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RESUMO 

O artigo tem como objetivo apresentar a paisagem local como um conteúdo que 
favorece a construção da cidadania, visto que a intervenção no que se apresenta 
mais próximo da realidade do aluno poderá ter repercussões em contextos mais 
globais, modificando, portanto, as condições e que se vive. Foca-se ainda a 
importância da ampliação do conhecimento pelos alunos, acerca da realidade em 
que se encontram. A interdisciplinaridade é indicada como uma estratégia que 
favorece uma aprendizagem mais globalizada e compreensiva. Para isso, recorreu-
se à pesquisa bibliográfica, tendo em vista apontar o que os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e estudiosos do tema dizem a respeito do tema em questão. O contato 
com a teoria possibilitou reconhecer que conhecer o que está próximo é muito 
válido, no entanto, cabe aos professores estabelecerem relações com o que se 
apresenta em um contexto maior, ampliando o conhecimento que o aluno já tem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Geografia é uma ciência dinâmica, tendo, portanto, a abrangência 

dos conceitos: espaço, território, região, paisagem e lugar, fundamentais para a 

formação da consciência crítica do aluno em relação ao ambiente em que vive. 
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Sabe-se que os conteúdos trabalhados devem ser articulados de 

forma que os alunos possam transformar os saberes do senso comum em 

conhecimentos científicos. Nesta perspectiva, este estudo pretende discutir um dos 

conceitos de suma importância para o ensino de Geografia, o da paisagem, mais 

especificadamente, a paisagem local, que precisa ser ensinada a partir da realidade 

e das vivências do aluno, procurando fornecer subsídios para uma compreensão 

deste conceito e de como ele pode ser trabalhado, em sala de aula, para além do 

que os livros didáticos proporcionam, pois muitas vezes este recurso acaba por 

fragmentar tais informações que podem ser ensinadas a partir de diferentes 

maneiras. 

Vale ressaltar que como os alunos têm, atualmente, maior acesso às 

informações, faz-se necessário que o professor busque diferentes metodologias na 

forma de ensinar e avaliar a aprendizagem dos mesmos. Neste sentido, o educador 

deve elaborar suas aulas, não apenas sobre os livros didáticos, mas com tarefas 

que possibilitem aos educandos: problematizarem a realidade, criarem hipóteses, 

fazerem relações, estabelecerem objetivos a serem atingidos e com isso, talvez, 

mudar a realidade. 

É importante que os professores não tragam apenas conceitos e 

definições prontas, mas que construam junto com os alunos esses conceitos, para 

contribuir na formação dos mesmos. Desse modo, o aluno irá se compreender 

enquanto sujeito transformador de sua realidade, sendo participante ativo neste 

contexto. Para isso, o importante não deve apenas passar informações, mas 

alavancar o conhecimento. 

Na busca por alavancar o conhecimento a respeito da Geografia, 

não basta saber do local, mas conhecê-lo para compreender o que é global. Assim, 

cabe ao professor, a partir da realidade vivenciada pelos alunos, não limitar-se a 

descrições, mas possibilitar-lhes a compreensão das relações entre a sociedade e a 

natureza, instigando-os a um olhar crítico e reflexivo sobre: a história, o tempo, os 

recursos naturais, as ações do homem, e os porquês das mudanças. 

Nesta visão, o presente estudo tem como objetivo: apresentar a 

paisagem local como um conteúdo que favorece a construção da cidadania, visto 

que a intervenção no local onde o aluno se insere poderá ter repercussões globais, 
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modificando, portanto, as condições e que se vive, além da ampliação do 

conhecimento sobre a realidade na qual se encontra. Para isso, recorreu-se à 

pesquisa bibliográfica, tendo em vista apontar o que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e estudiosos do tema dizem a respeito do aspecto em questão. 

 

O ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

A Geografia tem papel fundamental para construção de 

conhecimento no que tange aos diferentes aspectos que são fundamentais para os 

princípios básicos que regem a sociedade. Partindo dessa ideia, a escola deve visar 

uma educação que proporcione ao aluno a compreensão do que venha a ser 

cidadania, instituída a partir: da participação social, conhecimento e exercício dos 

direitos e deveres, respeito à diversidade e posicionamento crítico para melhoria do 

lugar em que se vive. 

Através da Geografia, o aluno tem a possibilidade de conhecer as 

características: sociais, econômicas, políticas, materiais e culturais de onde vive, 

tendo em vista participar ativamente do mesmo na busca por produzir as 

transformações necessárias. 

Ao buscar a história da Geografia, percebe-se que passou por 

diferentes construções e momentos, os quais abordam de maneira diferente os 

conceitos que lhe cabe focar. Trata-se de uma disciplina bastante rica em 

conteúdos, os quais, infelizmente, acabam sendo pouco abordados pelos 

professores, conforme descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) ao 

mencionar que a prática da maioria dos professores e de muitos livros didáticos 

conserva ainda a linha tradicional, descritiva e despolitizada, herdada da Geografia 

Tradicional. 

Em outra abordagem, cabe ao professor a busca por uma prática 

que possibilite aos alunos compreenderem, a partir de suas vivências locais, fatores 

que são fundamentais para, posteriormente, construírem o global, ou seja, o que 

está no contexto mundial. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), na 

ultrapassagem de uma abordagem mais tradicional, focada muitas vezes no livro 
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didático, o professor pode utilizar-se de: observações, registros já existente, 

descrições por outras pessoas, documentações, representações e de pesquisas 

acerca dos fenômenos sociais, culturais ou naturais que compõem o espaço. 

Desse modo, juntos, professor e aluno, constroem seus 

conhecimentos, na descoberta e entendimento das transformações ocorridas no 

espaço. Desse modo, os alunos terão um aprendizado mais concreto, por terem a 

possibilidade de refletir de maneira crítica sobre sua própria realidade. 

É fundamental que a vivência do aluno seja valorizada e que ele 
possa perceber que a Geografia faz parte do seu cotidiano, trazendo 
para o interior da sala de aula, com a ajuda do professor, a sua 
experiência. Para tanto, o estudo da sociedade e da natureza deve 
ser realizado de forma interativa (BRASIL, 1998, p. 30). 

Sabe-se que é comum os professores trabalharem a Geografia do 

mais próximo da realidade do aluno para o mais distante, no entanto, muitas vezes, 

na prática, o trabalho restringe-se ao próximo, impossibilitando-o de ter uma visão 

mais ampla, visto que cabe à escola ampliar os conhecimentos já existentes. 

A compreensão de como a realidade local relaciona-se com o 
contexto global é um trabalho a ser desenvolvido durante toda a 
escolaridade, de modo cada vez mais abrangente, desde os ciclos 
iniciais (BRASIL, 1998, p. 30). 

Não tendo um entendimento sobre lugar onde se insere, fica difícil 

para os alunos refletirem sobre outros lugares, territórios, espaços, etc. Se o aluno 

reconhece sua realidade local, aos poucos irá fazer relações globais. 

Entre as inúmeras possibilidades que existem para se trabalhar a 

Geografia, é importante que o professor sempre instigue seus alunos, deixando-os 

curiosos a entenderem o por quê de como se apresenta o espaço em que vivem. Tal 

abordagem favorecerá a compreensão do aluno de que faz parte desta da 

sociedade, devendo ser, portanto, um agente ativo e responsável pelas 

transformações que acontecem. Assim, aos poucos, irá construir a consciência do 

exercício da cidadania. 

Para trabalhar com os conceitos geográficos, é essencial que o 

professor realize um trabalho interdisciplinar, podendo recorrer à abordagem de 

outras ciências, o que irá ajudar o aluno a ter uma maior compreensão do que está 

sendo estudado. Além dessa postura, a utilização de diferentes recursos favorece a 

compreensão e ampliação do conhecimento, sendo relevante valer-se de: 
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fotografias, músicas, textos, vídeos e observações, entre outros, no intuito de 

respostas e compreensão do que se apresenta no espaço. 

A observação tem um papel fundamental, pois será o ponto de 
partida para compreender outros aspectos, como análise de 
transformações, hábitos culturais, atividades econômicas que são 
favorecidas devido à paisagem, e até mesmo questões políticas 
decorrentes do lugar onde vive o aluno (BRASIL, 1998, p. 34). 

Sabendo observar intencionalmente o lugar em que se vive, o aluno 

terá base para compreender outros fatores que posteriormente serão posicionados 

pelo professor. 

 

PAISAGEM LOCAL: CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

 

O Ensino de Geografia é amplo, em que se é aprofundado estudos 

sobre territórios, paisagens, a política, as mudanças que ocorreram no decorrer dos 

anos sobre esses e muitos outros temas que são divididos na grade escolar. Porém, 

para se trabalhar com qualquer conteúdo o professor deve tomar o cuidado de 

introduzir o assunto a partir da realidade em que o estudante se insere, ou seja, o 

ideal é que o assunto seja sobre algo que ele conheça ou que faça parte do seu 

cotidiano. A partir do estudo da paisagem local, muitos outros temas podem ser 

pesquisados. Mas, nada melhor do que instigar o aluno a começar a observar o que 

há em sua volta, para na sequência ele entender as modificações que ocorreram e o 

porquê de cada uma delas. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), 

Paisagem [...] é definida como sendo uma unidade visível, que 
possui uma unidade visual, caracterizada por fatores de ordem 
social, cultural e natural, contendo espaços e tempos distintos; o 
passado e o presente. A paisagem é o velho no novo e novo no 
velho! [...] fazendo, assim, da paisagem uma soma de tempos 
desiguais, uma combinação de espaços geográficos. [...] Identificar e 
relacionar aquilo que na paisagem representa as heranças das 
sucessivas relações no tempo entre a sociedade e a natureza é um 
de seus objetivos. [...] Pensar sobre essas noções de espaço 
pressupõe considerar a compreensão subjetiva da paisagem como 
lugar: a paisagem ganhando significados para aqueles que a vivem e 
a constroem (BRASIL, 1997, p. 74-75-76). 
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Essa paisagem local precisa ser abordada no ensino de Geografia, 

cabendo ao professor partir: dos arredores da escola, do percurso que o aluno faz 

da casa à escola ou até mesmo de outros aspecto da cidade, dependendo da sua 

abordagem. 

A paisagem local, o espaço vivido pelos alunos deve ser objeto de 
estudo ao longo dos dois primeiros ciclos. [...] Também as produções 
musicais, a fotografia e até mesmo o cinema são fontes que podem 
ser utilizadas por professores e alunos para obter informações, 
comparar, perguntar e inspirar-se para interpretar as paisagens [...] 
(BRASIL, 1997, p. 77-78). 

Portanto, ao possibilitar o estudo da paisagem local, vários recursos 

podem ser utilizados: as fontes históricas são uma delas, pois ao observar uma foto 

antiga de um lugar, muitas informações podem ser retiradas e comparadas com a 

atualidade. O aluno irá procurar informações sobre como era aquela paisagem 

anteriormente e também buscar o porquê das modificações, no intuito de entender 

suas modificações. 

 

A COMPREENSÃO DO REAL A PARTIR DA PAISAGEM LOCAL 

 

Há uma necessidade de se pensar na escola como um local de 

construção de novos conhecimentos, o que demanda superar a mera transmissão 

de informações a serem memorizada para serem apresentadas nas provas. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), 

anteriormente, a Geografia buscava explicações objetivas e quantitativas da 

realidade, desse modo o lugar era considerado como resultante das interações entre 

homem e natureza, porém, com muitos estudos, esse conceito hoje é muito mais 

amplo. 

O lugar deixou de ser simplesmente o espaço em que ocorrem 
interações entre o homem e a natureza para incorporar as 
representações simbólicas que constroem juntamente com a 
materialidade dos lugares, e com as quais também interagem 
(BRASIL, 1998, p. 19). 

Ou seja, o lugar, passou a ter uma visão mais humanista, que possui 

suas particularidades, sua autonomia, sua identidade, sua paisagem, suas histórias 
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e especificidades. Dessa mesma forma, as paisagens também eram apenas 

descritas como natural, sem voltar o olhar para a sua história. 

Proporcionar uma aprendizagem mais compreensiva, a partir da 

paisagem local, requer ativar a curiosidade do aluno para entendimento do seu lugar 

de vivência, tendo em vista interpretar suas transformações, ou seja, entender os 

motivos. 

O exercício da curiosidade a faz mais criticamente curiosa, mais 
metodicamente 'perseguidora' do seu objeto. Quanto mais a 
curiosidade espontânea se intensifica, mas, sobretudo se 'rigoriza', 
tanto mais epistemológica ela vai se tornando (FREIRE, 2001, p. 97 
apud CALLAI, 2005, p.240). 

Consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), que, desse 

modo, o professor irá contribuir para o reconhecimento, pelo aluno, da importância 

do seu comportamento na sociedade, ou seja, no reconhecimento de que tipo de 

cidadão tem sido. 

Essa visão de uma Geografia que considera o educando enquanto 

agente transformador de sua realidade, retira a ideia do aluno enquanto depósito de 

informações, sendo visto como sujeito pensante, que pode fazer relações e análises 

críticas que favoreçam ações contributivas à melhoria do espaço onde se insere. A 

partir do conhecimento prévio do aluno, compete ao professor proporcionar 

momentos de reflexões e levantamento de hipóteses de soluções para o que se 

apresenta como problemático, ainda que seja local, pois ações locais proporcionarão 

mudanças globais. 

É no cotidiano da própria vivência que as coisas vão acontecendo e, 
assim, configurando o espaço, dando feição ao lugar. Um lugar que 
não é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, de 
experiência sempre renovada, o que permite, ao mesmo tempo, a 
reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro. 
A existência naquele espaço exerce um papel revelador sobre o 
mundo (SANTOS, 2000, p. 114 apud CALLAI, 2005, p. 234-235). 

Há que se considerar que um mesmo lugar pode ser interpretado de 

maneiras diferentes, pois cada aluno, a partir de suas experiências, irá ter uma 

leitura de lugar/mundo diferente, o que precisa ser convertido em um momento de 

reflexão, tendo em vista considerar diferentes: ideias, interesses, valores, entre 

outros aspectos que singularizam as pessoas. 
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Um estudo da paisagem que supere esse ensino vazio e crie 
conceitos com significados a ser aplicados na vida deve partir da 
valorização dos espaços de vivência, das condições de existência do 
aluno e seus familiares e das relações cotidianas, de modo que o 
aluno, gradativamente, estabeleça relações cada vez mais 
elaboradas entre esse cotidiano e a realidade mais ampla (BOFERE; 
FACHINI, 2008, p. 3). 

Nota-se, portanto, que para a compreensão do lugar demanda 

conhecer a sua história, ficando em evidência a importância da postura 

interdisciplinar, pois 

Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um 
lugar onde tudo seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma 
combinação de elementos com idades diferentes. O arranjo de um 
lugar, através da aceitação ou da rejeição do novo, vai depender da 
ação dos fatores de organização existentes nesse lugar, quais sejam, 
o espaço, a política, a economia, o social, o cultural (SANTOS, 1988, 
p. 98 apud CALLAI, 2005, p. 236). 

O objetivo é possibilitar ao aluno perceber que tudo acontece devido 

às intervenções humanas, no decorrer no tempo, a partir de suas necessidades, 

sendo, portanto, cada espaço o resultado de objetivos diferentes. Entender o espaço 

que está mais próximo favorece a compreensão do global. Assim, a escola pode 

contribuir na formação do cidadão, por instigar o aluno a pensar sobre o real para 

nele intervir, se necessário. 

 

A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A interdisciplinaridade não tem um conceito definitivo, a ideia 

principal é evitar a fragmentação e caráter de especialização dos conhecimentos, 

romper com as fronteiras entre as disciplinas, tornando o conhecimento mais 

globalizado, a partir da efetivação der práticas de ensino que levem à construção de 

conhecimentos mais compreensivos. Nesta visão, ao se pensar em 

interdisciplinaridade, automaticamente, refere-se à interação entre as disciplinas, 

ação que se caracteriza quando as disciplinas apresentam uma temática em comum 

para abordar os conteúdos, acontecendo cooperação e diálogo entre as diferentes 

áreas do conhecimento. 
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A ação interdisciplinar é contrária a qualquer homogeneização e/ou 

enquadramento conceitual, pois busca articular todas as áreas de conhecimento de 

forma a superar a dicotomia entre as ciências. Compreender a relação entre teoria e 

prática também é um objetivo da interdisciplinaridade, colocando a escola e os 

educadores em novos desafios para uma melhor apreensão do mundo pelos sujeitos 

que aprendem. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (2002), 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o 
objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de 
intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida 
pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, 
intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai 
a atenção de mais de um olhar, talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88-
89). 

Quando as instituições escolares optam por trabalhar com a 

interdisciplinaridade, precisa prever momentos coletivos, pois esse trabalho deve ser 

desenvolvido pela equipe de professores. Desse modo, quando se realiza um 

trabalho pautado na interdisciplinaridade, deve-se ter como eixo o movimento de 

articulação entre o ensinar e o aprender. Pode-se usar como estratégia os Projetos, 

nos quais 

[...] podem ser usadas várias estratégias, procedimentos e fontes 
necessárias para atingir os objetivos propostos: aulas expositivas, 
debates, leituras, vídeos, pesquisas, entrevistas e outras. O 
conhecimento construído vai sendo sistematizado no decorrer das 
ações, quando também se desenvolvem as habilidades [...]. O aluno 
que participou da organização inicial do projeto também deve 
participar efetivamente em todos os momentos, até a avaliação. [...] é 
essencial que o professor trace as linhas gerais do seu trabalho 
como eixo norteador, como forma de se organizar, tendo em vista os 
objetivos propostos e as possibilidades de novos acontecimentos 
(FONSECA, 2009, p. 148). 

Assim, o trabalho com projetos torna-se essencial para o 

desenvolvimento de diferentes propostas, visando à autonomia do aluno, 

possibilitando a junção entre sujeitos, saberes e práticas.  

Quando se opta por trabalhar com a interdisciplinaridade, 

primeiramente, é preciso que haja uma organização que favoreça a aproximação e a 

articulação das atividades docentes, numa ação coordenada e orientada para 

objetivos definidos, sejam eles comuns ou específicos de cada disciplina. Dessa 

forma, a proposta em toda sua prática possibilitará o encontro e a partilha entre as 
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disciplinas, ficando em evidência a importância da ação conjunta dos professores 

para que ela se concretize. 

Ao adotar a interdisciplinaridade como proposta, o aluno pode utilizar 

o conhecimento das diversas disciplinas para obter a compreensão em diferentes 

pontos de vista, ou seja, sua aprendizagem será muito mais compreensiva. O ponto 

de partida para se trabalhar com essa proposta é identificar os problemas existentes 

na escola, definindo objetivos para serem solucionados a partir do conhecimento 

proporcionado pelas diversas áreas do conhecimento. Ao se pensar em um 

planejamento, a partir da interdisciplinaridade, deve se perceber a realidade da 

instituição e da comunidade escolar, tendo em vista desencadear um processo 

participativo, a favorecer a construção da autonomia e do senso crítico de cada 

participante que deve agir para atender ao que foi assumido como propósito. 

Nesta maneira de conduzir o processo ensino/aprendizagem, por 

mais que haja planejamentos antecipados, imprevistos podem ocorrer, porque a 

realidade vai se apresentando aos poucos, cabendo ao professor utilizá-los como 

ferramentas de aprendizagem, ou seja, o projeto elaborado inicialmente poderá ser 

modificado para suprir as necessidades que se apresentam no decurso das ações. 

Valer-se da interdisciplinaridade no processo ensino/aprendizagem é 

acreditar que o conhecimento provém de diferentes abordagens a contribuírem para 

a ampliação do conhecimento pelos alunos, superando aquela voltada para a 

memorização. Nesta perspectiva, entende-se que a participação ativa do aluno é 

essencial, pois somente inserido nas atividades irá adquirir conhecimentos sobre os 

conteúdos, visto que estes não serão apenas repassados, mas construídos a partir 

das ações planejadas pela equipe de professores. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se com este estudo, a necessidade de uma Geografia mais 

significativa tanto para o professor quanto para o aluno, de maneira que ambos 

exerçam a cidadania. Para isso, a escola deve pensar no aluno como sujeito 

pensante, sendo necessário proporciona-lhe momentos que favoreçam fazer 
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reflexões a repercutirem em ações no espaço em que se insere. Este é o papel da 

Geografia. 

Para isso, o trabalho a partir da paisagem local proporciona a 

compreensão do real, tendo em vista fazer relações com outros lugares, e assim 

entender o mundo como um todo. O importante é compreender o porquê das 

mudanças que ocorrem diariamente, bem como o motivo: da desigualdade social, da 

má distribuição de renda, da política, das formas de trabalho, pois elas não advêm 

do acaso, mas da ação do homem para suprir seus interesses. Assim, chama-se 

atenção dos alunos para o real, tendo em vista que se reconheça como participante 

deste processo seja ativo ou passivamente. 
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