectativas 

e projetos de vida, tudo isso influencia diretamente em seu desempenho escolar e na ação e na 

atitude que o professor exerce em sala. Visto por esse ângulo são inúmeros os aspectos que 

constituem e formam o ambiente escolar. 
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 Iniciar essa experiência com um acordo didático que consistiu em propósitos, deveres, 

dedicação fez com que tudo se encaminhasse melhor, e foi primordial para amenizar a insegurança 

das primeiras aulas do estágio. 

 A experiência dessa relação com os educandos, com as mais diversas situações, a 

diversidade de pessoas, de idades distintas, de personalidades diferentes, trouxe na realidade o 

início de nossa construção como profissional, trouxe o começo da formação da identidade como 

professor. Todavia, sabemos que essa identidade não é permanente, muito pelo contrário, ela está 

em constantes transformações, assim como o mundo, as pessoas e as escolas apresentam essas 

constantes mudanças, seja ela política, econômica, cultural, social e etc.  

 Em conformidade Freitas (2014, p. 4) se posiciona: 

 

O educador comprometido não nasce pronto, todos os dias, se aprende 

novas práticas, metodologias, pesquisas e novos desafios nessa 

construção profissional docente, como também favorece no 

autoconhecimento e estrutura fundamentada no aprender na formação 

dos saberes e com isso a consolidação de sua escolha. 

 

 Cabe lembrar e ressaltar o papel dos demais profissionais da educação que estavam no 

mesmo ambiente. Houve uma troca de saberes e situações que colaboraram diretamente para o 

amadurecimento e processo de aprendizagem como educadores. 

 

Durante o exercício da profissão, os saberes construídos durante as 

experiências do estágio, proporcionará a estes docentes a possibilidade 

de ministrarem seus conhecimentos de forma a facilitar a aprendizagem 

de seus alunos de maneira clara e concisa. (BITTENCOURT, 

MIQUELIN; SILVA, 2007, p. 91). 

 

 Dessa forma, é notório que o estágio curricular supervisionado pode ser considerado um 

divisor de águas, afinal muitos podem encarar o estágio apenas como mais uma disciplina e 

atividade curricular que precisa ser cumprida a sua carga horária, e para outros pode representar 

a reafirmação do desejo de se tornar professor. 

 Um professor que sente o prazer, o gosto em dar aulas se tornará aquele que mesmo diante 

de tantos problemas, falta de estrutura, equipamentos e recursos dificilmente terá isso como 

empecilho ou fator desanimador para reduzir sua vontade e capacidade em ensinar, assim como 

aprender com seus educandos. 

 Nos itens a seguir apresentamos os conteúdos pedagógicos e as práticas desenvolvidas na 

escola. 
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Os Conteúdos Pedagógicos 

 

A conquista da América pelos europeus 

 

 Discorrendo sobre os conteúdos teóricos a serem ministrados no período de regência, de 

acordo com o que o professor nos designou, iniciaremos pela conquista da América pelos 

europeus com o interesse nas riquezas e o desenvolvimento comercial, os europeus iniciaram um 

audacioso projeto de navegação e acabaram a desembarcar no final do século XV em terras 

originárias das América. 

 No entanto falar em conquista e colonização não é uma tarefa simples, requer cuidado, 

uma vez que a relação entre o europeu e o indígena neste processo proporcionou um choque 

cultural entre sociedades estruturadas e organizadas, de valores e perspectivas diferentes. O século 

XVI veria perpetrar-se o maior genocídio da história da humanidade. (TODOROV, 1982, p. 3). 

 Uma relação pautada por encontros e desencontros. A tarefa em descrever este fato torna-

se mais árdua na medida em que se percebem os equívocos sendo narradas a tempo, que 

reproduziram o discurso e a visão dos espanhóis, construções que tiveram por finalidade justificar 

uma dominação e acabaram por desconsiderar a ótica de outrem. Para alguns estudiosos, havia 

cerca de 15 milhões de nativos vivendo nas terras americanas nesta época outros afirmam que 

eram muito mais chegando a 70 a 80 milhões de nativos. (TODOROV, 1982, p. 5). 

 Ao se falar em povos autóctones temos que descrever algumas tribos que são muitos 

comentados pelos seus feitos e maneira de organização, dentre as diversas civilizações indígenas, 

que existiram na América antes da chegada dos europeus, podemos destacar os Incas, os Maias e 

os Astecas que organizaram grandes impérios, realizaram grandes projetos arquitetônicas e 

dominaram as técnicas de extração e fundição do ouro. (Adas, Melhem; Adas, Sergio. 2015, p. 

98 – 134) 

 Diante do processo de reconhecimento utilizado pelos colonizadores, quando não 

ludibriavam os povos indígenas com trocas de animais artefatos que os índios não conheciam, 

mas que chamavam atenção, eles os colonizadores utilizavam de força bruta e armas brancas e de 

fogo. (TODOROV, 1982, p. 7). 

 

Outras regionalizações na América 

 

 No decorrer do século XV caminhando para o século XVI, com a chegada cada vez maior 

dos povos vindos de terra Europeia, o grande contingente tomava direções no mar de floresta um 

grande espraiamento em terras americanas, apesar da dificuldade em se locomover devido não 
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conhecer e estar e mata densa. Os Colonizadores se apropriavam de terras dos povos autóctones 

de modo passivamente ou utilizando artifícios e armas de fogo, impunha um processo de 

aculturação de modos que os povos eram obrigados a falar a língua, se vestirem e ter mesmos 

costumes, dos povos colonizadores. (TODOROV, 1982, p. 9). 

 Diante deste cenário surgem elementos que se caracteriza a regionalização, como a língua 

América Latina que corresponde aos países de língua neolatina como portugueses, espanhóis, 

franceses ou originados do latim, segundo Raffestin, (1993, p. 143).  Território se forma a partir 

do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 

programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente o ator 

“territorializa” o espaço. E a América Anglo Saxônica, que em sua formação corresponde a língua 

Inglesa “nome esse dado pelo antigo povo Germânico. A origem dos nomes, Anglo-Saxônica e 

Latina, esteve inicialmente associada a uma divisão da América baseada na origem dos povos 

europeus que colonizaram o continente. Os latinos seriam os povos que falam línguas de origem 

latina, predominante no sul da Europa (Santos, 2003, p.08).  

 

Desenvolvimento dos países da América 

 

 Ao longo dos anos o crescimento das colônias se desenvolveu de forma progressiva, até 

chegar aos dias atuais onde encontram-se em níveis elevados de desenvolvimento, países ao norte 

do hemisfério norte tais como Estados Unidos, Canadá, com um alto índice de desenvolvimento 

economicamente em tecnologia e indústria agropecuário e agricultura, por outro lado os países 

emergentes cuja denominação se dá pelo fato do processo de industrialização ser tardia em relação 

aos demais.(Santos,2003, p.10) 

 Os países com economia de base mineral produzem os produtos de secundariamente 

como frutas pescados no Chile, e destacam-se países como Bolívia mineral como estanho, e gás 

natural. Diante disso encontrasse também países com base agropecuária como a Colômbia 

destaque em produção de café, e carvão mineral. (Adas, Melhem; Adas, Sergio.Moderna, 2015, 

p. 98 – 135). 

 

 

Estados Unidos: formação e expansionismo territorial 

 

 Localização e divisão política, os Estados Unidos localiza-se na América do Norte entre 

o Canadá e México, ocupa 22,2 %da América e 6,1% das terras emersas do planeta com 4,500Km 

e no sentido norte a sul 2,500Km com 9.372,614 incluindo Alasca e Havaí. Politicamente o 
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Estados Unidos dividem-se em 50 estados autônomos 49 continentais. (Adas, Melhem; Adas, 

Sergio, 2015, p. 98 – 139.) 

 

 Durante todo o século XVII e meados do XVIII foram se formando, na região da costa 

leste, as treze colônias, estas foram à base inicial territorial do que mais tarde seriam os Estados 

Unidos da América. Foi a partir do final do século XVIII e durante todo o XIX, que os norte-

americanos foram ampliando seu território rumo a oeste. (Adas, Melhem; Adas, Sergio.Moderna, 

2015, p. 98 – 136). 

  

 

As Treze Colônias 

 

 A principal característica de destaque da colonização dos Estados Unidos é a divisão do 

território colonial em treze colônias. Diferente do vasto território colonial brasileiro, a 

colonização britânica na América do norte se dividiu em pequenas partes, com certo nível de 

autonomia entre si, e até mesmo da metrópole. Contudo, essas colônias podiam ser divididas em 

três grupos: colônias do Norte, Centro, e do Sul. 

 As colônias do norte foram marcadas por uma colonização de povoamento organizada 

fundamentalmente por grupos religiosos protestantes, que procuravam estabelecer uma sociedade 

politicamente e religiosamente reformada em comparação à metrópole. Fugitivos das 

perseguições religiosas na Inglaterra, os colonos desenvolveram uma sociedade assalariada e 

manufatureira. As colônias do Sul eram marcadas por elementos distintos.  

 Era ocupada por fazendeiros monocultores que, diferente das colônias do Norte, 

utilizavam-se de trabalho escravo. Por conta do uso intensivo da escravidão, a população negra 

era grande maioria em alguns dos Estados sulistas. São geralmente descritas como “colônias de 

exploração”, devido à prática agricultora direcionada ao mercado externo, do uso de mão-de-obra 

escrava, e da relação comercial mais estreita com a Inglaterra. Entretanto, não havia, como na 

América portuguesa, uma espécie de “Pacto Colonial” tão rígido. Por último, as colônias Centrais, 

pouco mencionadas, eram marcadas por características tanto das colônias do Norte quanto do Sul. 

Foram fundamentalmente habitadas por imigrantes holandeses e irlandeses. Além disso, havia 

bastante variedade religiosa, diferente da Nova Inglaterra, dominada por Puritanos e Peregrinos. 

Adas, Melhem; Adas, Sergio., 2015, p. 98 – 137). 
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A Guerra de Secessão (1861- 1865) 

 

 Após a independência dos Estados Unidos, as diferenças entre o norte e o sul se 

acentuaram no congresso era difícil conciliar os interesses dos dois tipos de sociedade, a do norte, 

industrialista, reunia a elite dos comerciantes a do sul era agrária e formada por grandes 

fazendeiros escravistas, os sulistas tinham o poder política, e os nortistas, o econômico.  

 Abolicionista e defensor da liberdade, o representante do norte Abraham Lincoln foi 

eleito presidente em 1860, fato que desagradou muito as províncias sulistas. Preocupados com 

uma possível abolição do trabalho escravo em seus territórios, onze Estados se desvincularam da 

União e proclamou uma espécie de novo país: os Estados Confederados. Os rebeldes aprovaram 

com uma nova constituição e estabeleceram Richmond, na Virgínia, como capital. 

 A guerra terminou em abril de 1865, quando o general confederado robert lee pediu por 

termos da rendição. Embora o conflito também tenha atingido a economia do norte, os estados 

sulistas foram os que mais tiveram prejuízos: muitas cidades e plantações foram destruídas, o 

problema da falta de mão-de-obra passou a ser crítico e a região perdeu completamente seu 

monopólio mundial de algodão. (Adas, Melhem; adas, Sergio. 2015, p. 98 – 1370.) 

 

 

Estados Unidos potência econômica 

 

 De acordo com o tema que apresenta os Estados Unidos como grande potência 

econômica, após grandes eventos desde sua colonização, passaram grandes fases que colaboraram 

para o processo econômico que tornaram os Estados Unidos uma grande potência, seu imenso 

território conquistado durante o processo de expansão garantiu amplo espaço para a produção 

agropecuária, além de recursos energéticos e matérias primas necessária ao desenvolvimento 

industrial.  

 Atualmente o pais é maior produtor e consumidor mundial de mercadorias e de serviços 

e seu PIB representa cerca de 24% do PIB mundial, senda assim parte do pressuposto que poucos 

atores globais do campo político, financeiro e da comunicação monopolizam a formulação do 

modelo de socialização da sociedade internacional, a internacionalização da vida social surge 

historicamente para atender grupos específicos da esfera política e econômica que estão em busca 

de vantagens. (SANTOS, 2003, p.13). Tornando um país de grande aporte financeiro nas áreas 

agropecuária destaca-se algodão, leite, trigo, milho, pecuária policultura e fruticultura, grande 

produtor de bens e serviços e consumidor, potência nas áreas tecnologia com grandes empresas e 
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saúde, ou seja, Estados Unidos ao longo dos anos vem se consolidando como a grande potência 

economicamente mundial. (Adas, Melhem; Adas, Sergio, 2015, p. 98 – 139.) 

 

 

RESULTADO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

 

O estágio curricular supervisionado é sem dúvida o momento mais esperado e que mais 

causa ansiedade nos licenciandos, pois se trata de um momento em que a relação pessoal e 

profissional se estabelece, assim como a relação da posição profissional educador encontrou-se 

com os educandos, dessa forma iniciou-se o processo de adaptações, relações, métodos, revisão 

de conceitos, compreensão, estratégias, tudo para atender da melhor forma o processo de 

aprendizagem tanto dos educandos quanto de licenciandos. 

Conforme Goulart e Dias (2011) O estágio representa um dos momentos de uma 

incontestável dualidade, de forma que determinado período o estagiário torna-se o educador, e 

em outro período torna-se o educando, a partir desse instante é possível iniciar a formação da 

identidade enquanto educadores. 

Quanto à disciplina geografia, Santana e Braga (2010) ressalta a importância maior da 

geografia que é possibilitar que os alunos aprendam a ler e interpretar o mundo na perspectiva de 

sua espacialidade e as suas transformações. Assim como a formação de cidadãos conscientes que 

são capazes de ler o mundo. 

 Ao longo de todas as aulas aplicamos inúmeras atividades com técnicas diferenciadas de 

forma a complementar o conteúdo dado durante aquela aula, o estágio basicamente foi constituído 

pelo conteúdo “América e sua colonização, regionalização e desenvolvimento econômico”, 

tínhamos como objetivo que os alunos pudessem ao fim das aulas dadas compreenderem as 

relações sociais e econômicas no espaço e no tempo histórico do processo de formação e 

regionalização da América. 

 Apoiamos-nos nas metodologias diversas como recurso para trabalharmos o conteúdo, 

afinal é de conhecimento de todos que cada aluno assimila o conteúdo e aprende de formas 

distintas, nesse sentido, optamos e acreditamos ser essa a melhor alternativa para alcançarmos os 

resultados desejados. 

 

Figura 1 – Aula na turma 8ºTB e o professor Silvio 
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     Foto: SANTOS (2018) 

 

Figura 2 – Aula na turma 8ºTD e o professor Regis 

 

        Foto: DEUS (2018) 

 

 Na primeira atividade nas turmas sugerimos aos alunos a criação de um modelo de 

história em quadrinhos em um formato que ele abordasse como se deu o processo de 

descobrimento da América assim como a sua colonização, na figura 3 temos o exemplo de uma 

aluna que apenas em quatro quadrinhos foi capaz de resumir efetivamente o que foi esse 

descobrimento e colonização presente no livro didático Expedições Geográficas de Melhem Adas 

e Sergio Adas de 2015. 

 A partir dos resultados através dos desenhos percebemos o quanto eles possuem a 

desenvoltura para o desenho, e mais impressionante ainda foi notarmos como foi eficaz a aula e 

o poder de síntese de vários alunos. 
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Figura 3 – Atividade sobre descobrimento da América e a sua colonização 

 

       Fonte: SILVA (2018) 

 

 Em outro momento aplicamos uma atividade que consistia na representação através de 

um desenho da música Carta ao Presidente do cantor Marcelo D2 unida a aula aplicada que era a 

respeito do desenvolvimento econômico e as características da economia da América, o objetivo 

era que os alunos compreendessem os níveis de desenvolvimento econômicos existentes. 

 Nas representações eles tinham que abordar o Brasil e a forma como eles percebem o 

modelo econômico brasileiro associado à música. 

 

Figura 4 – Atividade sobre a música Carta ao Presidente – Marcelo D2 
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     Fonte: ROJAS (2018) 

 

Figura 5 – Atividade sobre a música Carta ao Presidente – Marcelo D2 

 

 

     Fonte: PEREIRA (2018) 
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Figura 6 – Atividades sobre a música Carta ao Presidente – Marcelo D2 

 

 

   Fonte: RODRIGUES (2018) 

 

 Em uma outra atividade já de finalização e que tinha por objetivo representar alguns dos 

temas das aulas trabalhadas e que seria a capa do portfólio criado ao longo das 15 aulas 

ministradas. 

 

Figura 7 – Capa do portfólio 

 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
359 

 

       Fonte: RODRIGUES (2018) 

 

Figura 8 – Capa do portfólio 

 

 

       Fonte: LIMA (2018) 
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 Todas as atividades aqui apresentadas estão baseadas em projetos de criação e desenho, 

reconhecemos não ser o melhor método que descreva e avalie o conhecimento do educando. Na 

verdade, o melhor método e o método correto não existe, cada educando aprende e mostra aquilo 

que aprendeu de formas diferentes, no entanto, essas foram as atividades que despontaram de 

forma mais eficiente e que proporcionaram um salto de qualidade e que trouxe a construção do 

saber para o aluno, eles tiveram a oportunidade de transpor suas ideias no papel. 

 Sendo assim, foi interessante após o término do estágio curricular supervisionado 

recebermos feedback tão positivo, percebendo que realmente fizemos a diferença na vida 

acadêmica e até mesmo pessoal de determinados educandos, com frases do tipo: 

 

“Professor, você é tão legal, poderia continuar dando aula pra gente”. 

“Professor eu não gostava de geografia, mas estou começando a gostar”. 

“Professor, eu nunca tive um professor como você, onde me senti à vontade de participar da aula 

e te chamar para conversarmos sobre o tema”. 

“Agradeço a ti por todo conhecimento que tiveste oferecido a mim” 

 

Figura 9 – Turma 8ºTB e o professor Silvio 

 

      Fonte: SANTOS (2018) 

 

Figura 10 – Turma 8ºTD e o professor Regis 
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      Fonte: DEUS (2018) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O artigo se desenvolveu principalmente na experiência vivenciada como professor, e de 

forma muito gratificante representou uma significativa experiência, a oportunidade e desejo de 

estar na frente de uma sala repassando todo conhecimento adquirido contribuiu muito para o 

processo de formação na licenciatura em geografia, diante disso, traz a reflexão da prática em sala 

de aula e promove a construção nas formas de ensino e posturas adequadas ao longo da profissão. 

 A vivência do educando como educador no período de estágio traz para si não somente 

as lembranças de alguns alunos, mas sim um olhar mais crítico onde ele passa a sentir a vontade 

de transformar o ambiente, a sala ou simplesmente o seu jeito, com simples palavras de uma 

maneira prática para auxiliar o aluno, pequenos gestos que o aluno enquanto professor só aprende 

na prática. 

 O estágio curricular supervisionado foi sem dúvida o momento mais esperado e que mais 

causou ansiedade em nós licenciandos, foi o momento em que a relação pessoal e profissional 

intrínseca se estabeleceu, assim como a relação da posição profissional educador encontrou-se 

com os educandos, dessa forma iniciou-se o processo de adaptações, relações, métodos, revisão 

de conceitos, compreensão, estratégias, tudo para atender da melhor forma o processo de 

aprendizagem tanto dos educandos quanto de nós licenciandos. 

 As reflexões através do estágio permitem ao educando trabalhar diversas maneiras de se 

realizar a construção do conhecimento através de práticas, muitas podem não dar certo outras já 

conseguir o êxito desejado, com este intuito há a necessidade que o aluno passe pelo período de 

estágio de forma que possa dar um passo à frente na sua formação como professor. 
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O ENSINO DA GLOBALIZAÇÃO POR MEIO DA 

GEOGRAFIA 
 

Rogério Gusmão Junior30 

 
Resumo 

Este artigo tem por objetivo discutir o trabalho em sala de aula durante o período de estágio em 

uma escola pública de Londrina, PR, relacionado ao ensino sobre a Globalização e seus agentes 

formadores do mundo atual, além de buscar a compreensão dos alunos quanto a participação 

desses como indivíduos transformadores, sendo: a dinâmica das multinacionais e o mercado 

mundial e qual a função de cada um nesse processo todo. A principio a metodologia utilizada foi 

de uma aula expositiva dialogada com o uso de recursos visuais, por exemplo, vídeos e imagens 

tornando um resultado satisfatório ao fim da regência uma vez que buscou-se outro caminho além 

do tradicionalismo. 

Palavras-chave: Globalização, Ensino, Mercado, Multinacionais. 

  

Introdução  
Este artigo tem por objetivo apresentar a vivência de estágio no 3º ano do ensino 

médio (matutino) do Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, Londrina – PR. Foram 

abordados temas como globalização e os processos que se estendem sobre esse contexto, 

como por exemplo, a expansão econômica industrial pelo mundo e também a ascensão 

da participação no mercado mundial por parte de países em desenvolvimento por meio da 

formação de blocos econômicos.  

 Além disso, pôde-se também ter uma prévia de como está o ensino base dos jovens 

estudantes, ao qual de certa forma está preocupante, não por parte do que se leciona, mas, 

por conta dos valores que estão sendo adotados pelos jovens no mundo atual e 

globalizado, onde o que se importa é apenas o que é material palpável e o que se tem que 

ler não é necessário, pois esse jovem já tem conhecimento que será aprovado 

independente do seu esforço como estudante, uma vez que se justificam não realizar as 

atividades dizendo saber que a escola não irá o reprovar por seus comportamentos e notas. 

 Dentro do tema Globalização discutido em sala, foram lecionadas aulas de forma 

expositiva e dialogada com os alunos, auxiliada de desenhos no quadro, mapas 

conceituais e imagens ilustradas por meio da televisão Pendrive. Os resultados com o uso 

desses recursos foram satisfatórios uma vez que os alunos são mais capazes de aprender 

o conteúdo com maior facilidade por meio do uso de imagens 
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A Globalização 
Atualmente o mundo tem se mostrado cada vez mais veloz, e isso possibilita uma aproximação 

de diferentes culturas em escala planetária hoje é possível manter qualquer tipo de relacionamento 

mesmo distantes um do outro, de um lado ao outro do planeta, isso só é/foi possível por conta do 

fácil acesso que temos aos meios de comunicações que surgiram com a revolução técnico-

científica informacional e fundamentou esse desenvolvimento global. 

 

No fim do século XX e graças aos avanços da ciência, produziu-se um 

sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que 

passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 

assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária. Só que 

a globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. 

Ela é também o resultado das ações que asseguram a emergência de um 

mercado dito global, responsável pelo essencial dos processos políticos 

atualmente eficazes. (SANTOS, 1999, p.12) 

 

 Há quem defenda o surgimento da globalização ainda no período em que as grandes 

embarcações quando saíram em busca de novas terras e a formação de um novo mercado 

consumidor, por outro lado, há quem diga que tal processo se iniciou apenas no final do séc. XX 

e início do séc. XXI com a integração econômica, social, cultural e política no mundo que foi 

facilitada com o barateamento dos meios de transporte e comunicação. Após a Guerra Fria, com 

a queda do muro de Berlim e consequentemente da União Soviética (socialismo) o mundo se 

tornou apenas um. A maior parte obedecia ao sistema capitalista, fato esse que fora nomeado de 

“a nova ordem mundial” e assim novos mercados consumidores foram abertos, além disso, as 

empresas em conjunto com o governo intensificaram medidas de políticas neoliberais que 

visavam apenas os interesses de capitais privados e por meio desses fatos aumentou a circulação 

de capitais entre países. 

 Devido ao grande avanço tecnológico nos mais diversos setores da sociedade e do mundo 

as indústrias se apropriaram desse benefício para expandir seu mercado e sua cadeia produtiva. 

Com isso as indústrias começaram a deixar seus países de origem e passaram a se instalar nos 

países emergentes e subdesenvolvidos em busca de mão de obra barata, isenções fiscais e em 

algumas ocasiões se instalam próximo às matérias primas necessárias para as companhias 

funcionarem. Para que as empresas se instalem em outros territórios além de suas fronteiras os 

governos locais que recebem essas companhias precisam criar uma infraestrutura adequada de 

acordo com o que os capitalistas sugerem ser ideal para o funcionamento da indústria. Assim, tem 

que se criar meios que facilite o escoamento das mercadorias, deve se construir novas vias de 

acesso, iluminação, isenções fiscais entre outros benefícios fornecidos pelo Governo, porém, o  



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
365 

Estado nem sempre tem dinheiro para suprir com a demanda necessária para Implantação desses 

projetos, para isso apela para fundos internacionais, como FMI (Fundo Monetário Internacional) 

ou para o Banco Mundial e dando vida à divida externa para do país.  

 Para Santos (2000) existe uma Globalização perversa instalada no mundo, onde o 

capitalismo não se importa com as pessoas, culturas ou economia local, visa-se apenas o Lucro. 

Com isso criou-se um mundo desigual, com taxas de desemprego cada vez mais altas e uma 

população cada vez mais endividada ou na miséria. 

De fato, para a grande maior parte da humanidade a globalização está 

se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego 

crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias 

perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome 

e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. (SANTOS, 2000, 

p.10) 

 

 Com os avanços tecnológicos trazidos pela indústria e logo distribuídos pelo mundo 

através da globalização, houve vários problemas sociais como o grande “boom” urbano, onde os 

camponeses que já não podiam mais brigar com a mecanização do campo saem de seus lares e 

vão para as cidades recém industrializadas em busca de trabalho para o sustento dos familiares. 

Com esse alto contingente populacional que chega nas cidades não há empregos disponível para 

todos, ou seja, quem estava empregado se mantinha alimentado e com moradia por mais precário 

que fosse, porém, quem não conseguia emprego era empurrado para as margens e então surgia a 

favelização nas cidades, junto a esse processo, devido a falta de infraestrutura para assegurar a 

saúde da população na periferia, começaram a surgir doenças novas e aquelas que já haviam sido 

“erradicadas” surgem novamente ainda mais forte e o Estado perde seu poder sobre o território. 

A periferia era entendida como uma espécie de território livre da 

iniciativa privada, onde, de forma independente, surgiram bairros de 

luxo (para abrigar os ricos emigrados do centro), bairros pobres (onde 

moravam mais assalariados e recém-emigrados do campo), unidades 

industriais maiores, depósitos. Estes novos setores da cidade foram, 

com o correr do tempo, fundindo-se num tecido urbano mais compacto. 

Contribuiu para este crescimento das cidades, que denotava uma 

desordem muito grande na paisagem e na malha urbana, o fato de que 

houve um abandono das formas de controle público sobre o espaço 

construído. O Estado não elaborava mais planos, nem regulamentos, e 

nem fiscalizava as formas pelas quais a cidade vinha sendo produzida. 

Ele próprio passou a ser um especulador, vendendo muitos terrenos 

públicos para pagar suas dívidas. A classe dominante aproveitou para 

realizar seus investimentos imobiliários. (SPOSITO, 1988, p. 66). 

 

 A partir desse contexto surge o processo de globalização que é a aproximação de culturas, 

mas, ao mesmo tempo pode-se dizer que é um fato que acontece de forma desigual para as 
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pessoas, torna-se sobrevivência para uns e lucro para outros, ou seja, a globalização que acontece 

nos dias atuais beneficia apenas aos grandes donos, grandes países que obtém seus lucros por 

meio dela e não se preocupa com os transtornos que causam nos territórios em que se instalam. 

Como mencionado anteriormente, com o surgimento da globalização há um acirramento 

comercial tanto das grandes corporações capitalistas quanto dos conflitos econômicos mundiais 

entre diferentes nações, com isso começam a surgir os Blocos Econômicos que são constituídos 

por diferentes países com o mesmo propósito, a busca por participação expressiva no mercado 

mundial. Dentro desses blocos há regras que são regidas para manter a ordem comercial entre 

todos, além disso, pode-se distinguir uns dos outros por meio de níveis de integração que são eles: 

zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união 

econômica e monetária. 

 

Metodologias de ensino e Resultados obtidos 

 

  Ao levar o conteúdo de globalização e a formação dos blocos econômicos observou-se 

muito interesse por parte dos alunos, uma vez que se trata de uma realidade cada vez mais próxima 

da vida desses jovens, primeiramente houve um receio e certa desconfiança quanto ao interesse 

desses alunos pelo tema a ser trabalhado, porém, quando eles se enxergam dentro da realidade 

global (e todas as suas dinâmicas e quais cabem a eles como cidadãos comuns exercerem para o 

mundo global acontecer) eles deixam de lado qualquer conversa paralela para que possam ouvir 

a aula sobre a globalização.  

 Por meio desses fatos as aulas se iniciaram com uma introdução sobre o que é a 

globalização e em seguida as aulas foram divididas em processos dinâmicos característicos do 

mundo global, por exemplo, a revolução técnico-cientifica informacional, a expansão das 

multinacionais e a apropriação de mercado, a relação dos países em conjunto a essas 

multinacionais e, por fim, as aulas se encerraram com os blocos econômicos que surgiram na ideia 

de aproximação do mercado mundial para aqueles que não eram economicamente fortes. 

 Uma vez que a globalização se resume muito na movimentação das indústrias dentro do 

espaço global e Londrina tem parques industriais significativos, trouxe para memórias desses 

alunos lembranças das indústrias que se instalaram na cidade, como por exemplo a vinda recente 

de uma Multinacional Indiana de T.I (Tecnologia da Informação), a Tata Consultancy Services 

(TCS). Entretanto, haviam apenas lembranças de noticiários por mídias sobre a vinda dessa 

empresa à Londrina, não detalhadamente os interesses em mão de obra qualificada, mercado em 

potencial, condições fiscais e infraestrutura adequada para abrigar uma Multinacional. Quando 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_prefer%C3%AAncia_tarif%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_livre_com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_comum
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esses detalhes são apontados, logo se vê o interesse desses alunos pelo conteúdo e assim 

automaticamente já reconhecem que viram sobre isso em outras disciplinas como historia e 

sociologia. 

Quando falamos de blocos econômicos os que mais tiveram atenção foram os principais 

de sempre, NAFTA ( North American Free Trade Agreement), atual USMCA (United States, 

Mexico, Canadá);  Mercosul e União Européia (UE). Desses três blocos, foi discutido a recente 

mudança de nome do NAFTA e sua reestruturação quanto aos países membros, o Mercosul com 

o teste das placas de veículos iguais para todos os países membros, o que despertou um instinto 

investigativo nos alunos de se aprofundar mais sobre o que eram essas mudanças no bloco ao qual 

eles pertencem e, por fim, a União Europeia como sempre despertando a vontade de se viver em 

um lugar tão bem organizado como muitos vendem a ideia do bloco. Além disso, os alunos 

entenderam como acontece o processo de formação de bloco para que haja uma participação forte 

de países em desenvolvimento frente ao mercado mundial. 

 Com esses fatos foram necessário o uso de alguns recursos para que os alunos pudessem 

entender de forma mais didática sobre o que se falava, uma vez que quando se retrata sobre algo 

desconhecido para os jovens estudantes, esses não conseguem criar uma imagem representativa 

do que esta sendo discutido em sala de aula, logo seu aprendizado será deficitário. Tendo em vista 

esses fatos o uso de recursos visuais são extremamente necessários, pois por meio deles o aluno 

fará uma leitura melhor da aula e a compreensão do conteúdo será mais valorizada, com isso para 

que uma aula sobre globalização fosse mais valorizada é necessário usar imagens que remetem 

ao assunto, como por exemplo, a divisão internacional do trabalho representada por um avião e 

suas peças marcas pelos países que correspondem à produção da peça marcada, por exemplo: 

 

Figura 1 - Países responsáveis por partes da produção do Avião. 
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Fonte: Revista Veja. 

 

 

Ou pode-se usar uma imagem de um mapa com a Marca das empresas em seus respectivos 

países de origem e onde atuam, aliando também ao novo modelo de produção que não está mais 

nas mãos do estado, mas sim das grandes multinacionais, por exemplo, não se diz mais “Made in 

Germany” e sim “Made in Mercedez, como mostra a figura 2: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A origem das marcas. 
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Autor: https://www.quickco.co.uk/blog/post/most-searched-brands-around-the-world-in-

2016/104 

 

Ainda para o ensino de Globalização, foi feito no quadro uma representação do mundo 

passado e o atual. O passado de formato grande uma vez que as distancias eram muito maiores e 

a mobilidade ainda era precária e o contraste com o mundo atual que com os jatos e aviões 

extremamente rápidos torna os países e as culturas cada vez mais próximas, como mostra a figura 

3: 

 

Figura 3 – O mundo diminuindo 

  

Fonte: Adptado de D. Harvey, A condição Pós moderna, Edição Loyola, p.220, 1989) 

Para o uso de recursos visuais ao adentrar os blocos econômicos é extremamente 

importante o uso de mapas, para que os alunos possam localizar onde se encontram os países 
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membros dos blocos discutidos, por exemplo, o Mercosul está localizado na América do Sul, 

portanto, um Mapa da América do Sul é importante para que todos possam ver os detalhes das 

fronteiras entre os países membros, mas, não menos importante é interessante fazer o uso de um 

Mapa Mundi concomitante para apresentar aos alunos a participação do Mercosul frente ao 

Mercado mundial e onde são as principais rotas comerciais entre os países membros do Mercosul 

e o restante do mercado mundial, por exemplo, um mapa como a figura 4: 

 

Figura 4 – Mapa dos Países membro do Mercosul. 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/373728469057922082/ 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais  
A Globalização por mais que tenha sido um tema discutido constantemente nos diversos 

lugares, seja por meio de mídias sociais ou televisionadas ainda não é notável para muitos jovens 

que estão nos anos finais do ensino básico. Os conteúdos que são trabalhados são muito fiéis ao 
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que se deve transmitir aos alunos, porém, hoje nota-se a insatisfação dos alunos em aprender sobre 

vários conteúdos, isso torna as aulas um pouco mais exigentes por parte da didática do professor 

que deve sempre buscar a participação de um coletivo. Desse estágio conclui-se que os alunos se 

mostram desinteressados por novos assuntos uma vez que estão acostumados a serem empurrados 

desde os anos iniciais de uma maneira ao qual eles têm confiança que independentemente da 

matéria, não se precisa aprender, pois vão passá-lo de ano do jeito que for e isso cria no aluno o 

desinteresse em saber sobre as matérias lecionadas e seus conteúdos programados. Para conseguir 

atrair a atenção dos alunos foi preciso muita calma e uma metodologia adequada para que 

houvesse participação coletiva, perguntas individuais e algumas chamadas de atenção nas 

primeiras aulas, até que começaram a se interessar pelo que se falava em sala. Quando 

começassem a usar uma linguagem mais próxima das desses jovens já houve uma grande 

aproximação e quando se tinha um conhecimento básico sobre o assunto surgiam discussões 

dentro do que estava sendo falado, por exemplo, meu pai trabalha em uma multinacional ou meu 

amigo já viajou por países do Mercosul tranquilamente.  

Do começo do estágio, com um certo receio de não se conseguir colher o resultado que 

era almejado no final, foi possível obter um resultado muito significativo onde todos os alunos 

participavam, embora que, por algumas falhas didáticas, os resultados não foram 100% 

alcançados, porém, o sentimento de missão cumprida se faz presente e a evolução será sempre 

algo a ser alcançado, com isso conclui-se que o estágio é um instrumento muito importante para 

graduação, uma vez que permite mostrar a realidade do ensino nas escolas e o que fazer diferente 

quando torna-se professor, além disso, também da opção de saber se é o que realmente quer seguir 

como carreira. O ensino tem sido atacado de diversas formas politicamente e sofrido com a falta 

de repasses de verba para a manutenção da estrutura escolar, desde o docente até os prédios da 

escola, sendo esse segundo em sua grande maioria sofrem com a falta de manutenção, por meio 

do estágio tudo isso foi possível identificar e compreender que não só de equipes pedagógicas se 

mantém uma escola. 
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AS PROVAS COMO INSTRUMENTO DO 

PROCESSO AVALIATIVO: REFLEXÕES A 

PARTIR DA EXPERIÊNCIA ESTAGIÁRIA 
 

Viviane Margarida Melo Menezes Bernardes31 

   

 

Eixo Temático: 

Resumo 

Este trabalho discute as provas enquanto instrumento do processo avaliativo, privilegia-se como 

recorte os anos finais do Ensino Fundamental. Isso a partir de inquietações na realização de uma 

prova proposta durante o estágio obrigatório. Buscando aprofundamento levanta-se as discussões 

sobre os processo avaliativo, apontando as principais concepções e paradigmas. Atenta-se 

também às implicações metodológicas das provas enquanto instrumento avaliativo. Verificam-se 

as leis e as diretrizes do Projeto Político Pedagógico da instituição em que se realiza o estágio em 

relação ao processo avaliativo. Tais pesquisas documentais subsidiaram as reflexões sobre o 

estágio realizado.  Nas considerações finais salienta-se a importância do erro, do feedback e da 

pesquisa teórica na práxis educativa.. 

Palavras-chave: Avaliação; Prova; Ensino. 

  

Introdução  
As modificações na concepção de educação implicam repensar as práticas 

pedagógicas, entre estas os processos avaliativos. Com alguma centralidade nas 

discussões e críticas, as provas, na prática em sala, muitas vezes são entendidas como o 

próprio processo avaliativo, além de centrarem-se na quantificação do conhecimento. 

Assim muito associado nas discussões com a concepção tradicional de educação e 

objetiva de avaliação.  

Este trabalho visa discutir os processos avaliativos, atentando-se às implicações 

na utilização das provas como instrumento. Tem-se também como recorte o contexto dos 

anos finais do ensino fundamental, onde se desenvolve a experiência estagiária ligada ao 

presente trabalho, que enriqueceu a análise com percepções próprias.  

A partir das inquietações geradas durante a aplicação de uma prova em duas 

turmas de 6º anos, aprofundou-se na bibliografia buscando horizontes para a correção, o 

feedback e a recuperação da atividade realizada. As discussões bibliográficas 

reorientaram a concepção inicial sobre a atividade avaliativa, tornando-a mais 

significativa e processual durante a realização do estágio. Apresentam-se primeiramente 

                                                           
31Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 
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as concepções e paradigmas da avaliação, posteriormente trás se os relatos da experiência 

estagiária. 

 

Desenvolvimento Conceitual e Paradigmático das Avaliações 
Através de pesquisa bibliográfica, aprofunda-se sobre as noções de avaliação, 

pensando seus paradigmas, suas concepções, e algumas implicações metodológicas 

relacionadas. Queiroz (2010) realiza ampla pesquisa bibliográfica acerca da Avaliação, 

com base em Guba e Lincoln (1989) a autora aponta a existência de diferentes concepções 

sobre a avaliação, refletidas em quatro gerações. Vejamos. 

Na Geração da Medida a natureza da avaliação é técnica, buscando-se rigor e 

normalização, de base positivista, se amparou na psicométrica; a finalidade da avaliação 

é classificar, selecionar e certificar, tendo o avaliador um papel técnico centrado no 

desenvolvimento de instrumentos eficientes de avaliação. Isso em um contexto de 

aumento da complexidade dos sistemas educativos e de normalização do comportamento 

humano, a partir de meados do século XIX. 

Já a segunda geração tem seu período consagrado entre os anos de 1930 e 1945, 

a chamada Geração Congruência ou descritiva. Embora evidenciem problemáticas em 

relação à avaliação como medida, também se desenvolve buscando rigor, propondo nesse 

sentido a avaliação por objetivos. Assim a avaliação adquire um sistema de referência 

criterial, mudando a referência até então normativa, que procurava detectar a posição 

relativa de cada aluno no grupo. Dessa forma a finalidade da avaliação e do avaliador, 

ainda técnica, é descrever. 

A Geração Julgamento de Especialistas marca uma importante ruptura, da 

avaliação enquanto medida, para a introdução da concepção de avaliação formativa. 

Diante disso a avaliação diversifica suas funções, deixando de atuar apenas no final dos 

programas, inaugura o caráter regulador da avaliação sobre aprendizagem.  

Difundem-se diversas modalidades, servindo também como diagnóstico e 

incidindo sobre decisões remediadoras nas estruturas dos próprios programas. As 

principais modalidades desenvolvidas, que se fazem bastantes presentes na prática atuais 

e nas bibliografias são três: Diagnóstica; Formativa e Somativa, sendo entendidas 

atualmente como interdependentes e complementares (ROMEIRO, 2000 Apud 

QUEIROZ, 2010, pág. 52). 
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Nessa geração tira-se a exclusividade dos testes como fonte de informação, 

considerando o contexto de aprendizagem e a perspectiva de outros intervenientes 

escolares além do professor (pais, alunos). O papel do avaliador é expandido, não basta 

mais recolher as informações, é preciso interpretá-las, considerando-o um juiz 

especialista. 

A abordagem atual chamada avaliação formativa alternativa difere-se desta 

geração, na abordagem atual o processo avaliativo não se centra na realização das 

atividades pontuais, mas presume acompanhar os processos cognitivos, a função de 

regular o processo de ensino e aprendizagem passa a ser a central (FERNANDES, 2006).  

Na Geração Interação Social Complexa, também conhecida como de 

negociação e construção, onde a avaliação é receptiva, não se estabelece critérios ou 

parâmetros a priori. De referenciais construtivistas, destacam-se elementos como: a 

integração da avaliação com o processo de ensino e aprendizagem; o caráter formativo, 

sendo reguladora e fundamental ao processo de ensino e aprendizagem; a predominância 

de métodos qualitativos, com variação dos instrumentos e estratégias; e a ideia da 

avaliação enquanto construção social. 

Pinto e Santos (2006 Apud QUEIROZ, 2010, pág. 41) apontam que a natureza 

mais complexa da avaliação sobre o prisma construtivista se dá por três razões principais: 

1- a natureza relacional e comunicativa da avaliação; 2- o caráter complexo do processo 

social da avaliação, inscrito na cultura e em uma dinâmica de ações e 3- a existência de 

um sistema de valores definindo as finalidades da avaliação. Esta geração marca uma 

ruptura paradigmática com as demais gerações apresentadas, que “reclama mais 

responsabilidade, mais compromisso, mais assunção de poder, enfim, mais acção e 

participação” (MACHADO, 2007 pág. 50-51 Apud QUEIROZ, 2010, pág. 42). 

Queiroz (2010) também sintetiza os diferentes Paradigmas avaliativos, como 

afirma a autora, estes orientam e complementam as concepções supracitadas (QUEIROZ, 

2010, pág. 42). Os paradigmas em torno da avaliação são três: 1- Objetivista, ou técnico; 

2- Subjetivista, ou prático e 3- Crítico, ou emancipatório.   

Como aponta Rodrigues (2002 Apud QUEIROZ, 2010, pág. 42) no paradigma 

objetivista a avaliação é vista como técnica; no paradigma subjetivista a avaliação é 

concebida como prática; e na orientação dialética e crítica a avaliação é tida como práxis. 
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Mais detalhadamente, o paradigma objetivista tem base positivista, onde os 

indivíduos avaliados são tidos como objetos manipuláveis com comportamentos 

previsíveis, pois resultam de variáveis empiricamente mensuráveis. Este controle cria 

uma relação assimétrica entre avaliado e avaliador, onde o segundo não justifica nem 

fundamenta seu referencial avaliativo, imposto por hierarquias administrativas 

(QUEIROZ, 2010, pág. 42). Associa-se às gerações tradicionais da avaliação, pautadas 

na medida e na técnica (QUEIROZ, 2010, pág. 44). 

Já o paradigma subjetivista tem base fenomenológica e hermenêutica, enfatiza o 

significado subjetivo dado às experiências pedagógicas; assim os objetivos educacionais 

não são estabelecidos previamente, e sim negociados entre educadores e educandos. 

Tomam centralidade a noção de autocontrole e autorregulação.  

As críticas a este paradigma se direcionam a noção do sujeito avaliado ser apto 

a gerir de forma independente seus interesses, onde o processo de negociação é visto 

como isento de limitações e constrangimentos. Este reflete nas iniciais concepções 

qualitativas, diversificando as finalidades e as técnicas da avaliação, concebe o avaliado 

enquanto sujeito (QUEIROZ, 2010). 

No paradigma crítico a avaliação deve servir ao educando, tendo este um papel 

de coprodutor e co-avaliador do referencial e da prática avaliativa; difere-se do paradigma 

anterior principalmente porque o comportamento dos sujeitos deve ser compreendido a 

partir dos condicionantes sociocultural e histórico. Faz se importante a avaliação 

constituir-se parte da cultura da escola, criando-se formas de participação e 

responsabilidades apropriadas a tomada de decisões (HARGREAVES, 1998 Apud 

QUEIROZ, 2010, pág. 43). 

Os diferentes paradigmas que se desenvolveram levantam importantes 

discussões e contribuem para o reconhecimento da prática em sala, como afirma Queiroz 

(2010, pág. 45) “É através das posições não exclusivas, que se tem procurado superar as 

divergências entre os paradigmas da avaliação educacional, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento científico desse tão importante domínio das ciências da educação.”.  

As discussões e formulações teóricas em relação ao processo avaliativo 

permitem uma melhor compreensão desta prática na formação dos futuros docentes, 

sendo elemento fundamental à práxis de um processo avaliativo condizente com a 
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educação transformadora. Aqui se apresentou os elementos mais fundamentais em 

relação às concepções e paradigmas científicos da Avaliação. 

Este assunto perpassa por diversas discussões e apresenta diversas abordagens 

atuais não cabendo neste trabalho esmiuçá-las. O que é feito por Queiroz (2010) em sua 

Tese “A Avaliação como Acompanhamento Sistêmico da Aprendizagem” que muito 

contribuiu para este trabalho e para a reflexão em torno da experiência estagiária. A seguir 

discutem-se os instrumentos de avaliação, pensando principalmente as provas. 

 

Instrumentos Avaliativos 

A partir das discussões apresentadas já é possível perceber que o paradigma 

hodierno, atrelada aos paradigmas não tradicionais da educação, considera a avaliação 

não apenas um momento ou atividade pontual, nesse sentido, Quintana (2003, p. 163 

Apud CAMARGO, 2010) afirma “[...] temos que ver a avaliação como um aspecto 

integral do processo de ensino-aprendizagem e como parte essencial das tarefas que o 

docente executa em aula”. 

A partir do paradigma qualitativo da Avaliação se torna incompatível a utilização 

quase exclusiva dos testes como instrumentos de avaliação (BARREIRA, 2001 Apud 

QUEIROZ, 2010, PÁG. 45). Ao considerar diferentes aspectos, além da mera 

quantificação, expande-se a natureza de informações que devem ser recolhidas e 

analisadas pelos educadores. Como afirma Haydt (1988, p. 55 Apud CAMARGO, 2010, 

pág. 35) “[...] quanto mais dados ele puder colher sobre os resultados da aprendizagem, 

utilizando instrumentos variados e adequados aos objetivos propostos, tanto mais válida 

será considerada a avaliação”. 

Camargo trabalha os instrumentos auto-observação; observação e registro; 

portfólios; provas e mapa conceitual. Já Queiroz (2010) aponta o seminário, trabalho em 

grupo; relatório individual; conselho de classe entre outros, apontando diferentes 

habilidades a serem avaliadas em cada um.  

De acordo com Mendez (2002 Apud CAMARGO, 2010, pág. 36) o uso que se 

faz do instrumento é mais importante que o tipo de instrumento utilizado. Sendo essencial 

o domínio técnico de construção do instrumento avaliativo selecionado (VIANNA, 1989 

Apud CAMARGO, 2010, pág. 37). 
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Um destes instrumentos é á prova: Como aponta De Moraes (2011) as provas 

vêm sendo abordadas negativamente dentro de novas propostas educativas ao mesmo 

tempo em que na prática escolar não se conseguiu ainda estabelecer confiabilidade à 

outros instrumentos, ainda sendo a prova o principal instrumento da prática avaliativa. 

Isso se dá diante então da pressão para se apresentar resultados tanto para os pais como 

para o sistema (LUCKESI, 2002 Apud DE MORAES, 2011, pág. 235). 

As questões das provas podem ser de três tipos: oral, dissertativa e objetiva 

(CAMARGO, 2010). Muito comumente as provas são mistas de questões dissertativas e 

objetivas. Vejamos a definição e algumas recomendações para a formulação de cada tipo 

de questão/prova. 

 A prova oral foi o recurso mais utilizado até o final do século XIX. Com a 

exigência de maior rigor foi substituída pelos testes objetivos. Além disso, a prova oral 

por ser individual é de difícil aplicação em salas numerosas de alunos; tem outras 

desvantagens como: atributos pessoais do aluno, como a verbalidade, oralidade, simpatia 

ou timidez interferirem no resultado; o julgamento é imediato e subjetivo por não haver 

padrões fixados; não há igualdade de questões nem de condições ambientais (HAYDT, 

1988, p. 62 Apud CAMARGO, 2010). 

As provas objetivas surgem da necessidade de aumentar a precisão das medidas 

avaliativas, isso na segunda metade do século XX (CAMARGO, 2010).São exemplos de 

prova objetiva: resposta curta, lacuna, certo-errado, acasalamento e múltipla escolha 

(HAYDT, 1988 Apud CAMARGO, 2010), cada uma com diferentes recomendações nas 

bibliografias, importante de serem observadas para a prática discente, mas que não 

caberiam aqui. 

Camargo (2010) através de pesquisa bibliográfica aponta como principais 

vantagens das provas objetivas a objetividade, rapidez e a igualdade de critério para 

correção. Como desvantagens aponta a não avaliação da habilidade de expressão dos 

educandos e a difícil elaboração para que sejam bons testes, entre outras recomendações, 

é preciso: dominar o conteúdo a ser avaliado; ter objetivos bem definidos; conhecer as 

técnicas de construção de testes; utilizar linguagem clara, precisa, concisa e adequada ao 

nível dos alunos. (HAYDT, 1988 Apud CAMARGO, 2010).  

As provas dissertativas, onde os educandos devem dar a resposta com suas 

próprias palavras, permitem captar uma série de habilidades, sendo uma de suas 
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vantagens a observação de processos mentais superiores; além disso se faz vantajosa por 

diminuir os acertos casuais e por serem mais fácil de elaborar. Já como desvantagens 

aponta-se a fidedignidade da correção e o maior tempo para respondê-las e corrigi-las 

(CAMARGO, 2010) .  

As recomendações para este tipo de avaliação é que se direcione aos aspectos 

mais centrais dos conteúdos e que se atente a subjetividades durante a correção, como 

medidas para isso aponta-se não identificar o autor da prova antes da correção e corrigir 

as mesmas questão de todas as provas por vez, e não as provas inteiras por vez 

(CAMARGO, 2010).  

Em relação à elaboração das provas em geral De Moraes (2011) traz diversas 

recomendações pontuais com base em discussões bibliográficas. Em resumo as 

recomendações são: 1- Objetivos bem definidos para cada questão; 2- Perguntas 

relevantes, com a complexidade adequada, adequadas à série e ao conteúdo; 3- 

Contextualizar a questão, evitar memorizações mecânicas; 4- Linguagem adequada e 

precisa e vocabulário acessível; 5- utilizar as mesmas estratégias metodológicas utilizadas 

nas atividades em sala; 6- Planejar com antecedência; 7- Instruções precisas; 8- Evitar 

uso de negativas e palavras como: sempre, nunca, invariavelmente; 9- Inserir nas questões 

apenas os dados necessários para a resolução e 10- Considerar o tempo adequado de 

realização das questões. 

A partir da detectação dos erros estrutura-se o Feedback, que se torna parte 

elementar da avaliação, esses elementos fundamentais mostraram-se bastantes 

contributivos para a experiência estagiária, sendo melhor trabalhado a seguir, nos relatos 

da experiência. Antes se apresenta algumas considerações sobre a legislação acerca da 

avaliação, como contribuição para o reconhecimento da realidade em sala de aula, 

fundamental para os docentes em formação. 

 

Legislações e Diretrizes 

Aqui se apresenta as principais definições em leis sobre o processo avaliativo, 

dando ênfase ao Ensino Fundamental, por se mostrar complementar à legislação também 

se levanta os aspectos relacionados ao processo avaliativo no Projeto Político Pedagógico 

da Escola Estadual Polivalente, de Londrina, onde se desenvolveu a experiência 

estagiária. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 24 de 

dezembro de 1996), que regulariza elementos de toda a educação básica e superior, 

apresenta recomendações e relevantes direcionamentos, mas como apontam Gadotti e 

Ciseski (2003), também dá diversas flexibilidade para os sistemas de ensino elaborarem 

seu plano de gestão, dentro disso podendo estabelecer objetivos, metas e critérios de 

acompanhamento, controle e avaliação (Gadotti; Ciseski, 2003 Apud QUEIROZ, 2010). 

O que se justifica porque em cada escola “[...] as realidades são diferentes; por essa razão 

cada uma possui seu regimento, sua proposta pedagógica; mas, por outro lado, há os 

princípios comuns a serem observados estabelecidos pela própria legislação.” 

(QUEIROZ, 2010, pág. 91). 

Nesse sentido os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e o Regimento Escolar 

também se fazem bastantes relevantes na prática docente (Romeiro, 2000, p. 84 Apud 

QUEIROZ, 2010) e definem importantes elementos do processo avaliativo. Buscando 

explorar como se dá essas definições a partir das instituições escolares, analisa-se os 

elementos que se referem a avaliação no Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual 

Polivalente, de Londrina-PR, onde se devolveu a experiência estagiária.   

No PPP da Escola Estadual Polivalente encontra-se o capítulo “Sistema de 

Avaliação” que se inicia com uma abordagem conceitual do Processo Avaliativo indo de 

encontro aos Paradigmas da avaliação formativa, assim como a LDB, o que é explícito 

no trecho a seguir: 

A avaliação será praticada no sentido de monitoramento, no desenrolar 

dos temas de modo a pontuar e debater com o aluno o que ficou claro e 

aquilo que apresenta necessidade de redirecionamento. [...] Seu 

processo deverá ser desenvolvido, portanto, de forma contínua, 

cumulativa, formativa, diagnóstica, processual e qualitativa [...]. 

(POLIVALENTE, 2017, pág. 576) 

 

Além da discussão em torno dos paradigmas avaliativos, o PPP apresenta 

metodologias e também definições em relação a distribuição quantitativa das atividades. 

As metodologias de avaliação indicada são variadas “[...] serão observados os trabalhos 

e produções de pesquisas em grupos e/ou individuais, seminários, portfólios, exposições 

[...]” (POLIVALENTE, 2017, pág. 579). Em relação a distribuição das notas no Ensino 

Fundamental, organizado em ciclos de avaliação trimestral, o PPP define: 

[...] a nota/média final será a somatória/resultado atingido pelo aluno a 

partir da realização de no mínimo um instrumento avaliativo 
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(teste/prova; portfólios; relatórios de pesquisas, de visitas; seminários; 

trabalhos etc.) com nota máxima total três (3,0) pontos até o final do 

primeiro mês de aulas do trimestre, um teste/prova com nota de quatro 

(4,0) pontos aplicada em calendário proposto pela Equipe Pedagógica 

e no mínimo mais um instrumento avaliativo (teste/prova; portfólios; 

relatórios de pesquisas, de visitas; seminários; trabalhos etc.) com nota 

máxima total de três (3,0) pontos, realizado no final do trimestre 

avaliado [...]. (POLIVALENTE, 2017, pág. 579). 

 

Percebe-se que a única metodologia de avaliação indicada como obrigatória pela 

instituição são os testes/Provas, as demais atividades são definidas pelos educadores, 

também podendo ser testes/provas orais ou escritas, de forma que estas podem ser o único 

tipo de atividade avaliativa aplicada pelo professor.  

Define-se também no PPP os protocolos em caso de os educando não 

participarem de alguma atividade avaliativa, onde também é dada maiores obrigações em 

relação aos testes/provas, enquanto as atividades de outro cunho devem ser substituídas 

sem entraves, ao se tratar de provas os pais devem requerer 2º chamada via formulário 

com justificativa durante um prazo de 3 dias úteis.  Mesmo diante de uma um paradigma 

de avaliação formativa e de educação não tradicional o PPP da instituição centra sua 

prática avaliativa nos testes/provas, prevendo, no entanto, que estes sejam construídos de 

maneira formativa.  

 

A EXPERIÊNCIA ESTAGIÁRIA 

A experiência estagiária se desenvolveu em duas turmas de 6º ano da Escola 

Estadual Polivalente, Londrina-PR. Foi realizada a observação de 8 horas/aula em cada 

turma; somado à 10 horas/aulas ministradas em cada turma, tendo se dedicada destas, em 

cada turma, 6 aulas para o desenvolvimento de conteúdos, 1 aula para a revisão dos 

conteúdos, 1 aula para a realização de uma prova, 1 aula de feedback e 1 aula para 

realização da recuperação.  

Este trabalho se originou durante a realização da avaliação sobre os conteúdos 

de Hidrografia e Clima e Vegetação. Isso, pois primeiramente percebeu-se como o dia da 

avaliação gerava uma maior atenção de todos, assim como, diante da abertura dada para 

questionamento em relação às perguntas, muitos buscavam na hora da prova desenvolver 

estratégias para a solução das questões, diante disso percebeu-se a prova como um 

possível momento de desenvolvimento cognitivo. Posteriormente, na hora da correção, 
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também se sentiu a necessidade de explorar mais as formas de avaliar e quantificar as 

questões. 

  A partir das discussões bibliográficas redimensionou-se a importância da 

correção e do Feedback. Com a correção compilada e sistematizada, amparou-se nos 

critérios menos obedecidos nas respostas para a formulação do que seria salientado no 

Feedback da prova, buscando assim, minimamente, regular o processo de ensino e 

aprendizagem a partir dos erros. Além disso as discussões bibliográficas permitiram uma 

autocrítica, repensando-se as questões formuladas.  

Na tabela a seguir apresenta-se as questões aplicadas na prova; os critérios, ou 

seja, o que previamente se esperava das respostas, que serviram para a correção e 

quantificação do resultado e uma autocrítica para cada questão formulada. 

 

Tabela 1- Auto avaliação do Instrumento proposto. 

PERGUNTA CRITÉRIO AUTOCRÍTICA 

 

 

 

 

1- O que é uma Bacia Hidrográfica e como se 

denomina genericamente os 2 tipos de rios que se 

formam nela? 

 

 

Compreensão dos dois 

aspectos elementar de 

uma bacia 

hidrográfica: Relevo e 

sistema de rios, assim 

como sua estrutura 

básica 

Mesmo dissertativa, 

fez-se uma pergunta 

objetiva. A resposta 

estava explícita no 

enunciado da questão 2. 

Ainda assim permitiu 

observar elementos 

fundamentais 

considerados ou não por 

quem não transcreveu 

igualmente o enunciado 

da pergunta 2. 

2- As bacias hidrográficas são áreas onde o relevo 

forma um sistema de rios. Qual a importância da 

Bacia hidrográfica na gestão e conservação das 

águas superficiais? 

Noção e implicação da 

conexão e influência 

entre os rios, a partir 

do pressuposto de 

sistema do enunciado.   

A palavra Rede poderia 

ser mais significativa 

que sistema. 

 

 

3- Assim como as Bacias hidrográficas, as regiões 

hidrográficas do Brasil são importantes áreas de 

gestão das águas, essas áreas geralmente levam o 

nome de seu rio principal. Consultando o Mapa, 

cite o nome de duas Regiões Hidrográficas do 

Brasil e algum de seus afluentes 

 

 

Diferenciar 

conceitualmente e 

cartograficamente os 

rios principais dos 

afluentes 

A afirmação “Assim 

como as Bacias 

hidrográficas, as regiões 

hidrográficas do Brasil 

são importantes áreas de 

gestão das águas” 

deveria ser substituída, 

pois não contribui para a 

resolução da questão, o 

que não é indicado (DE 
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MORAES; 2011).  

4- Coloque V se verdadeira e F e se falsa nas 

seguintes afirmações sobre aquíferos. 

(  ) Por estarem no subsolo é impossível poluir as 

águas de um aquífero. 

(  ) Mesmo que a água seja filtrada pelo solo até 

chegar ao aquífero, existem muitas formas de 

poluí-lo, como: Fossas, rede de esgoto, lixões e 

agrotóxicos.  

(  ) A superexploração de um aquífero é quando 

se tem técnicas suficientes para retirar toda ou 

quase toda a sua água, o que é considerado 

positivo por abastecer muitas casas e indústrias. 

(  ) A superexploração de um aquífero é quando 

se retira mais água dele do que ele tem capacidade 

de repor, o que pode causar a poluição do 

aquífero, seu secamento ou a subsidência 

(descida) da superfície acima dele. 

(   ) Os aquíferos podem ter uma Zona de Recarga 

Direta ou uma Zona de Recarga Indireta. Sendo 

importante conhecer e conservar essas áreas para 

que os aquíferos mantenham seus níveis de água.  

 

 

 

 

 

Principais noções para 

a conservação dos 

aquíferos, relativas a 

superexploração; 

poluição e Zonas de 

Recarga. 

 

 

 

 

 

No início existe uma 

sequência lógica: 

F,V,F,V, o que não é 

indicado (HAYDT, 

1988 Apud 

CAMARGO, 2010). 

 

 

 

 

5- Quais os maiores aquíferos do Brasil? 

Consultando o mapa, em quais estados e/ou 

regiões se localizam cada um? 

 

Noção da relevância 

dos recursos hídricos 

brasileiros e leitura 

cartográfica. Não se 

esperou a indicação de 

todos os estados, 

devido o tempo e 

dificuldade na 

utilização dos mapas 

auxiliares. 

Não requereu 

memorização pois se 

permitiu consultar os 

mapas, como o mapa 

tinha o nome dos 

Estados abreviados, foi 

preciso consultar um 

segundo mapa, político. 

A Atividade se fez 

demorada, avaliou 

centralmente a leitura 

cartográfica e não o 

domínio dos aquíferos.   

 

6- Quais os principais aspectos do clima que 

influenciam as características das formações 

vegetais e dos Biomas? 

Aspectos do clima 

mais fundamentais na 

relação Clima x 

Vegetação: 

Temperatura e Regime 

de Chuvas. 

O enunciado é curto, 

não induz a reflexão, 

requerendo 

memorização mecânica. 

 

 

 

 

7- Descreva a formação vegetal ou Bioma do 

Brasil que ache mais interessante. Justifique sua 

escolha 

Características gerais 

das formações 

vegetais: Localização, 

clima, aspectos da 

vegetação e fauna, 

aspectos sociais. A 

questão foi dada com 

 

 

 

 

O conteúdo foi pouco 

abordado em sala, 

dependendo muita da 
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antecedência à prova, 

indicando-se a leitura 

sobre diferentes 

formações vegetais 

como tarefa, assim 

analisou-se 

comprometimento e 

absorção de conteúdo 

a partir da leitura 

pesquisa individual. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Já na tabela a seguir apresenta-se os resultados mais gerais de cada pergunta e o 

que o erro revelou sobre o processo de ensino e aprendizagem em cada conteúdo, de 

forma a contribuir para o feedback, as perguntas aqui serão apenas enumeradas, 

correspondendo respectivamente às questões da tabela acima.  

 No que se refere às figuras e imagens, estas devem estar com boa resolução, não 

estarem distorcidas e estarem centralizadas. O título da figura deverá estar na parte 

superior da mesma, centralizado, sem negrito, em 12 pt; a fonte da figura deverá estar na 

parte inferior da mesma, em 11 pt, sem negrito, conforme o exemplo a seguir: 

Tabela 2- Resultados Gerais e formulação do feedback 

P 

E 

R 

G 

U 

N 

T 

A 

RESULTADOS GERAIS  

APONTAMENTOS A 

PARTIR DOS ERROS 

PARA O FEEDBACK. 
 

6º ANO I 

 

(total de 26 avaliações) 

 

6º ANO II 

 

(total de 25 avaliações) 

 

 

 

1 

Todos educandos responderam. 

O aspecto do relevo foi menos 

considerado, que o sistema de rios. 

As tipologias, mesmo indicadas 

em outra questão da prova, foram 

pouco citadas. 

Dois educandos não 

responderam. 

O aspecto do relevo foi 

menos considerado, que o 

sistema de rios. 

As tipologias, mesmo 

indicadas em outra questão 

da prova, foram pouco 

citadas. 

Demonstra a necessidade de 

reforçar o aspecto do relevo 

na bacia hidrográfica e 

principalmente as tipologias 

de rios, critério atendidos 

com defasagem nas duas 

turmas, mesmo com o 

conceito dado em outros 

enunciados. 

 

 

2 

 

1 educando não fez. Apenas 4 

expressaram o esperado, muitos 

apenas reafirmaram o enunciado 

dizendo ser importante. 

 

5 educandos não fizeram. 

Apenas 4 expressaram o 

esperado, muitos apenas 

reafirmaram o enunciado 

Este aspecto, da importância 

das bacias hidrográficas na 

gestão e conservação das 

águas, não foi trabalhado de 

forma significativa, pois 
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dizendo ser importante. muito poucos educandos 

alcançaram o critério. 

 

 

 

3 

 

 

2 educandos não fizeram. 17 

responderam o esperado, os 

demais apontaram rios fora do 

esperado. 

 

 

 

10 educandos não fizeram. 

3 responderam o esperado, 

os demais apontaram rios 

fora do esperado. 

Os resultados foram 

bastante diferentes entre as 

turmas, sendo necessário 

repensar os métodos de 

ensino principalmente no 6º 

C, tornando o conteúdo mais 

interessante para ele, nesta 

sala confundiu-se conceitos 

referentes à aquíferos. 

 

 

4 

As respostas em relação às formas 

de poluição foram mais 

satisfatórias que em relação a 

superexploração. As Zonas de 

recarga foi o conceito mais 

acertado. 

As respostas em relação à 

superexploração e Zona de 

Recarga foram mais 

satisfatórias que em relação 

a poluição. 

Todos realizaram, por ser 

objetiva, os critérios foram 

atendidos em mais da 

metade das respostas. As 

turmas absorveram aspectos 

diferentes, sendo 

necessários diferente ênfase 

no feedback. 

 

 

5 

 

4 educandos não fizeram. 1 fugiu 

totalmente do esperado, se 

referindo à bacias hidrográficas. 7 

responderam dentro do esperado, 

os demais responderam 

parcialmente. 

12 educandos não fizeram. 

2 fugiram totalmente do 

esperado, se referindo à 

bacias hidrográficas. 4 

Responderam dentro do 

esperado, os demais 

responderam parcialmente. 

É preciso melhorar a leitura 

cartográfica de ambas as 

turmas. A atividade de 

produção dos mapas não foi 

suficientemente 

significativa para a 

interiorização dos nomes 

dos aquíferos  

 

 

 

 

6 

 

 

 

Todos fizeram. 3 erraram. 13 

acertaram totalmente e 10 

acertaram parcialmente, a 

defasagem entre o aspecto 

temperatura e regime 

pluviométrico foi parecida. 

 

 

 

6 educandos não fizeram. 3 

Erraram. 9 acertaram 

totalmente e 7 acertaram 

parcialmente, a maior 

defasagem foi em relação a 

temperatura,  

Os erros foram no mesmo 

sentido, confundir os 

elementos do clima com 

seus fatores condicionantes: 

Zonas climáticas, estações, 

massas de ar. O que 

demonstra o salto no 

conteúdo, tendo se 

estabelecido a relação entre 

clima e vegetação sem se 

aprofundar em cada um 

antes, 

 

 

 

7 

 

7 Não fizeram. 1 fugiu totalmente 

do esperado. 2 apontaram só o 

nome da formação vegetal. 9 

apontaram apenas o nome e um 

aspecto da formação vegetal.  7 

apontaram o nome e mais de um 

aspecto. 

 

4 não fizeram. 3 fugiram 

totalmente do esperado. 4 

apontaram apenas o nome. 

8 apontaram o nome e 1 

aspecto. 6 apontaram o 

nome e mais de um aspecto. 

Diante da pouca abordagem 

realizada em sala, as 

respostas se mostraram 

satisfatória, indicando que 

estabeleceram estratégias 

diante da possibilidade de 

consulta prévia a prova. 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
385 

Fonte: Autora, 2018  

No feedback foram reforçados os conteúdos referentes aos critérios considerados 

defasados em cada turma. Como metodologia realizou-se a leitura de cada questão 

apresentando-se os critérios esperados de cada uma e a medida em nota atribuída. A partir 

disso formulou-se as respostas esperadas em diálogo, transcrevendo-as em lousa. A nota 

fez-se um condicionante para se atentarem à correção, onde eles indagaram possíveis 

distorção da correção realizada. 

A experiência estagiária confirmou a relevância do erro na regulação do processo 

de ensino e aprendizagem, além de sua articulação com o feedback, sendo este um 

momento crucial para a realização de um processo avaliativo formativo e significativo. 

Para isso é essencial uma correção criterial e sistematizada das questões propostas nas 

prova. 

Mesmo com perguntas formuladas fora das recomendações bibliográficas, o 

reconhecimento dessas deficiências e o diálogo com os educandos acerca dos critérios e 

destas deficiências permitiram superar alguns reflexos, evitando quantificações injustas 

diante de exigências incompatíveis com o conteúdo dado, principalmente no caso da 

localização dos aquíferos ou das características das formações vegetais. Os erros 

generalizados mostraram quais procedimentos didáticos não foram suficientes para que o 

conteúdo fosse significativo, como no caso da importância da bacia hidrográfica na gestão 

das águas superficiais. 

A Fim de comparar diferentes instrumentos  e aumentar o caráter das 

informações de cada educando, se propôs como atividade de recuperação a realização  de 

um jogo da memória geográfico. A atividade não é substitutiva da avaliação, é 

complementar.  

A proposta foi baseada em um jogo da memória utilizado nas primeiras aulas 

sobre o Relevo. Os educandos deveriam construir 7 pares de peças apenas esboçadas em 

papel, isso a partir do conteúdo dado, sendo que 3 pares deveriam ser de hidrografia, 2 

pares sobre clima e vegetação e 2 pares sobre o conteúdo de relevo, como pode ser visto 

no exemplo da Imagem 1 a seguir.  

Imagem 1- Atividade de Recuperação, esboço de um jogo da memória. 
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Fonte: Autora,2018. 

 

 

A atividade, ao contrário da prova, permitia bastante autonomia sobre os conteúdos a 

serem abordados, tendo sido permitido a consulta tanto no livro como no caderno. Podia-se 

articular, combinando como pares, representações gráficas e conceitos e definições, ou conceitos 

e definições. 

Esta atividade permitiu avaliar estratégias de aprendizagem, aumentando 

qualitativamente o caráter das informações recolhidas. Foi possível observar: as linguagens 

melhor desenvolvidas, escrita ou gráfica; atenção, habilidade de pesquisar, interpretar e sintetizar; 

a organização dos materiais de estudo. Como principais critérios para a correção desta atividade 

considerou-se: Articulação conceitual, a partir da combinação das peças; a relevância e 

elementaridade dos conceitos trazidos; correspondência à quantidade proposta por conteúdo.  

Esta atividade confirmou, as provas trazem qualidades de informações mais restritas, mas 

mais fáceis de quantificar que de outras atividades, sendo um instrumento relevante para a 

regulação do processo de ensino e aprendizagem. A quantificação da atividade de recuperação se 

mostra mais trabalhosa, principalmente ao contrapor-se o critério de correspondência à 

quantidade proposta com os demais critérios, de profundidade e articulação conceitual, como 

distribuir a medida entre estes critérios foi bastante desafiante, trazendo aspectos dos processos 

mentais superiores, a atividade apontou para uma avaliação global do educando,  dificultada 

diante do curto contato com eles na experiência estagiária.    

 

Considerações Finais 
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A presente pesquisa mostrou a importância das discussões teóricas para a prática 

docente. As inquietações trazidas durante a realização da atividade avaliativa encontram 

na bibliografia aparato para a solução de impasses e para a construção de um processo de 

ensino e aprendizagem significativo. A pesquisa e a leitura se fazem fundamental para a 

construção de uma práxis educativa compromissada com a educação significativa e 

transformadora. 

Especificamente aqui as concepções e paradigmas avaliativos se mostraram 

latentes nos dilemas e soluções trazidas diante da realização das provas, permitiram 

refletir a dimensão das posições e decisões tomadas, abrindo horizontes para o exercício 

de uma prática educativa mais significativa.  

As provas objetivas e dissertativas se mostraram presentes na prática e possíveis 

de serem trabalhadas na perspectiva de avaliação formativa contemporânea; nesse sentido 

fez se importante uma correção sistemática e criterial, tornando o erro regulador do 

processo de ensino e aprendizagem, de forma que o feedback é fundamentalmente e 

complementar à prova em um processo avaliativo formativo. 
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DESTERRITORIALIZAÇÃO E 

RETERRITORIALIZAÇÃO NA PERSPECTIVA 

DOS IMIGRANTES DO MUNICÍPIO DE 

ROLÂNDIA - PR 
 

Dalila Peres de Oliveira32 

 

 

Resumo 

A intensificação dos fluxos migratórios em todo o mundo é assunto recorrente nos noticiários. 

Estas pessoas buscam refúgio ou simplesmente um lugar com mais oportunidades e estabilidade 

para viverem. Rolândia, município do norte do estado do Paraná, por alguma razão, tem recebido 

um número crescente de imigrantes e um dos objetivos aqui definidos é entender as causas da 

fixação dessa população no município, bem como refletir com eles e elas os processos de 

desterritorialização e reterritorialização nos quais estão inseridos. Acredita-se que a técnica do 

grupo focal em meios de educação não formal contribua para essas discussões. 

Palavras-chave: Migração; Desterritorialização; Reterritorialização. 

  

Introdução  
A migração é um processo natural e direito de qualquer indivíduo, suas motivações são 

várias, como estudos, trabalho, fuga por perseguições políticas e ideológicas, guerras e conflitos, 

fome, desastres naturais, entre outros. É importante estudar este fenômeno e suas causas para uma 

intervenção consciente e que garantam seus direitos vias políticas públicas e leis, especialmente 

quando a migração tem por motivação a falta de condições básicas de sobrevivência, como 

escassez de água, comida, moradia acesso a saúde, educação, segurança. 

O estudo da migração, na perspectiva da ciência geográfica, permite conhecer suas causas 

e seus processos, objetivando intervir a fim de prestar uma assistência humanizada que respeite a 

história de vida, a bagagem cultural e política e os desejos desses imigrantes, contribuindo para 

esse processo de adaptação e atendendo seus anseios. 

Tem-se como objetivo geral desta pesquisa problematizar os conceitos de 

desterritorialização e reterritorialização com imigrantes e, para tanto, definem-se como objetivos 

específicos: 

- Entender as causas da migração, sobretudo dos imigrantes inseridos no recorte espacial desta 

pesquisa; 

- Compreender o processo de desterritorialização sofrido por estes imigrantes, levando-os também 

a esta reflexão; 

                                                           
32Graduada em Geografia. Universidade Estadual de Londrina. daaalila93@gmail.com 
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- Discutir o processo de reterritorialização que realizam, no âmbito da xenofobia e da 

discriminação; 

- Contribuir para o entendimento, por parte dos imigrantes, dos processos experimentados 

(desterritorialização e reterritorialização). 

Entende-se que o tipo de pesquisa que melhor conduzirá aos objetivos desejados é a 

pesquisa qualitativa etnográfica, empregando a técnica de grupo focal em espaços de educação 

não formal; em que serão discutidos, junto aos imigrantes os conceitos de desterritorialização e 

reterritorialização, contribuindo para o enfrentamento da xenofobia e discriminação. 

São necessárias leituras que levem a compreensão da questão migratória na atualidade; 

leituras que permitam o entendimento dos conceitos de desterritorialização e reterritorialização 

para sustentar a discussão através da técnica do grupo focal com a participação dos imigrantes 

que se dispuserem. 

Levantamento de dados em órgãos oficias como a Organização das Nações Unidas 

(ONU) que aborda a questão da migração via Organização Internacional para as Migrações (OIM) 

e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) , utilizar também como 

fontes de pesquisa associações, pastorais e demais órgãos ou instituições que atuem junto aos 

imigrantes que vivem em Rolândia e claro, ouvir estes imigrantes ao longo da pesquisa, uma vez 

que, um dos objetivos é contribuir para o entendimento e reflexão sobre os processos nos quais 

estão inseridos e são figura central. 

Acredita-se que seja possível alguma forma de intervenção no sentido de contribuir para 

a inclusão dos imigrantes no contexto social em questão, ações e/ou propostas no sentido de 

discutir a refletir sobre atos xenofóbicos e discriminatórios aos quais estão expostos. 

 

Desenvolvimento 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) adota a definição de que migração 

é:  

movimento de população para o território de um outro Estado ou dentro 

do mesmo que abrange todo movimento de pessoas, seja qual for o 

tamanho, sua composição ou suas causas; inclui a migração de 

refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desarraigadas, migrantes 

econômicos. (OIM, 2006 

 

 Há diferentes tipos de migração e ainda mais diversas são as suas causas. Nesta 

pesquisa será enfatizada a migração forçada, em que pessoas são movidas a deixar seu local de 

origem por fatores como ameaça a vida, ausência de condições básicas a essa subsistência, causas 

naturais, desemprego, perseguição política, etc. 
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Considera-se importante também diferenciar refugiado e migrante. Para isso, recorro a 

Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR: 

Refugiados são especificamente definidos e protegidos no direito 

internacional; são pessoas que estão fora de seus países de origem por 

fundados temores de perseguição, conflito, violência e outras 

circunstâncias [...] são assim reconhecidos por ser extremamente 

perigoso retornar a seus países de origem e, portanto, precisam de 

refúgio em outro lugar. Essas são pessoas às quais a recusa de refúgio 

pode ter consequências potencialmente fatais à sua vida. (ACNUR, 

2016, p.1) 

 

Tal diferenciação, de acordo com a ACNUR, é necessária para garantir o direito a 

proteção desses refugiados que, como citado, tem sua vida potencialmente ameaçada. Adota-se 

para a pesquisa o conceito de migrante, entretanto, acredita-se que ambos se misturem neste 

processo, já que muitos imigrantes se sentem forçados a buscarem melhores condições de vida 

fora de seu país, misturam-se ainda mais ao considerar que a escassez de alimentos também é 

uma ameaça a sobrevivência, portanto, tanto migrantes quanto refugiados são considerados para 

o estudo.  

Nesta pesquisa, o objetivo principal é problematizar os conceitos de desterritorialização 

e reterritorialização com imigrantes, para tanto, é preciso esclarecê-los. Antes, porém, é 

necessário resgatar o próprio conceito de território. 

De maneira bastante simplificada, é apontado por Lana Cavalcanti (2011, p. 110) “como 

um campo de forças operando sobre um substrato material”, a principal força atuante sobre um 

território é o poder. Tal poder, tais relações de poder, são representadas, sobretudo, pelo Estado, 

mas também por outros como grandes corporações, igrejas, qualquer meio de apropriação de um 

espaço, espaço este que é anterior a formação dos territórios, transforma-se em território a partir 

do momento em que haja interesses sobre este espaço, a fim de apropriá-lo, explorá-lo, sejam 

estas forças, este poder, exercido pelos exemplos já mencionados, institucionalizados, 

regulamentados ou mesmo por outros meios de poder e apropriações de espaços, como o tráfico 

de drogas, por exemplo.  

Os processos de desterritorialização e reterritorialização, de acordo com Rogério 

Haesbert (2002, p. 127), compõem um “movimento concomitante e indissociável” define-os, 

simplificadamente, citando Deleuze e Guattari (1997): “a desterritorialização é o movimento pelo 

qual se abandona o território e a reterritorialização é o movimento de construção do território”. 

Nesta perspectiva, objetiva-se reconhecer os motivos que levaram os imigrantes 

atualmente residentes no município de Rolândia a abandonarem seu território e as formas como 

esta reterritorialização realiza-se. Ainda com base em Haesbert, salienta-se que este processo de 
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reterritorialização não consiste em uma reprodução ou imitação do território deixado, tampouco 

visa negá-lo, mas incorpora novos símbolos, novas relações de poder, sem, todavia, incorrer em 

negação dos anteriores. 
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CRÍTICA PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

ENSINO DE GEOGRAFIA: APROXIMAÇÕES 

INICIAIS 

 

Guilherme Pereira Cocato33 

 

Eixo Temático: Epistemologia da Geografia e Pesquisas em Ensino. 

Resumo 

Este artigo trata de algumas considerações iniciais acerca de como as práticas e discussões para a 

educação ambiental se apresentam atualmente, no âmbito do ensino de Geografia. Partindo de 

abordagens teóricas críticas, orientadas pelo método materialista histórico-dialético, o debate 

construído tem como objetivo geral questionar a vigência de atividades pedagógicas ambientais 

ideologicamente conservadoras, apesar de se autodenominarem de forma contrária. Trazendo à 

tona a base teórico-epistemológica destas práticas, tem-se como sequência da discussão o 

destaque para a definição de um método crítico sólido, que servirá como alicerce para o 

questionamento da práxis atual em educação ambiental, assim como para a elaboração de 

atividades pedagógicas que considerem os processos de produção dos espaços atuais, desiguais e 

degradados sócio-ambientalmente pela lógica capitalista. Para uma elaboração teórico-

metodológica coerente, as mudanças almejadas para as práticas de educação ambiental podem 

partir de conceitos essenciais do ensino geográfico, ressaltando o papel-chave deste campo 

educacional para a temática ambiental. Por tratar-se de uma aproximação inicial ao tema, traz 

discussões parciais, em andamento a partir de curso de Especialização em Ensino de Geografia. 

Portanto, a elaboração de atividades pedagógicas críticas para a educação ambiental, no âmbito 

do ensino de Geografia, é o passo seguinte a este estudo. 

Palavras-chave: Educação ambiental crítica; Ensino de Geografia; Materialismo histórico-

dialético. 

  

Introdução 
   A partir do crescimento exponencial do desgaste e degradação sócio-ambiental global nas 

últimas décadas, é inevitável que os estudos desta temática sejam alvos constantes de acadêmicos 

e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Dentre elas, considera-se a Geografia como 

indispensável ao debate, tanto pela constituição de seu principal objeto de estudo, o espaço 

geográfico, quanto pelas possibilidades de diálogo com outras ciências e de questionamento da 

ordem sócio-econômica vigente. 

   Neste contexto, o ensino de Geografia torna-se primordial para a efetivação de discussões 

e práticas pedagógicas que auxiliem na construção crítica do conhecimento ambiental. Tal 

conhecimento é conhecido pela denominação de educação ambiental, considerada por si só 

detentora de princípios críticos e transformadores. Essa premissa nem sempre é verdadeira, pois 
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considera-se que o debate ambiental no campo educacional também pode ser apropriado de forma 

ideologicamente conservadora. 

   Este raciocínio orienta a discussão teórica deste artigo, assim como o contato do autor 

com práticas de educação ambiental para o ensino básico de escolas municipais, durante estágio 

realizado na Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) de 

Londrina/PR, nos anos de 2015-2017. As experiências em projetos como a “Biblioteca Móvel 

Ambiental” (ônibus tematizado para atividades ambientais pedagógicas), “Descobrindo o Parque” 

(trilhas guiadas pelo Parque Municipal Arthur Thomas), e “Cultivando o Verde” (visitas ao 

Viveiro Municipal), serviram como motivação para a elaboração deste debate.  

   Orientado de forma a questionar a essência e objetivos das atividades pedagógicas 

vigentes em educação ambiental, o objetivo geral do trabalho visa detalhar, de forma inicial, a 

base teórico-metodológica desta temática, aproximando as contribuições possíveis pelo ensino de 

Geografia em seu viés crítico, a partir de seus conteúdos, práticas e conceitos. Neste contexto, a 

discussão presente ainda se trata de resultado parcial de uma pesquisa mais ampla, que se 

concretizará com o aprofundamento das abordagens teóricas e proposição de atividades 

pedagógicas em Monografia a ser apresentada para o curso de Especialização em Ensino de 

Geografia (2018-2019), do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina. 

   Portanto, opta-se pelo método materialista histórico-dialético como orientador das 

abordagens teóricas, da análise crítica das práticas vigentes e das futuras elaborações de atividades 

pedagógicas que considerem os processos fundantes de degradação sócio-ambiental na produção 

capitalista do espaço – auxiliando os discentes a construírem tal conhecimento associado aos 

saberes cotidianos já presentes e à evidente realidade de um agravamento das condições 

ambientais. Independente das motivações e orientações teórico-metodológicas presentes, é 

fundamental para a materialização de transformações sócio-ambientais o posicionamento crítico 

de docentes e pesquisadores da Geografia, assim como o fomento de debates, pesquisas e práticas 

desta natureza. 

 

Desenvolvimento 
Essencial para a compreensão da discussão empregada neste artigo, bem como 

engajamento teórico-metodológico presente, chama-se atenção para o fato de que uma pesquisa 

nunca é neutra, mas sempre marcada pelas epistemológicas do autor/pesquisador. Somos todos 

conduzidos por valores e intenções, sem poder atingir a verdadeira objetividade. Inclusive, 

Kerlinger (1980) ressalta que os valores da sociedade também podem impregnar uma pesquisa, 

como se pretende demonstrar pelo debate acerca de dominações ideológicas como paradigma 

técnico-científico na modernidade, que encontra na questão da educação ambiental fortes raízes 
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para se proliferar e, contraditoriamente, manter a mentalidade exploratória – natural e econômica 

– em vez de combate-la. 

A sala de aula é um ambiente construído socialmente; e o ensino, a aprendizagem, o 

currículo e a avaliação que ali ocorrem dependem do seu contexto. Os significados e ações, 

portanto, só podem ser interpretados criticamente considerando diversos aspectos não somente da 

educação, mas da sociedade que a constrói. Para a pesquisa qualitativa, a realidade é dependente 

da mente humana. Segundo Moreira (2003), a imersão no fenômeno é importante, participando e 

interpretando, em busca da credibilidade. A retórica qualitativa é persuasiva (por meio de teorias 

e autores), crítica e detalhada. Interpretativa, busca no cotidiano o detalhe contextual para validar 

suas interpretações de significados e ações. Erickson (1986) afirma que o pesquisador sempre traz 

padrões interpretativos próprios, culturalmente construídos, para o ato da pesquisa e experiência 

de campo. É tarefa do indivíduo, portanto, estar consciente destas tendências inerentes ao seu 

posicionamento, para melhor aplica-lo/interpreta-lo nos momentos corretos. 

De acordo com Moreira (2003), é difícil imaginar uma pesquisa qualitativa em ensino (e 

qualquer outra área) sem a orientação de uma base teórico-conceitual, pois o domínio conceitual 

é inerente à própria essência do processo de pesquisa. Com isso, o pesquisador (re)pensa sobre o 

fazer científico que exerce, pois, escolher determinado paradigma envolve certa visão de mundo, 

entendimento das suas ações (e suas consequências) e as transformações almejadas, 

principalmente sendo elas no campo da educação. 

Assim, pergunta-se os porquês de realizar o ato da pesquisa, com quais objetivos, para 

quem ela será útil e quais impactos terá. Ter a noção de que o conhecimento e sua disseminação 

é uma forma poderosa de atuação sócio-educacional, e nesse sentido procurar construí-lo – 

coletivamente – de maneira responsável. Com o problema delimitado e a consciência das ações 

antes, durante e depois da pesquisa, pode-se agir significativamente sobre a realidade que nos 

cerca, atingindo os problemas mais urgentes de nosso tempo. 

Uma destas questões primordiais é a discussão e elaboração teórico-prática das atividades 

de educação ambiental no âmbito do ensino de Geografia. Por meio de experiências pessoais e 

profissionais, este autor percebe a necessidade de uma discussão mais aprofundada acerca de 

outras abordagens possíveis para a temática ambiental no ensino geográfico, partindo 

principalmente do método materialista histórico-dialético e de um viés eminentemente crítico. 

 

A importância do método 

Em discussões realizadas por Vitto e Cocato (2016) aferiu-se o quão predominante é, na 

prática escolar de Geografia, atividades de cunho tradicional. Por meio de observações realizadas 

durante o estágio curricular do curso de Geografia em 2015, na Universidade Estadual de 
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Londrina (UEL), pela disciplina “Ensino de Geografia e Estágio de Vivência Docente”, 

compreendeu-se a distância existente entre a discussão acadêmica crítica e a realidade teórico-

metodológica tradicional no ensino de Geografia. Para a superação deste modelo tradicional, nada 

mais essencial do que um arcabouço teórico-metodológico sólido, aliado a uma postura docente 

desafiadora. Cavalcanti (2011) defende a importância permanente do debate teórico para o ensino 

de Geografia, por meio de uma perspectiva crítica, para a constante evolução do conhecimento 

didático, seja ele escolar ou acadêmico. Esta autora reforça a insuficiência de uma análise 

geográfica marcada pelo pensamento empírico. Para supera-lo, abrem-se diversas possibilidades 

de análise e aplicação. 

 Superar o empirismo, no ensino de Geografia, significa ir além do conteúdo e 

metodologias do chamado ensino tradicional e da vertente geográfica clássica. A dicotomização 

do conhecimento é uma marca desta abordagem, ainda muito presente nas salas de aula nos 

diversos níveis de ensino. E, ao mesmo tempo em que se tenta escapar do pensamento demasiado 

formalista e mecanicista, não se pode cair em análises de escala demasiado subjetivas. De acordo 

com Cavalcanti (2011), é importante a compreensão da história social para a análise crítica do 

espaço e sua produção. 

A importância da discussão teórica reside no fato de que o próprio espaço não pode se 

apoiar somente na experiência dos indivíduos, do empírico, mas também ser construído como 

abstração, pela intelectualidade: “[...] um produto social e histórico” (CAVALCANTI, 2011, p. 

195), que permite o entendimento da realidade a partir de seu aspecto material e também 

simbólico, como uma totalidade. Portanto, a intenção não é excluir as diferentes concepções de 

mundo, mas interpreta-las em toda a sua complexidade simbólica, econômica, política e natural. 

Percebe-se, portanto, que a pesquisa e debates teóricos-conceituais-metodológicos 

caminham juntos com o ensino de Geografia, ainda mais quando se almeja compreender o espaço 

em sua totalidade. É a pesquisa científica-intelectual que auxilia na construção do conhecimento 

e consequentemente no ensino das ciências. Cavalcanti (2011) defende que além de priorizar 

novas metodologias para a sala de aula, os trabalhos e pesquisas de cunho geográfico podem 

fomentar maior debate teórico e epistemológico dos seus conteúdos, para em conjunto discutir o 

seu ensino. Para esta autora, toda discussão, seja ou não para o ensino, deve ser também 

epistemológico, a fim de validar os pontos de vista abordados e aprofundar as questões 

necessárias, fugindo do superficial. “[...] porque o ato didático é um ato epistemológico” (p. 197). 

Neste sentido, percebe-se uma lacuna deixada pelas discussões em educação ambiental 

para o ensino de Geografia. Por meio de análises bibliográficas, o posicionamento teórico-

epistemológico desta temática no ensino assume uma forma primordialmente conservadora e 

pouco aprofundada em relação às verdadeiras causas de degradação e desigualdade sócio-
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ambiental. Uma das motivações para esta realidade pode ser a dominação da construção do 

conhecimento pelo paradigma moderno técnico-cientificista. 

 

O paradigma moderno e sua influência na educação ambiental 

O mundo moderno-colonial e a produção científica-racionalizada-objetiva do 

conhecimento teve início, conforme afirma Porto-Gonçalves (2013), a partir da afirmação da 

Europa como centro hegemônico do mundo em meados do século XV. As bases para a 

consolidação deste mundo – colonização do continente americano, escravização de povos na 

América, negros trazidos da África, degradação das florestas, retirada de metais preciosos como 

ouro e prata, implantação de monoculturas – deram início ao processo de exploração da natureza 

em larga escala. 

Essa exploração/expropriação do sul global, pelo norte, é formada de eventos que se 

sucedem ao longo do tempo e pelo espaço, estendendo-se até os dias atuais, ultrapassando 

questões territoriais e impondo uma visão de mundo hegemônica colonialista-imperialista. Os 

eventos podem ser compreendidos como instantes do tempo, dando-se em pontos do espaço 

(SANTOS, 2006), sempre em conjunto; e alguns desses eventos (principalmente a partir do 

período moderno-colonial) incentivaram uma falsa ideia de progresso e desenvolvimento 

mundial. Isto justificaria a dominação e qualquer tipo de degradação da natureza. 

É a partir de Descartes que a visão antropocêntrica se afirma, e a ruptura absoluta entre 

humanidade e natureza, pela ciência, é determinado pelos princípios cartesianos de divisão e 

separação (MONTIBELLER, 2004). Os instrumentos utilizados pelas crescentes técnicas passam 

a libertadores da espécie humana, em relação à sua origem natural de “subordinação”. Com isso, 

a visão de natureza também se modifica continuamente. 

O primeiro conceito de natureza é das culturas arcaicas, pré-mercantis, em que o homem 

ainda era considerado como pertencente ao meio natural. Assim, com mudanças nas relações 

sociais e produtivas, e o advento de novas necessidades à reprodução humana, passa-se a uma 

busca de maior conhecimento e consequente dominação sobre o meio natural (MONTIBELLER, 

2004). Segundo Vieira (2014), ignorar os saberes dos povos colonizados foi uma das maneiras de 

consolidar o conhecimento da ciência moderna. Esta construção se baseou grandemente na 

separação do homem da natureza, a fim do ser humano justificar o progresso e os avanços da 

técnica a partir de uma racionalidade que tem como fundação o controle.  

De acordo com Santos (2010), o paradigma da modernidade, além de separar o homem 

da natureza – a partir da objetivação desta última – se incrusta em “[...] uma separação absoluta 

entre conhecimento científico – considerado o único válido e rigoroso – e outras formas de 

conhecimentos como o senso comum ou estudos humanísticos” (p. 25). Dessa forma, os recursos 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
398 

são explorados como se fossem inesgotáveis, embasando-se em uma arrogância científica-

tecnológica. Concretamente, o maior avanço alcançado é do acúmulo de capital; e a necessidade 

de estudos críticos emerge da urgência em se compreender (e demonstrar) que a maior parte do 

mundo não está incluída neste progresso. 

Proveniente de vários movimentos ideológicos, os ideais de globalização pós-Revolução 

Industrial adquirem reforços pelos adventos nos campos tecnológico e de comunicações. Após as 

corridas armamentista e espacial, o debate ambiental é apropriado pelo ponto de vista hegemônico 

neoliberal, predominantemente técnico-econômico-financeiro. No desenvolvimento de novas 

tecnologias, se descobrem inúmeras maneiras de destruição em massa da natureza, rompendo, por 

assim dizer, com qualquer ligação pré-existente de modos mais tradicionais de vida (DIEGUES, 

1994), alienadas pelo sistema econômico e taxados como mitos. Como afirma Hans Jonas, citado 

por Marques Filho (2016, p. 452), 

[...] é o uso pacífico e construtivo do poder tecnológico mundial, lento, 

de longo-prazo, cumulativo – um uso para o qual todos colaboramos 

como beneficiários cativos através do aumento da produção, do 

consumo e da população –, que coloca ameaças muito mais difíceis de 

evitar. 

Tais construções do conhecimento passam a dominar as práticas pedagógicas e operar 

como paradigma dominante da moderna sociedade capitalista. Além das práticas ingênuas de uma 

educação ambiental de cunho individualista, tem-se a ideia de que todos os problemas ambientais 

podem ser resolvidos com o uso da tecnologia, sem considerar os verdadeiros motivos para o uso 

exagerado de recursos naturais. Termos como “desenvolvimento sustentável” foram muito 

importantes no sentido de naturalizar a mercantilização da natureza no imaginário coletivo, e o 

discurso do “ecodesenvolvimento” vem somar forças para as intenções de adequar toda proposta 

ecologista a serviço da racionalidade econômica neoliberal. 

É uma ideia/conceito marcado por um abismo entre teoria e possibilidades de aplicação. 

Não especifica quais são as necessidades das diversas populações, e nem pode ter a pretensão de 

traçar os planos para as gerações futuras. Possui limitações sociais, políticas e econômicas, 

raramente discutidas de forma verdadeira no interior do modo de produção (WHITACKER, 

2013). Dialeticamente conectados, a educação assume os princípios vigentes da sociedade que a 

materializou, tornando essa discussão indispensável para a compreensão de como as práticas 

tradicionais e conservadoras se perpetuaram no interior da educação ambiental. 

É dever do debate ambiental questionar o desenvolvimento enquanto fruto da dominação 

da natureza, assim como da dominação de outros povos, seus territórios e sua força de trabalho. 

Tal ideia é proposta não somente como objetivo final abstrato de uma sociedade, mas se perpetua 

justamente pelo campo educacional. Não é somente uma busca por soluções técnicas, mas 



XVI ENCONTRO DE ENSINO DE GEOGRAFIA MOSTRA DE 

ESTÁGIO E PESQUISA 

“GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” 
De 01 de Outubro a 12 de Dezembro de 2018. 

 

 

 
399 

também sociais e políticas. E, essencialmente, tais questões podem ser problematizadas nos 

espaços pedagógicos e atividades didáticas críticas, elaboradas nos mais diversos níveis de ensino 

e intencionalmente engajadas na elucidação/construção coletiva do conhecimento transformador 

da realidade sócio-espacial. 

Pela amplitude do debate que envolve temas pertinentes a educação ambiental, acontecem 

diferentes apropriações ideologizadas por agentes políticos e econômicos, que refletem 

diretamente nas práticas e discussões educacionais. O paradigma ambiental vigente, de cunho 

conservador, está a favor do sistema de mercado capitalista, sendo que sua diretriz principal 

almeja aliar eficiência econômica às supostas eficácias social e ambiental.  

Dentro do modo de produção atual, são aceitos custos sociais e desgastes ambientais, 

como parte do processo de “desenvolvimento”. Uma das maiores causas de desigualdade sócio-

econômica-ambiental é a geração e não responsabilização destes custos, pelas atividades 

produtivas (muitas privadas). São repassados à sociedade, sejam eles custos ecológicos, sociais-

trabalhistas ou sociais-econômicos (MONTIBELLER, 2004). 

Como afirma Whitacker (2013, p. 82), os “diferentes grupos sociais estão envolvidos 

numa luta que pode ser dita como invisível”. É a luta pelo domínio das ideias, e mais importante 

que isso, pelas práticas sociais que produzem o espaço cotidiano e podem perpetuar ou superar as 

condições desiguais de exploração. O desenvolvimento sustentável, com certeza, se apresenta 

como poder simbólico que confirma interesses particulares do lucro capitalista e seu modo de 

produção. A ideologia se cria na materialização do discurso e sua repetição. As relações de poder 

desiguais fazem com que ele se repita, e não podemos considera-los como mera ingenuidade ou 

ineficácia em atender os verdadeiros problemas ambientais. É a “expressão dominante no debate”, 

assim como um exemplo de “palavra de ordem” (p. 83). 

Neste contexto, pode-se considerar que não existe uma verdade incontestável, já que todas 

partem de ideologias histórica e socialmente construídas. A diferença é que algumas conseguem 

se impor pelas relações de poder-saber, e outras não. Não há discurso ingenuamente neutro, e é 

preciso questionar as intenções por detrás de cada um. A vontade do poder e de sua dominação 

estão sempre presentes (FOUCAULT, 2005). E é importante ressaltar que não existe campo de 

embate mais profícuo para sua reprodução do que o educacional. 

No que tange às questões ambientais, percebe-se que esta construção ideológica não se 

deu por acaso, mas foi lentamente fomentada. Seus principais objetivos envolvem a manutenção 

da reprodução econômica em conjunto com o “controle” da degradação natural e sujeição social. 

É a manutenção conservadora, mascarada como “sustentável”: 

[...] desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, ficou claro que a 

preocupação dos organismos internacionais quanto ao meio ambiente 

era produzir uma estratégia de gestão desse ambiente, em escala 
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mundial, que entendesse a sua preservação dentro de um projeto 

desenvolvimentista (CARVALHO, 1991, p. 79). 

 A situação desde então vem se deteriorando, tomando uma perspectiva produtivista de 

acumulação de riquezas. O patrimônio natural se torna recurso, enquanto a qualidade de vida dos 

seres humanos é usado como fetiche para o crescimento econômico. Whitacker (2013) coloca que 

os limites do crescimento já eram conhecidos para os países de origem colonial, que não poderiam 

atingir os modelos do norte simplesmente pela sobrecarga que isso causaria nos ecossistemas 

naturais, sem considerar os próprios mecanismos de distribuição sócio-econômica desigual no 

capitalismo. No modelo capitalista, sempre há de existir um explorado por um explorador, donde 

será extraído seu lucro por um trabalho mal-remunerado. 

 A incapacidade de uma evolução de cunho sustentável no interior do sistema capitalista 

é reconhecida inclusive por personagens diretamente envolvidos com os altos circuitos da 

circulação econômica globalizada. São os casos de Pascal Lamy, ex-diretor-geral do banco 

francês Crédit Lyonnais e da Organização Mundial do Comércio; e de Sir Nicholas Stern, ex-

presidente da British Academy, economista-chefe e vice-presidente sênior do Banco Mundial, 

consultor do Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) e professor da London 

School of Economics e do Collège de France. Por meio de declarações feitas em 2007, ambos 

admitem que o capitalismo e seu sistema de valorização monetária incontrolável não permitem 

abarcar os problemas ambientais, sendo as mudanças climáticas o “[...] resultado do maior 

fracasso do mercado que o mundo já viu” (MARQUES FILHO, 2016, p. 530). 

Tal posicionamento ilustra o simples fato de que, por mais que os atores hegemônicos, 

acumuladores de capital, tentassem seguir uma lógica alternativa, as diretrizes do sistema não 

permitiriam que metas empresariais se curvassem perante as especificidades ambientais. 

Corporações capitalistas não podem se autorregular, e nem aceitar qualquer tipo de regulação 

externa, que considere outros princípios que não o da máxima geração do excedente e do lucro. 

Quem realiza tal afirmação é Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia em 1976, conselheiro 

de Ronald Reagan e professor da Chicago School of Economics, que em 2004 respondeu em 

entrevista que seria algo imoral com os acionistas “[...] qualquer iniciativa de um dirigente de 

corporação que vise atenuar impactos ambientais, se tal iniciativa implicar diminuição dos lucros” 

(MARQUES FILHO, 2016, p. 538). 

Estes são pequenos exemplos de facetas do debate ambiental que são facilmente 

descartados ou ignorados completamente em atividades educacionais da temática. São 

desconsiderados por serem “complexos” demais para a compreensão dos estudantes, ou 

simplesmente pela escolha docente em não se comprometer com o aprofundamento teórico-

metodológico-político da questão. O posicionamento crítico no ensino de Geografia exige este 
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debate, se a transformação sócio-ambiental for realmente um princípio inegociável para os 

educadores desta ciência. 

Marques Filho (2016, p. 576) utiliza a citação do ambientalista Lester Brown (2011) para 

contextualizar a gravidade do atual cenário de nossa biosfera, frequentemente atenuados nos 

debates pedagógicos: 

[...] costumávamos pensar que seriam nossos filhos que teriam de lidar 

com as consequências de nossos déficits, mas ficou agora claro que 

quem terá de lidar com eles será já a nossa geração. Déficits ecológicos 

e econômicos estão hoje moldando não apenas nosso futuro, mas nosso 

presente. 

De acordo com Marques Filho (2016), o Escritório das Nações Unidas para a Redução do 

Risco de Desastres (UNISDR) alertou, em 2015, que quase cem milhões de pessoas (98,6) tiveram 

suas vidas afetadas ou comprometidas por “desastres naturais”, sendo 92% destes relacionados às 

mudanças climáticas (em que se contam 32 megassecas). Estimativas do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados apontam que nos próximos 50 anos, entre 250 milhões e um 

bilhão de pessoas podem ser forçadas a se deslocar devido as mudanças climáticas. 

São constatações preocupantes, conectadas inerentemente ao modo de produção sócio-

espacial capitalista, que reproduz suas contradições e desigualdades das quais extrai os lucros 

econômicos; em detrimento do patrimônio ambiental e das condições dignas de vida. A própria 

pressão demográfica sobre os ecossistemas está se agravando, não somente pelo aumento da 

população mundial, mas associado às atividades de produção e consumo de tal sociedade. 

São assuntos que, majoritariamente, passam desapercebidos nas atividades pedagógicas 

de cunho ambiental no ensino de Geografia. O que nos leva à questão dos conceitos fundamentais 

desta ciência que podem auxiliar em tal discussão. Além do aspecto teórico, a união teórico-

prática presente no ensino de Geografia pode proporcionar novas possibilidades de construção 

crítica do conhecimento. 

 

A contribuição da ciência geográfica 

Para entender o momento atual do ensino de Geografia escolar, e consequentemente a 

educação ambiental nele presente – assim como as possibilidades de aplicação de diferentes 

métodos – é necessário compreender a relação entre a Geografia chamada científica/acadêmica e 

a Geografia da escola, bem como as origens de seus modelos práticos. 

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 
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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 na análise natural/histórica da sociedade e seus 

impactos sobre o meio de Karl Ritter. Neste processo, a base positivista se solidificou. 

 Dentre as maiores heranças deixadas no desenvolvimento desta ciência, principalmente 

com o domínio dos paradigmas Clássico e Quantitativo, a dualidade e a fragmentação na análise 

são muito fortes (CASSAB, 2009). No que se refere ao conceito de natureza, o espaço passa a ser 

considerado enquanto modelo geométrico, matemático e hierarquizado. Quantificado para 

interesses de Estado e também privados, os elementos naturais se transformam em recursos, 

inseridos na lógica capitalista de produção e exploração. 

Na década de 1970 a Geografia passa a ser influenciada pelo método materialista 

histórico-dialético, protagonista nos escritos de Marx. O espaço passa a ser considerado também 

em sua dimensão política, a partir de uma crítica intensa ao modelo hegemônico. A ideia de 

homogeneização do espaço é combatida, assim como outras visões ideológicas consideradas 

conservadoras, desafiadas a partir da luta de classes. 

Segundo Cassab (2009), a Geografia Crítica assume um papel transformador de conhecer 

a realidade concreta para modifica-la. A heterogeneidade é bem-vinda, e o espaço é visto 

primordialmente como socialmente construído e reflexo da organização de seu modo de produção. 

As formas espaciais passam a ser “produto, meio e condição da produção e reprodução social” 

(p. 46). Afasta-se a pretensa neutralidade do discurso científico conservador, sendo o espaço o 

lócus de atuação para a transformação. 

Neste contexto, destaque-se o conceito de produção do espaço (LEFÈBVRE, 2000), que 

enfatiza o papel fundamental dos processos de reprodução e de acumulação capitalistas na 

configuração sócio-espacial de ambientes que assumem o mesmo caráter desigual, excludente, 

degradado e contraditório deste modo de produção. Tal modelo econômico e social se encaixa 

perfeitamente ao paradigma moderno, tratando os elementos naturais como recursos inesgotáveis 

e os espaços produzidos como mercadorias. 

Por meio de conceitos e análises de cunho geográfico, pode-se propor novas visões 

teórico-metodológicas da educação ambiental pautada no ensino geográfico, buscando a 

superação deste modelo de sociedade concomitantemente à emancipação crítica do sujeito, já 

possuidor de conhecimentos elementares da prática cotidiana, que, no entanto, podem ser 

relacionados de diversas formas a partir do engajamento docente nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Tais elementos são necessários não só em discussões teóricas, mas em abordagens 

práticas nos espaços pedagógicos. Por essa razão, o debate aqui realizado é uma primeira 
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aproximação aos conteúdos vigentes em âmbito teórico-metodológico da educação ambiental 

atual; e qual seria uma forma possível de transpo-los para um viés verdadeiramente crítico no 

meio do ensino de Geografia. 

 Como sequência deste artigo, a monografia apresentada ao Programa de Especialização 

em Ensino de Geografia, pelo Departamento de Geociências da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), será o aprofundamento das abordagens teóricas aqui mencionadas – tanto para 

o ensino de Geografia, quanto para a educação ambiental – e a proposição de atividades 

pedagógicas que considerem o método materialista histórico-dialético e o viés crítico em ensino 

como norteadores de sua elaboração. 

 

Considerações Finais 
Acredita-se que a discussão de práticas e elaborações teórico-metodológicas 

realizadas para os conteúdos de educação ambiental, no âmbito do ensino de Geografia, 

devem ser constantemente pensadas pelo meio acadêmico em consonância com a 

realidade escolar de docentes e estudantes. A conformação desta temática a uma suposta 

postura crítica que existe inerentemente às atividades de cunho educativo ambiental pode 

culminar em grave erro para a atualização deste debate em relação ao modo de produção 

e consumo vigentes. 

Neste sentido, o resgate do paradigma científico moderno na construção dos 

conhecimentos contemporâneos e nas técnicas deles decorrentes é um ponto 

imprescindível para a compreensão de como a lógica técnica-cientificista – aliada ao 

modelo econômico capitalista – tornaram-se ideologicamente predominantes na produção 

dos espaços de degradação sócio-ambiental. Inclusive influenciando o debate ambiental 

em suas diversas escalas, mascarando práticas corporativas conservadoras, e outras tantas 

de cunho individualista, como únicas soluções possíveis para a problemática ambiental. 

Por meio do ensino de Geografia crítico e engajado, propõe-se uma outra 

abordagem. Desta vez que leve em consideração os processos amplos de produção, 

acumulação e consumo sócio-econômico globais que são diretamente responsáveis pela 

condição ambiental do planeta. Para isso, o conceito de produção do espaço é 

fundamental. Nele, podem-se formular novas atividades pedagógicas, dinâmicas, 

adaptáveis e concretas a diferentes realidades escolares.  

Tais propostas são objetivos sequenciais desta discussão, tendo como motivação 

principal o diálogo entre o saber cotidiano dos estudantes, a reelaboração teórico-crítica 
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deste conhecimento, culminando no retorno ao concreto; agora compreendido de forma 

ampla e complexa, e, mais importante, passível de transformações sócio-ambientais. 
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Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo discutir sobre as práticas didático-pedagógicas ofertadas no 

Instituto Roberto Miranda em Londrina/PR, com ênfase para as aulas de mobilidade e orientação, 

buscando destacar o potencial de contribuição das mesmas para a formação e efetivo exercício da 

cidadania na cidade das pessoas cegas. Nesse sentido, em um primeiro momento, o trabalho se 

dedicará a apresentar uma breve discussão respeito da educação especial, com ênfase para a 

deficiência visual, destarte a caracterização do Instituto Roberto Miranda, e por fim, discute-se a 

respeito das aulas de mobilidade e orientação. Como caminho metodológico foram utilizados 

referenciais bibliográficos referentes ao tema, e estudo de caso entre os meses de Agosto, 

Setembro e Outubro, com observações de aulas de inglês, dança, mobilidade urbana, Braille, 

Matemática (Soroban), tais disciplinas são algumas que são ofertadas no instituto. A turma no 

qual se realizou o estudo de caso é formada por 22 educandos da Educação de Jovens e Adultos, 

os educandos possuem deficiências visuais distintas e freqüentam o instituto entre 2 a 10 anos. 

Acredita-se que o presente trabalho poderá contribuir para a discussão e reflexão de práticas 

pedagógicas inclusivas em sala de aula, em particular, nas aulas de geografia.  

Palavras-chave: Deficiência visual; Mobilidade; Cidadania. 

  

Introdução 
 

A presente pesquisa objetivou caracteriza as práticas didático-pedagógicas voltadas para 

atender os deficientes visuais do Instituto Roberto Miranda, Londrina-PR, com ênfase para aulas 

de mobilidade urbana e orientação, buscando destacar o potencial de contribuição das mesmas 

para a formação e efetivo exercício da cidadania, e acesso a cidade, tendo em vista que os 

instrumentos de apoio e os estímulos originados no processo de ensino e aprendizagem oferecidos 

no instituto contribuem para a inclusão sócioespacial dos deficientes visuais. A história da 

Educação Especial, é marcada por diferentes períodos principalmente no que diz respeito a 

exclusão de pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) do sistema educativo, em 

que pese o ensino regular, com a promulgação de leis e políticas públicas voltadas aos educandos 

com NEE, no âmbito legal o acesso a educação foi legitimada, levando assim a efetivação da 

educação especial e inclusiva por parte das instituições de ensino (regular e especial)35. Por se 

                                                           
34Licenciatura em Geografia, Especialização em Ensino de Geografia em andamento. Universidade 

Estadual de Londrina. E-mail: okaroline22@gmail.com. 
35 A Lei 9.394/96, em seu capítulo V da educação especial, art. 58, destaca: Entende-se por educação 

especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Além disso, a Lei nº 13.146 – Lei 
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tratar de uma temática que se faz presente nas salas de aulas em diferentes níveis de ensino, no 

campo da educação e de outras áreas da licenciatura, tem-se se discutido acerca da educação 

especial e da inclusão. Na geografia, no campo didático-pedagógico, há estudos envolvendo a 

educação especial e a inclusão, contemplando diferentes tipos de necessidades, dentre elas, 

aquelas apresentadas por estudantes cegos ou com baixa visão. Há inúmeras pesquisas sobre 

cegueira e baixa visão e recursos didáticos, com produção e proposição de trabalho didático-

pedagógico a partir de materiais táteis, a valorização dos mapas mentais, produção de materiais 

didáticos diversos com totalidade e sonoridade, o uso do Braille e o uso de Tecnologias Assistivas 

diversas, porém acredita-se que é extremamente necessário compreender quais métodos que 

podem contribuir para a efetiva inclusão dos deficientes visuais como cidadãos em todos os 

espaços. Para isso, foram realizadas observações entre os meses de Agosto a Outubro do ano de 

2018, com uma turma de Jovens e adultos de 22 educandos, faz-se importante ressaltar que as 

observações ocorrem nas segundas-feiras, das 13:30 as 17:30 em salas com diversas atividades.  

 

Estudo de caso no Instituto Roberto Miranda – Londrina/PR: Breve 

discussão a respeito da contribuição da geografia na mobilidade 

 

Essa pesquisa é de natureza exploratória, e ocorreu em todas as segundas feiras dos 

meses de agosto, setembro e outubro, em uma sala com 22 educandos jovens e adultos. O Instituto 

não oferece aulas de Geografia, tendo em vista que são atendidos alunos já alfabetizados e que 

freqüentam o ensino regular, no entanto possuem o componente curricular denominado: 

Orientação e Mobilidade que auxilia os educandos na utilização da bengala dentro e fora do 

instituto. O objetivo dessas aulas é proporcionar segurança nos deslocamentos dos educandos, as 

aulas ocorrem em um primeiro momento dentro do instituto, depois é realizado no entorno do 

instituto, e destarte é realizado no transporte público da cidade de Londrina-PR. A disciplina de 

Geografia esta implícita em tal atividade, pois os docentes e educandos utilizam-se de critérios de 

localização e orientação para a realização de seus deslocamentos, é deste modo que sentem o 

lugar, a cidade, já que esses componentes podem ser concebidos ainda por meio do tato, odores, 

audição, tendo em vista que a visão não é o único sentido utilizado para a percepção dos lugares. 

                                                           
Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência (LBI) de 2015: o capítulo IV aborda o direito à educação, 

com base na Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que deve ser inclusiva e de qualidade 

em todos os níveis de ensino; garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por 

meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras. O Atendimento 

Educacional Especializado também está contemplado. 
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O instituto atende cidades de Londrina e região, como por exemplo: Jardim Alegre, 

Ivaiporã, Grandes Rios, com aproximadamente 200 km de distância de Londrina, que é 

considerada a principal cidade de sua região metropolitana. Os educandos de outras cidades 

procuram o atendimento no Instituto Roberto Miranda, devido a qualidade e melhor infraestrutura 

oferecida, tendo em vista que as pequenas cidades possuem centros de apoio, no entanto os 

educandos frequentam as salas de recurso  no contra turno. Apenas Ibiporã-PR, possui um centro 

especializado para atendimento de pessoas com algum tipo de deficiência visual, o Cadevi, com 

cursos de Língua escrita para alunos com deficiência visual; curso de informática acessível; Uso 

de Soroban; Atividades pedagógicas de desenvolvimento cognitivo; Curso de capacitação em 

orientação e mobilidade, assim como os ofertados no Instituto Roberto Miranda. 

Os materiais de geografia podem proporcionar uma aprendizagem significativa aos 

deficientes visuais, tendo em vista que se trata de uma ciência dinâmica, que analisa e compreende 

determinados fenômenos por meio da espacialidade, sendo assim pode auxiliar na mobilidade, e 

orientação geográfica desses indivíduos. A figura 1 destaca a representação da rua onde de 

localiza o Instituto Roberto Miranda confeccionada pela equipe pedagógica e educandos, com 

intuito de proporcionar a espacialização do local, por meio da maquete, um dos recursos 

geográficos. 

Figura 1- Maquete do Instituto Roberto Miranda 

 
Fonte: Karoline Oliveira Santos,2018. 

 

Nesse sentido, além das aulas de mobilidade e orientação e outras atividades oferecidas 

no instituto, os recursos táteis como as maquetes, proporcionam a espacialização dos deficientes 

visuais, pois a representação tridimensional aproxima-se da realidade, por conta disso deve se 

explorar tal discussão, pois de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2010), no Brasil há mais de 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de 

deficiência visual, tendo em vista que 528.624 são cegas e 6.056.654 possuem baixa visão ou 
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visão subnormal, além de tais dados, 29 milhões de pessoas possuem dificuldades para enxergar, 

mesmo com a utilização de lentes, ou óculos. Segundo as projeções da Organização Mundial da 

Saúde (2010), até o ano de 2020, o número de deficientes visuais poderá ter aumento significativo 

em todo o mundo, tendo em vista que conseguirá dobrar seus índices. De acordo com o IBGE 

(2010) o estado do Paraná totalizou 21,3% pessoas com deficiência visual e no ano de 2010 essa 

porcentagem aumentou de forma significativa para 34,4%. E em segundo lugar, pelo fato da 

geografia escolar englobar conhecimentos científicos importantes para a formação cidadã dos 

estudantes, incluso aqueles com necessidades especiais, seja no ensino básico regular seja em 

instituições de educação especial. 

 

Considerações Finais 

A Geografia pode contribuir de forma significativa, tendo em vista que por meio desta 

ciência é possível reproduzir as formas e estruturas existentes no espaço geográfico, além disso 

os deficientes visuais apreendem o mundo de forma diferenciada utilizam-se de outros sentidos, 

por isso tais materiais devem ser planejados com significado, e com objetivos estabelecidos pois 

“Os mapas têm a função de localizar lugares e mostrar a organização do espaço, para a partir dele 

relacionar com a realidade vivenciada pelos sujeitos. Assim, para que a inclusão social e 

educacional para pessoas cegas aconteça é fundamental que sejam proporcionadas condições para 

isso” (TIBOLA, 2015, p.455). Sob essa ótica, a linguagem cartográfica e recursos táteis podem 

ser utilizados como recursos de grande potencial de aprendizagem para os educandos cegos ou 

com baixa visão, proporcionando a inclusão e acesso a cidade, é deste modo que a geografia pode 

proporcionar o conhecimento relacionado à realidade que envolve os diversos fenômenos e a vida 

desses sujeitos. 
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O USO DA CARTOGRAFIA SOCIAL NA 

REPRESENTAÇÃO DO LUGAR 
 

Lino Antonio Batista Lemes36 

 

Eixo Temático: Metodologia, didática e prática de ensino de Geografia. 

Resumo 

Com o objetivo de entender como a Cartografia pode ser integrada ao ensino de Geografia, a 

partir do uso da Cartografia Social como recurso didático, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas em livros, artigos e trabalhos acadêmicos que discutem a temática. A pesquisa se 

justifica pela necessidade que o ensino de Geografia tem de transformar os conteúdos abordados 

em algo que se torne significativo, práticos e presente na vida dos alunos. A metodologia acerca 

da Cartografia integrada ao ensino de Geografia é capaz de contribuir para que a educação escolar 

seja mais facilmente compreendida. O ensino de Geografia relacionado à Cartografia Social pode 

promover a capacidade de os alunos se conscientizarem de sua realidade e desenvolver um senso 

espacial mais apurado.  Desta forma, compreender o “Lugar” instiga o estudante a questionar as 

situações concretas que vivenciam em seu cotidiano, e cria o estimulo para analisar problemas 

ambientais e sociais. 

Palavras-chave: Cartografia, Lugar, Geografia. 

  

Introdução 

Os mapas promovem a possibilidade de formar um domínio espacial e realizar a síntese 

dos fenômenos que acontecem em um determinado espaço. A Cartografia Social constitui-se 

como um ramo da ciência cartográfica que trabalha de forma crítica e participativa. Tornando-se 

uma prática facilitadora que permite uma aprendizagem significativa e reflexiva, além da 

compreensão de questões relacionadas ao cotidiano do estudante.  

Este trabalho busca entender como a Cartografia pode ser integrada ao ensino de 

Geografia a partir do uso da Cartografia Social como recurso didático. A pesquisa proposta se 

justifica pela necessidade que o ensino de Geografia na atualidade tem de transformar os 

conteúdos abordados em algo que se torne significativo, práticos e presente na vida dos alunos. 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos e trabalhos acadêmicos que discutem 

a temática. Assim, busca-se conhecer como o aluno pode analisar seu espaço de vivência e suas 

percepções, a partir do conceito de Lugar. 

Categoria Lugar 

O conceito de lugar é fundamental no estudo da Geografia, sendo sempre amplamente 

debatido. Obtendo importância a partir da década de 1970. Para Cavalcanti (1998), os alunos têm 
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o lugar como ideia de referência da Geografia. De acordo com Carlos (2007), o lugar se refere ao 

plano do imediato, é o que pode ser apropriado pelo corpo, de forma indissociável ao vivido.  

Atualmente, a discussão teórico-metodológica acerca da categoria lugar na Geografia é 

feita por três aspectos, sendo na Geografia Humanística, na concepção do materialismo histórico-

dialético e no pensamento pós-moderno. No entanto, ambas possuem o objetivo de superar o 

conceito de uma simples localização espacial absoluta (CAVALCANTI, 1998).  

Pelo viés da Geografia Crítica, as elaborações teóricas interpretam a categoria de lugar 

valorizando as determinações político-econômicas em relação às demais escalas geográficas, 

porém não despreza a dimensão subjetiva desse conceito. Assim, os lugares podem ser espaços 

do singular e local da realização do global. Os lugares podem se tornar espaços de confrontos 

políticos, havendo mobilização social. Desta forma, os lugares transformam-se em territórios 

devido às relações de poder (SEED/PR, 2008). 

Igualmente, a sala de aula é o espaço que o aluno passa boa parte do seu dia. Espaço de 

vivência, lugar de emoções coletivas e/ou individuais. Local de formação em que se realiza ou se 

concretiza a possibilidade de um trabalho criativo que leve o aluno a pensar o mundo em que vive 

a partir de sua condição real de existência. Para isso é necessário o desenvolvimento de 

habilidades espaciais, como orientação, localização, representação e conhecimento de outros 

lugares.  

 

O Uso da Cartografia no Ensino de Geografia 

Os mapas promovem a possibilidade de um domínio espacial e realizar a síntese dos 

fenômenos que acontecem em um determinado espaço. Pode-se fazer a leitura do espaço por meio 

de diferentes informações, a Cartografia promove distintas formas de representar e transmitir estas 

informações.  

Segundo Cavalcanti (1998, p. 150), “o mapa é uma forma de expressão muito característica 

do discurso geográfico, é uma linguagem peculiar dessa ciência e precisa ser aprendida pelos 

alunos”.  

Simielli (1999) sugere aos anos finais do Ensino Fundamental, a possibilidade de ensino 

em dois eixos. No primeiro, utiliza-se o produto cartográfico já elaborado, obtendo-se um aluno 

leitor crítico ao fim do processo. Já no segundo, busca-se alcançar o um aluno participante ativo 

do processo de produção do mapa. Em que este estará selecionando e correlacionando 

informações, de forma estruturada e sistematizada. Quando o aluno produzir seu o mapa, tendo a 

colaboração dos saberes científicos, este fará uma revisão do espaço representado, poderá 

acrescentar leituras individuais e coletivas (SIMIELLI, 1999). 
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Cartografia Social como Recurso Didático no Ensino de Geografia 

A Cartografia Social é uma ferramenta, que a partir de uma atividade participativa como 

oficinas ou grupos de discussão, utiliza o mapa como centro de motivação, reflexão e 

redescobrimento de um lugar. Promove o processo de consciência relacional, reunindo os 

habitantes que vivenciam e compartilharam um passado comum em um determinado espaço para 

debater acerca de si mesmo e suas territorialidades (COSTA, 2010). 

A representação cartográfica parte da concepção teórica da cartografia crítica, sendo uma 

prática política. A Cartografia Social é uma proposta metodológica e conceitual, possibilita 

formar um conhecimento integral de uma localidade, são utilizados instrumentos técnicos e 

experiências da vivência. É uma ferramenta de planejamento, em consequência possibilita a  

transformação social, cria a possibilidade de uma construção do conhecimento, a partir da 

cooperação (COSTA, 2010). 

Conforme Santos (2016), a Cartografia Social é um processo de construção coletiva. Em 

que são aproximados pesquisadores e agentes sociais mapeados, em um mesmo patamar de 

importância. Pode ser inserida no contexto escolar para pensar e refletir acerca de situações 

relacionadas ao processo de cartografar.  

Para Santos (2016), a parte fundamental no processo de construção coletiva é o 

envolvimento dos alunos, que precisam ser incorporados como participantes do ato de construção 

do mapa. Assim, assumem-se um papel de seres críticos, que pensam e refletem acerca de sua a 

realidade e a de seu grupo. É possível considerar a abordagem da Cartografia Social como uma 

nova forma de ensinar uma temática antiga, utilizando a construção do mapa a partir de situações 

específicas envolvendo os agentes sociais, de modo que estes sejam protagonistas do 

mapeamento.  

Cruz e Martins (2016) observam o âmbito da responsabilidade e justiça em relação à 

Cartografia Social. Podendo auxiliar na complementação de livros didáticos, pois é uma 

importante referência que identifica e exalta os aspectos locais em uma diversidade de ideias. 

Sendo fornecida por meio do mapeamento participativo com a própria comunidade, pela forma 

em que os habitantes veem e descrevem o ambiente cotidiano.  

O uso destes mapas integrado ao ensino de Geografia possibilita ao aluno a transferência, 

para essa linguagem cartográfica, de suas análises espaciais e ainda pode-se ampliar seu 

conhecimento. 

 

Considerações Finais 

A metodologia acerca dos mapas a partir do ensino de Geografia se torna relevante em 

contribuir para que a educação escolar seja mais facilmente compreendida. Aliada à linguagem 
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cartográfica, as análises espaciais podem ampliar e facilitar o conhecimento e a compreensão de 

mundo. De forma abrangente, o ensino de geográfico relacionado à Cartografia Social pode 

promover a capacidade de desenvolver alunos mais conscientes de sua realidade e com um senso 

espacial mais apurado.  

Compreender o seu “Lugar” pode instigar o aluno a questionar as situações concretas 

que vivenciam em seu cotidiano. Assim, estimulando-se este a procurar analisar os problemas 

ambientais e sociais. Portanto, o estudante poderá compreender melhor a sua realidade. Enquanto 

cidadão, transformando-se em um agente ativo. 
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