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ENSINO DE GEOGRAFIA: DIVERSIDADE METODOLÓGICA COMO 

PRINCÍPIO MOTIVADOR DA AULA 

 

RESUMO 

A preocupação básica deste estudo é buscar na prática pedagógica de professores de 

Geografia evidências de metodologias motivadoras da aprendizagem. Buscamos no 

cotidiano de sala de aula indícios de comprometimento por parte do professor com o 

ensino dessa disciplina. Nossa orientação metodológica baseou-se na abordagem 

qualitativa. O trabalho de campo contou com diferentes formas de coleta de dados: 

entrevistas com professores; observação em sala de aula e da sala de aula; análise de 

documentos oficiais e técnico-pedagógicos que norteiam a prática cotidiana do 

professor. A pesquisa teve como local duas escolas públicas estaduais do Paraná: uma 

na modalidade de ensino Escola do Campo e outra na modalidade comum de Educação 

Básica. Como interlocutores da pesquisa, contamos com cento e dois alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental da rede pública de ensino do estado do Paraná e quatro 

professoras de Geografia. Percebemos que o Ensino de Geografia na realidade estudada 

ainda mantém características mnemônica e livresca, sendo o livro didático um parceiro 

indispensável; a desigualdade social é apontada como um fator importante da 

aprendizagem e a proposta de uma escola inclusiva não acontece de fato. Verificamos 

também que o professor é o principal responsável pela motivação do aluno na 

aprendizagem dos conteúdos geográficos; que as suas escolhas metodológicas 

mobilizam o aluno para a aprendizagem e que o planejamento é essencial para garantir o 

sucesso dessa aprendizagem. Consideramos ao final da pesquisa que a busca por 

diálogo entre as disciplinas se faz necessária e que existe a necessidade de o professor 

perceber-se como um intelectual transformador da sociedade. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia. Diversidade metodológica. Motivação. 

Aprendizagem significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAPHY EDUCATION: METHODOLOGY DIVERSITY AS 

MOTIVATING PRINCIPLE   OF THE CLASS 

 

 The basic concern is look for evidences of motivating methodologies of the learning in 

the pedagogical practice of Geography teachers. We seek evidences of commitment of 

the teacher with the school subject learning at school routine. Our methodological 

orientation was based on the qualitative approach. The field work counted on different 

forms of data collection: interviews with teachers; observation in classroom and of the 

classroom; analysis of   official and technical pedagogical documents that guide the 

daily practice of the teacher. The place of the research was two state schools of Paraná: 

the place of the research was two state schools of Paraná: one in the teaching modality 

of Field School and other in the common modality of   Basic Education as research's 

interlocutors we count with hundred and two students of sixth grade of elementary 

school of the public network teaching of the Paraná state and four Geography teachers. 

We realize that the Geography teaching in the studied reality, it still maintains 

mnemonic and bookish features, being the textbook an indispensable partner; the social 

inequality is pointed out as an important learning factor and the proposal of an inclusive 

school doesn't happen in fact. We also see that the teacher is the main responsible by 

motivation of the student learning of geographic contents; that his methodological 

choices mobilize the student for learning and that the planning is essential to guarantee 

the success of this learning. At the end of this research, we consider that the search for 

dialog between the school subjects it is necessary and that there is the need of the 

teacher realizes himself as an intellectual transformer of the society. 

 

Key words: Geography teaching. Methodological diversity. Motivation. Meaningful 

learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTAS DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mapa de localização das escolas nos municípios de Rebouças e Irati - 

PR  

 41   

Figura 2. Desenho livre – tema relevo e hidrografia- 6º ano manhã AE1 75 

Figura 3. Capa revistinha tema relevo e primeira página da revistinha – AE1 83 

Figura 4. Segunda e terceira página da revistinha em quadrinho – AE1 84 

Figura 5. Quarta e quinta página da revistinha em quadrinho – AE1 85 

Figura 6. Sexta e sétima página da revistinha em quadrinho – AE1 85 

Figura 7. Oitava e última página da revistinha em quadrinho- AE1 86 

Figura 8. Desenho livre – “Caminho das águas” – AE2 91 

Figura 9. Capa e primeira página da revista em quadrinhos  - AE2 95 

Figura 10. Segunda e terceira página da revistinha em quadrinhos  - AE2 96 

Figura 11. Página final da revistinha em quadrinhos – AE2 96 

Figura 12. Representação/Bacia Hidrográfica da Região Centro Oeste do BR 104 

Figura 13. Storyboard- 1 /conteúdo/ Região Centro Oeste do BR – AE2  105 

Figura 14. Storyboard- 2 /conteúdo/ Região Centro Oeste do BR – AE2  105 

Figura 15. Desenho produzido por aluna com dislexia 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FOTOGRAFIAS 

Fotografia 1. Exibição desenho animado “Chaves” AE1 73 

Fotografia 2. Confecção da “Sacolinha do conhecimento” 77 

Fotografia 3. Confecção da “Sacolinha do conhecimento” 77 

Fotografia 4. “Baú mágico da Geo” 78 

Fotografia 5. Baú como transporte de recursos didáticos 78 

Fotografia 6. Momento do compartilhamento das revistinhas em quadrinhos 82 

Fotografia 7. Exibição desenho “Chaves” – “Vamos cuidar da Água”- AE2 90 

Fotografia 8. Kit de materiais para produção das revistinhas em quadrinho 94 

Fotografia 9. “Trilhando o Sul do Brasil” – AE2 101 

Fotografia 10.  Biblioteca como espaço de aula – AE1 102 

Fotografia 11. Momento da prática do jogo AE2 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

AE Área de Estudo 

AE1 Área de Estudo 1 

AE2 Área de Estudo 2 

BNC Base Nacional Comum 

CELEM Centro de Língua Estrangeira Moderna – Língua Espanhola 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CT Colegiado Territorial 

DCE Diretrizes Curriculares Estaduais 

ECA Estatuto da Criança e Adolescente 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

FAFIUV Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de União da Vitória 

LDBEN Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional 

P Professora 

P1 Professora 1 

P2 Professora 2 

P3 Professora 3 

P4 Professora 4 

PCNs Parâmetros Curriculares Nacionais 

PD Parte Diversificada 

PDE/PR Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná 

PIBID Programa Institucional de Bolsa a Iniciação a Docência 

PNLD Programa Nacional do Livro Didático 

PPP Projeto Político Pedagógico 

PR Paraná 

PSS Processo de Seleção Simplificado 

PTD Plano de Trabalho Docente 

QPM Quadro Próprio do Magistério 

SEED Secretaria de Estado da Educação 

TNT Tecido Não Tecido 

UNICENTRO Universidade Estadual do Centro Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

14 

 1 CAPÍTULO 1 

 

17 

 1.1 Os caminhos do ensino de Geografia a partir da década de 1990 17 

 

 1.2 As concepções pedagógicas do Ensino de Geografia a partir da 

década de 1990 

19 

 1.3 As práticas de ensino de Geografia na atualidade 20 

 

 1.4 Diretrizes Curriculares Estaduais/PR: encaminhamentos 

metodológicos para o Ensino de Geografia 

22 

 1.5 A Pedagogia Histórico-Crítica como método de ensino   24 

 

 1.6 Princípios que norteiam a prática pedagógica do professor de 

Geografia na escola básica 

30 

 1.7 Os saberes necessários à prática pedagógica do professor de 

Geografia 

 

31 

 1.8 A diversificação metodológica como princípio criativo e norteador da 

aula 

35 

 

 1.9 As múltiplas formas de aprendizagem 

 

38 

2 CAPÍTULO 2 

 

41 

2.1 O campo de investigação 41 

 

2.2 A trajetória metodológica 43 

 

2.2.1 As entrevistas 44 

 

2.2.2 Observação das aulas 46 

 

2.3 Caracterização da área de estudo 1  46 

 

2.4 Caracterização da área de estudo 2 50 

 

2.5 Perfil dos Alunos 55 

 

2.5.1 Alunos Área de Estudo 1 55 

 

2.5.2 Alunos Área de Estudo 2 58 

 

2.6 

 

 

Perfil das Professoras 60 

 

 

 

  



2.6.1 Perfil da P1: Área de Estudo – 1 60 

 

2.6.2 Perfil da P2: Área de Estudo - 2 63 

 

2.6.3 Perfil da P3: Área de Estudo – 1 66 

 

2.6.4 Perfil da P4: Área de Estudo – 2 

 

67 

3 

 

CAPÍTULO 3 68 

3.1 Planejamento e implantação das propostas metodológicas 68 

 

3.1.2 Propostas metodológicas – Área de Estudo 1 – ano 2013- 6º ano 

Manhã e Tarde 

68 

3.1.3 Propostas metodológicas – Área de Estudo 2 – ano  2013 – 6º ano 

Manhã e Tarde 

86 

3.2 Propostas metodológicas- Ano 2014 97 

 

3.2.1 Propostas metodológicas – Área de Estudo 1- 6º ano Tarde 97 

 

3.2.2 Propostas metodológicas – Área de Estudo 2- 6º ano Manhã  102 

 

3.2.3 Propostas metodológicas – Área de Estudo 2- 6º ano Tarde 

 

107 

4 

 

CAPÍTULO 4 111 

4.1 O professor é, a priori, responsável pela motivação do aluno em sala 

de aula. 

111 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

124 

REFERÊNCIAS 

 

APÊNDICES 

 

ANEXO                                                                                                                                                        

 

126 

 

133 

 

142 

 

 



14 
 

INTRODUÇÃO 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou sua 

construção”. 
(FREIRE, 2002, p.12). 

 

A epígrafe acima é ponto de partida para a discussão realizada na presente 

pesquisa. Nosso processo formativo colaborou para o direcionamento de práticas e 

análises pautadas em princípios pedagógicos que buscassem estimular, orientar, 

preparar o aluno para a pesquisa, despertando-lhe curiosidade e espírito crítico. 

Tais estímulos ao aprendizado requerem do professor o exercício diário de 

planejamento, bem como a valorização das características pessoais e história de vida de 

cada aluno, o que, de nosso ponto de vista, corresponde à importante parcela da 

qualificação da função social desempenhada pelo professor. 

Com esse perfil profissional, entende-se que apreender os conteúdos 

geográficos é algo importante em uma formação reflexiva frente à realidade social. 

“Realidade, aqui, considerada como todo o contexto em que está comprometido o 

indivíduo, levando em conta o meio físico, social, e cultural que o envolve” (NÉRICI, 

1986, p. 11). 

O entendimento a respeito do papel social característico dos saberes 

geográficos foi formado não apenas pelas experiências vivenciadas durante o processo 

de formação docente, mas, sobretudo, a partir da prática oportunizada pelo período no 

qual estivemos vinculados como professora de Geografia à rede estadual de ensino do 

Paraná. 

Por constatar a importância do aprendizado dos conteúdos geográficos na 

formação do cidadão e, consequentemente, por meio desse cidadão a possibilidade de 

transformação social, havia, ainda no período da graduação, durante o Estágio 

Supervisionado I e II do curso de Geografia-licenciatura, o desinteresse demonstrado 

pelos alunos do Ensino Básico pelos conteúdos geográficos. Apatia para a qual não 

encontrávamos resposta. 

A principal contradição residia no fato de concebermos a disciplina geográfica 

com discussões de dinâmicas de contexto atual, o que, a princípio, potenciaria a ser uma 

das disciplinas “interessantes” da matriz curricular do Ensino Básico. 
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Passou-se, então, a questionar acerca de quais fatores estariam causando ou 

intensificando o desinteresse dos alunos, o que conduziu à construção da presente 

pesquisa. As principais indagações residiam na compreensão de quais os mecanismos 

que promoviam esse desinteresse. 

Iniciamos a pesquisa, firmemente vinculados a um arcabouço teórico que 

indicava, de forma ideal, como deveria ser a condução da aprendizagem dos conteúdos 

geográficos na escola de Educação Básica. Restava verificar na prática como esse 

processo acontecia e analisar quais aspectos distanciavam o ideal do real. 

Os dados coletados a priori levaram à construção de algumas hipóteses que, 

em síntese, podem ser apresentadas a partir de uma questão central: o problema do 

desinteresse dos alunos poderia estar vinculado aos procedimentos metodológicos 

adotados pelo professor na abordagem dos conteúdos geográficos. 

A impossibilidade de ratificar a suposição de que o desinteresse dos alunos 

pelos conteúdos geográficos estaria na adoção de procedimentos metodológicos 

inadequados às suas características cognitivas conduziu à formulação do objetivo da 

pesquisa, que propôs averiguar se a adoção de atividades práticas produz motivação no 

aluno para a aprendizagem dos conteúdos geográficos.  

A composição desta problematização, embora modesta, contribuiu para a 

discussão de um axioma vinculado ao ensino da Geografia no qual inúmeros autores 

vêm trabalhando ao longo dos anos, de que é preciso ensinar a Geografia de modo 

diferente do que se tem realizado comumente na rede de ensino público. O objetivo 

geral da pesquisa está em propor e desenvolver metodologias visando à mobilização do 

aluno para aprendizagem; busca-se também identificar as metodologias utilizadas pelos 

professores nas abordagens dos conteúdos geográficos em escolas da rede pública de 

ensino do estado do Paraná; incentivar e promover interação e socialização entre os 

alunos e avaliar a eficácia das sugestões metodológicas, no que tange à mobilização dos 

alunos para a aprendizagem dos conteúdos geográficos. 

Para tanto, a pesquisa teve subsídio de algumas hipóteses como: a Geografia 

escolar, com raras exceções, é descomprometida com a realidade do aluno e quase  

exclusivamente desenvolvida a partir do livro didático; existe a necessidade de o 

professor desenvolver habilidades que venham a estimular novas aptidões no aluno, 

promovendo condições necessárias para o enfrentamento de situações inerentes ao 

processo de ensino-aprendizagem; o professor deve ter domínio de diferentes 
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linguagens que servirão de instrumento de comunicação e negociação no que tange à 

aprendizagem do aluno.   

Iniciamos o processo de pesquisa com visitas às escolas eleitas, observação das 

práticas pedagógicas de professores de Geografia e observação da sala de aula, da 

escola e dos alunos. Adentramos o universo escolar de forma cuidadosa e foram feitas 

algumas anotações de pontos básicos que poderiam constituir indicações necessárias à 

construção de uma aprendizagem comprometida com o aluno cidadão. 

O objetivo da pesquisa admitiu uma opção metodológica que privilegia os 

aspectos qualitativos. Essa forma de abordagem inclui as averiguações nas quais 

predomina a observação participante. 

O estudo está estruturado em quatro capítulos: o primeiro capítulo apresenta a 

revisão bibliográfica, abordando os caminhos do Ensino de Geografia a partir da década 

de 1990; traz ainda as concepções pedagógicas de ensino da época, bem como se dava 

sua prática. O leitor encontrará também nesse capítulo as orientações metodológicas 

elaboradas pelas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná para o ensino dessa 

disciplina; o emprego da Pedagogia histórico-crítica como método de ensino e os 

princípios que norteiam a prática do professor no seu fazer cotidiano. Dissertamos 

acerca dos saberes do professor, necessários à sua prática diária, bem como a 

necessidade de diversidade metodológica como um dos princípios norteadores da 

prática docente e apresenta as diferentes formas de aprendizagem por parte dos alunos. 

No segundo capítulo, as atenções recaem nos materiais e métodos adotados na 

pesquisa para obtenção de dados, informações, reflexões e resultados acerca do objeto 

de pesquisa.  O capítulo apresenta também a localização e a caracterização das áreas de 

estudo pesquisadas, bem como as características das escolas, dos alunos e das 

professoras sujeitos da pesquisa.    

No terceiro capítulo será apresentado o relato da experiência e a descrição das 

atividades realizadas com os alunos em ambas as escolas, buscando detalhar ao máximo 

as impressões acerca das realidades observadas e construídas durante a participação 

junto às turmas de Geografia estudadas.  

Finalizando a pesquisa, serão apresentados no quarto e último capítulo as 

discussões e os resultados alcançados, buscando compor uma síntese explicativa de todo 

o processo e a compreensão acerca da realidade vivenciada pelos alunos e professores 

de Geografia no contexto abordado. 
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 CAPÍTULO 1 

 

1.1 OS CAMINHOS DO ENSINO DE GEOGRAFIA A PARTIR DA DÉCADA DE 

1990 

 

“Uma ciência se renova por dentro à medida que 

a realidade que ela abarca se transforma” 

(CHAVES e ORLANDO, 2012, p. 89). 

 

Ao longo de décadas, o Ensino de Geografia vem sofrendo significativas 

mudanças, cujo objetivo é fazer com que o ensino dessa disciplina cumpra melhor o seu 

papel de formar alunos capazes de compreender as relações existentes entre a Sociedade 

e a Natureza, bem como a construção do espaço geográfico
1
 derivado dessa relação. 

Entre idas e vindas, diferentes caminhos foram sendo criados, buscando atender a 

diferentes circunstâncias de ensino em diversos contextos históricos. 

Há um grande e bem estruturado acervo bibliográfico a respeito da estruturação 

da Geografia científica e escolar, dentre os quais é possível citar: Pereira (1989); Vlach 

(1991); Vesentini (1992); Lacoste (2005); Loureiro (2010); Ferraz (1995); Rocha 

(1999); Pontuschka (1999, 2001, 2007); Moraes (1995); Chaves e Orlando (1995); 

Cavalcanti (2010). Propõe-se no presente estudo a realização do resgate de elementos 

considerados fundamentais para o Ensino de Geografia a partir da década de noventa.  

Década essa em que importantes transformações ocorreram em todas as esferas 

da sociedade e trouxeram provocações às diferentes áreas do conhecimento, 

principalmente no campo das Ciências Humanas, na qual se encontra a Geografia. 

 

Os princípios que sustentaram os modelos teóricos mais prestigiados 

da ciência moderna foram então vistos com desconfiança perante a 

diversidade social, as estratégias da economia mundial e, sobretudo, 

                                                      
1
 Para Santos (2012, p. 63) o “espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o 

quadro único no qual a história se dá”. A partir da atuação e transformação humana, os espaços “in 

natura” convertem-se em espaços transformados social e historicamente pelo uso de técnicas. Por isso, 

Santos assevera que o “espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável do qual participam, 

de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais e, de outro lado, a vida 

que os anima ou aquilo que lhes dá vida” (1988, p.16).  
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determinados componentes da realidade como cultura e meio de 

comunicação (ZANATTA, 2010, p. 286). 

 

Nos anos finais de 1970 surge o Movimento de Renovação da Geografia, que 

entendia que a Geografia vigente, pautada no positivismo clássico, não conseguia dar 

respostas à complexidade mundial das sociedades do pós-guerra e buscou romper com 

essa perspectiva de análise chamada de Geografia Tradicional (CHAVES e 

ORLANDO, 2012) e, por Moreira (2009), de Geografia Clássica. 

Intensos debates ocorreram nesse período e originaram mudanças, tanto no 

campo da pesquisa, como no campo do ensino dessa disciplina. O movimento de 

renovação da Geografia veio contribuir “para se fazer uma análise crítica da 

fundamentação teórico-metodológico da ciência geográfica e para se propor alternativas 

ao modo de trabalhar essa ciência enquanto matéria escolar” (CAVALCANTI, 2002, 

p.11) Foram colocados em questão os limites teóricos e práticos das perspectivas 

vigentes. 

Para Zanatta (2010), as percepções originadas nesse contexto ressaltaram os 

problemas do ensino dessa disciplina e propuseram caminhos alternativos, buscando a 

reestruturação da Geografia escolar. Para Cavalcanti (2010): 

 

A Geografia como era ensinada não atraia os alunos; não havia uma 

consciência da importância dos conteúdos ensinados por essa matéria; 

o saber por ela veiculado era inútil e sem significado para os alunos. 

Sendo assim, esse saber servia a projetos políticos de formar um 

sentimento de patriotismo acrítico, estático e naturalizante. (...) Para 

superar as dificuldades detectadas no ensino de Geografia, novos 

caminhos eram propostos (CAVALCANTI, 2010, p. 374). 

 

Ampliam-se os debates e os questionamentos acerca do significado do Ensino 

de Geografia, com orientações para que os conteúdos dessa disciplina se 

desenvolvessem de forma vinculada a uma reflexão pedagógica, que avistasse o aluno 

como o sujeito de sua aprendizagem.  

Em Callai (2003), o maior desafio estaria em fazer com que o ensino dos 

conteúdos dessa disciplina fosse significativo à vida do aluno, tendo relação com seu 

mundo vivido e permitisse que desenvolvesse uma aprendizagem do “mundo da vida”, 

compreendido como a consequência dos processos sociais, econômicos, políticos, 

culturais que ocorrem no mundo. 
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Em meio aos acontecimentos, sobrevém a divulgação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), pelo Ministério da Educação, em 1998. Nesse 

documento, a proposta para o Ensino de Geografia apresenta-se consolidada. 

Segundo Nunes (2012), no que diz respeito à Geografia, as proposições 

contidas nos PCN acenderam intensos debates, principalmente no que se refere às falhas 

e lacunas observadas do ponto de vista teórico, metodológico e mesmo didático-

pedagógico.  

À vista disso, “como resultado da discussão sobre a proposta de ensino de 

Geografia apresentada nos PCN surgiram modos alternativos e mais autônomos de 

trabalho com o Ensino de Geografia sem vínculo explícito com a orientação da proposta 

oficial” (ZANATTA, 2010, p. 291). Para a autora, tanto as proposições oficiais como as 

alternativas tinham como intento a reestruturação da Geografia escolar.  

Como oficiais, entendem-se as propostas contidas nos PCN, documento com 

valor jurídico elaborado pelo Ministério da Educação, e como propostas alternativas 

percebem-se aquelas elaboradas por pesquisadores das Universidades e que possuem 

vínculo crítico-dialético de ideias. Entre os pesquisadores das universidades estão 

Kaercher (1997, 1998), Callai (1998, 1999), Cavalcanti (1998 e 2002), Zanatta (2010), 

dentre outros.  Segundo Cavalcanti (2002, p.11), sob essa lógica: 

 

É coerente afirmar que as orientações educativas divulgadas a partir 

do referido período e aquelas que a elas se seguiram, reconhecem a 

Escola como uma instituição da sociedade e tanto os documentos 

oficiais como as discussões acadêmicas assumiram como objetivo 

precípuo que as ações educativas cumpram “tarefas sociais relevantes” 

(CAVALCANTI, 2002 p. 11). 
 

Nesse aspecto, observa-se que as orientações são para que fiquem a cargo do 

Ensino de Geografia a função de criar no aluno o entendimento acerca do seu lugar de 

vivência. A função da Geografia é de formar no aluno uma consciência cidadã. Nesse 

processo, o professor tem um papel de fundamental importância. 

 

1.2 AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO DE GEOGRAFIA A PARTIR 

DA DÉCADA DE 1990 

 

A despeito do posicionamento dos autores supracitados indicarem vínculo de 

ideias com concepção dialética, entre eles é possível observar diferença de análise e de 
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propostas. Nos estudos de Zanatta (2010), a autora Lana de Souza Cavalcanti, em 1998, 

demonstra que as preocupações centram-se nas metodologias de ensino; a autora 

articula saberes geográficos com os pensamentos de Vygotsky, com contribuições da 

Pedagogia Crítico-social dos conteúdos. 

Zanatta (2010) observa em Kaercher (1997) a existência da preocupação com 

as questões relacionadas à prática de ensino e com a construção do conhecimento 

mediado por temas geradores, propondo articular a concepção dialética de Geografia 

com as contribuições de Paulo Freire. 

 Callai (1998), por sua vez, tem suas preocupações voltadas para os conteúdos 

trabalhados nas séries iniciais do Ensino Fundamental, dando destaque ao estudo do 

município e da cidade, com conteúdo que favoreça os conceitos de espaço, paisagem, 

sentimento de pertença, identidade, diferença e cultura, com uma postura 

interdisciplinar (ZANATTA, 2010). No que se refere aos PCN, a autora afirma existir 

um hibridismo de concepções pedagógicas, o que vai permitir múltiplas interpretações; 

no ponto de vista da autora, o documento não deixa clara sua concepção. 

No entanto, é possível identificar em seu texto elementos que remetem à 

concepção dialética. Com orientações para o Ensino de Geografia, expressa o 

Construtivismo como base do trabalho pedagógico, como sugere o trecho: 

 

[...] uma opção metodológica que considera a atuação do aluno na 

construção de seus próprios conhecimentos valoriza suas experiências, 

seus conhecimentos prévios e a interação professor-aluno e aluno-

professor buscando essencialmente a passagem de situações em que o 

aluno é dirigido por outrem a situações dirigidas pelo próprio aluno 

[...] (BRASIL, 1998b, p. 89). 

 

O documento, portanto, destaca de forma ampla a diversificação das 

concepções teóricas, tanto da Geografia, como pedagógico-didáticas, passando essas a 

servirem de base das propostas de reestruturação da Geografia escolar na década de 

1990 (ZANATTA, 2010). 

A autora coloca também que há, nesse período, um aumento significativo de 

pesquisas relacionadas ao Ensino de Geografia, com preocupações voltadas a conhecer 

melhor qual o papel do ensino dessa disciplina. 

 

1.3 AS PRÁTICAS DE ENSINO DE GEOGRAFIA NA ATUALIDADE 
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Atualmente, as orientações para o Ensino de Geografia são para que seus 

conteúdos levem “os alunos a compreenderem de forma mais ampla a realidade, 

possibilitando que nela interfiram de maneira mais consciente e propositiva” (BRASIL, 

1998b, p. 25). Compreende-se na atualidade que a aprendizagem dos conteúdos dessa 

disciplina tem um papel importante na formação de um indivíduo crítico dos problemas 

sociais e dessa forma: 

 

Adquirir conhecimentos básicos de Geografia é algo importante para a 

vida em sociedade, em particular para o desempenho das funções de 

cidadania: cada cidadão ao conhecer as características sociais, 

culturais e naturais do lugar onde vive, bem como as de outros 

lugares, pode comparar, explicar, compreender e especializar as 

múltiplas relações que diferentes sociedades em épocas variadas 

estabeleceram e estabelecem com a natureza na construção de seu 

espaço geográfico (BRASIL, 1998b, p. 39). 

 

Nesse processo, cabe ao professor o papel fundamental de mediação entre o 

conteúdo geográfico e o aluno. Suas escolhas metodológicas irão permitir que os alunos 

se apropriem dos conceitos fundamentais da Geografia, conseguindo compreender como 

se dá o processo constante de transformação da sociedade. Nesse sentido, observa-se a 

existência de semelhanças entre o pensamento apresentado por Cavalcanti (2010) e as 

perspectivas exposta pelos PCN. 

O professor deve pautar suas representações sociais de forma a auxiliar o aluno 

na construção dos seus conhecimentos; é esse trabalho de mediação que vai: “propiciar 

a atividade cognitiva do aluno por meio de encaminhamentos metodológico, para que 

esse aluno construa conhecimento e desenvolva capacidades e habilidades cognitivas” 

(CAVALCANTI, 2010, p. 59). Portanto, a formação de conceitos geográficos 

instrumentalizadores do pensamento espacial é meta a ser procurada no Ensino de 

Geografia e isso pressupõe “encontro e confronto entre conceitos cotidianos e conceitos 

científicos” (CAVALCANTI, 2010, p. 7).  

Dessa forma, ao se trabalhar as temáticas da disciplina, estas devem ser 

problematizadas, levando-se em conta os diferentes espaços geográficos materializados 

em paisagens, lugares, regiões e territórios, bem como os diferentes contextos sociais, 

econômicos, políticos e culturais existentes. 

E para auxiliar o professor na materialização dos conteúdos, poderá fazer uso 

de diferentes linguagens e recursos didáticos, como: {...} “fotos comuns, fotos aéreas, 

filmes, gravuras e vídeos” (BRASIL, 1998b, p. 33) dentre outros. 
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Em sala de aula, as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais são para 

que o professor utilize-se de: 

 

Práticas pedagógicas que permitam colocar aos alunos as diferentes 

situações de vivência com os lugares, de modo que possam construir 

compreensões novas e mais complexas a seu respeito. Espera-se que, 

dessa forma, eles desenvolvam a capacidade de identificar e refletir 

sobre diferentes aspectos da realidade, compreendendo a relação 

sociedade/natureza. Essas práticas envolvem procedimentos de 

problematização, observação, registro, descrição, documentação, 

representação e pesquisa dos fenômenos sociais, culturais ou naturais 

que compõem a paisagem e o espaço geográfico, na busca e 

formulação de hipóteses e explicações das relações, permanências e 

transformações que aí se encontram em interação. Nessa perspectiva 

procura-se sempre a valorização da experiência do aluno (BRASIL, 

1998b, p. 28-29). 

 

A diversidade metodológica contida nos PCN serve de apoio ao professor na 

hora de preparar sua aula. Abre-se um leque de possibilidades, o que vai permitir ao 

professor aguçar a curiosidade do aluno de diferentes formas. 

Na busca da melhoria da qualidade da aprendizagem, o uso de diferentes 

recursos didáticos em sala de aula se torna importante, pois o investimento do professor 

em diversas metodologias de ensino aliadas a materiais didáticos pensados para 

diferentes situações de aprendizagem pode ajudar no despertar do interesse do aluno 

para os conteúdos geográficos. 

 

 

1.4 DIRETRIZES CURRICULARES ESTADUAIS- PR: ENCAMINHAMENTOS 

METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA  

 

Com o objetivo de reestruturar a escola pública no estado do Paraná e, 

sustentadas por reflexões das concepções teórico-metodológicas que organizam o 

trabalho educativo, foram iniciadas no ano de 2004 pesquisas acerca do papel da 

educação no projeto de sociedade desejado para o Paraná. 

A grande inovação desse projeto político de educação vincula-se ao fato de que 

as discussões que fundamentavam a proposta fossem realizadas no âmbito das ações 

docentes e que por estas fossem conduzidas. 

A partir de então, no estado do Paraná registra-se uma mudança por parte da 

política educacional estadual e após quatro anos, mais precisamente no ano de 2008, 
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noticia-se o resultado dessas reflexões. Surgem, então, as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Paraná (DCE). 

Divulgadas pela Secretária de Estado da Educação – SEED/PR, esse 

documento tem como princípio a composição coletiva de uma matriz curricular única 

para cada disciplina nas escolas da rede estadual. Trazem sugestões de conteúdos 

básicos a serem trabalhados em sala de aula em cada uma das disciplinas específicas. 

Entende-se por conteúdos básicos: “os conhecimentos fundamentais para cada 

série da etapa final do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, considerados 

imprescindíveis para a formação conceitual dos estudantes nas diversas disciplinas da 

Educação Básica” (PARANÁ, 2008, p. 87). 

Especificamente no caso da disciplina de Geografia, as Diretrizes Curriculares 

Estaduais orientam que as metodologias de ensino utilizadas pelos professores devam 

ser pensadas de forma a permitir que os alunos se apropriem dos conceitos 

fundamentais da Geografia e que consigam compreender o processo constante de 

transformação do espaço geográfico. Os conteúdos devem ser abordados de forma 

crítica, dinâmica e conectada com a realidade imediata e distante do aluno. 

As DCEs apresentam o entendimento de que o processo de apropriação e 

construção dos conceitos que fundamentam os saberes geográficos ocorre por meio da 

intervenção intencional própria da ação do professor; o documento acrescenta ainda que 

essa ação deve estar mediada por um planejamento que articule abordagem dos 

conteúdos com a avaliação.  

Nesse aspecto Cavalcanti (2010), vem corroborar ao afirmar que é fundamental 

nessa abordagem considerar os conhecimentos prévios do aluno, bem como o exercício 

do professor na busca pela relação entre esses conhecimentos e os saberes científicos, 

mediando o processo de construção e apropriação de novos saberes por parte do aluno, 

para que haja a superação do senso comum. 

O documento incentiva uma ação pró-ativa do professor em relação à formação 

crítica do aluno. Segundo Callai (2003), o Ensino de Geografia tem como função 

promover no aluno condições de realização de leitura do mundo e ainda  de acordo com 

Vlach (2007) esse deve: 

 

Proporcionar alternativas para a elaboração de “raciocínios 

geográficos” a todos os cidadãos na escola, na perspectiva de 

contribuir na compreensão de problemas do mundo atual, muitos dos 
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quais estão ligados à convivência social no seu sentido mais amplo 

(VLACH, 2007, p. 4). 

 

As orientações para a sala de aula são para que a vivência do aluno seja 

valorizada pelo professor. O conteúdo da disciplina deve fazer com que o aluno perceba 

a Geografia no seu cotidiano e traga suas experiências para o contexto da aula, “a 

Geografia existe desde sempre, e nós a fazemos diariamente” (KAERCHER, 2003, p. 

11). E ao realizar estudo da Sociedade e da Natureza estes devem acontecer de forma 

interativa (BRASIL, 1998b). 

Os conteúdos geográficos trabalhados no contexto escolar, além de 

possibilitarem a leitura de mundo, devem advertir o aluno de que esse mundo 

contemporâneo globalizado é vivo, heterogêneo e cheio de contradições.  

 

[...] o ensino de Geografia deve levar os alunos a pensarem o 

conhecimento enquanto possibilidade de explicação do mundo vivido, 

não como conceitos fechados e únicos, mas na sua diversidade e nas 

possibilidades de interpretação da realidade (SILVA, p. 22). 

 

 A utilidade dos conteúdos geográficos à vida do aluno não pode ser 

minimizada e os saberes geográficos dentro do processo educativo de construção não 

dão mais anuência à memorização ou doutrinação do aluno, que deve se apropriar dos 

conteúdos, transformando-os em conhecimentos que possuam significado efetivo em 

sua vida, conforme os pressupostos da Pedagogia histórico-crítica contidos nas 

orientações presentes das DCEs. 

 

1.5 A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA COMO MÉTODO DE ENSINO 

 

É por intermédio da ação prática, essencialmente humana, que ao ser exercido 

acerca da materialidade conduz, de forma dialética, o processo de transformação social. 

Nesse aspecto, as práticas pedagógicas, somente podem ser compreendidas com base no 

desenvolvimento histórico da sociedade (GASPARIN, 2012, p. 2).  Assim, “o ponto de 

partida do novo método não será a escola, nem a sala de aula, mas a realidade social 

mais ampla” (id. ibid., p. 3). 

A Pedagogia Histórico-Crítica, de Método Dialético e de Teoria Histórico-

Cultural, nasce das necessidades postas pelo exercício cotidiano de muitos professores, 

visto que as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não ofereciam perspectivas 
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históricas, faltando-lhes a consciência dos condicionantes históricos sociais da educação 

(SAVIANI, 2000). 

 

Tal concepção, cujos fundamentos defendem a realidade humana 

como produto da história produzida pelo homem, e defendem também 

o homem como um ser histórico, produzido na realidade social em que 

vive como resultado de sua ação nessa realidade seja de forma 

subjetiva ou objetiva (RODRIGUES, 2006, p.131). 

 

Nessa concepção pedagógica, a educação é compreendida como “um fenômeno 

próprio dos seres humanos, significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência 

do e para o processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo de trabalho” 

(SAVIANI, 2000, p. 15). 

O método dialético proposto vem priorizar a realidade social, deixando para 

segundo plano as relações hierárquicas existentes entre professor e aluno, 

compreendendo como estar no mesmo patamar dentro da realidade social.  

Nessa perspectiva, a escola é entendida como uma instituição social 

responsável pelo saber sistematizado, objetivo produzido historicamente e necessário 

para a educação. A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber 

sistematizado, produzido culturalmente (SAVIANI, 2000). 

Essa pedagogia vem ampliar o potencial da instituição escolar, quando afirma 

que sua especialização advém da [...] transmissão-assimilação do saber sistematizado e 

intencional. Esse é o escopo a ser atingido, “a fonte natural para elaborar os métodos e 

as formas de organização do conjunto das atividades da escola, isto é, do currículo” 

(SAVIANI, 2000, p. 23). 

Os saberes da escola dentro dessa concepção pedagógica são percebidos como 

insubstituíveis e incontestáveis, e a instituição escola é essencial à sociedade, pois 

possui “o papel de possibilitar o acesso das novas gerações ao mundo do saber 

sistematizado, do saber metódico, científico, {...) cabendo à escola organizar processos, 

descobrir formas adequadas a essa finalidade” (SAVIANI, 2000, p. 89). 

Essa pedagogia de concepção marxista, cunhada no materialismo histórico, 

compreende a escola e o trabalho ligados de forma direta. Dentro dessa concepção, a 

escola é vista como um instrumento de transmissão de saber sistematizado, que tem 

ainda a função de dar condições à sociedade de acesso a esse saber; “a escola diz 

respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber 
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sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular” 

(SAVIANI, 2000, p. 19). 

Para Saviani (2012), o objetivo da educação é identificar os elementos culturais 

(clássicos) a serem percebidos pelos indivíduos; esses elementos, de acordo com o 

autor, são considerados necessários à formação humana. Desta forma, a função social da 

escola está: 

 

a)  na identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa 

o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições 

de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, 

bem como as tendências atuais de transformação; b) na conversão do 

saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável 

pelos alunos no espaço e tempo escolares; c) no provimento dos meios 

necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo 

enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem 

como as tendências de sua transformação (SAVIANI, 2012, p. 8). 

 

A compreensão das ações materiais do processo educativo ponderado nessa 

teoria de método marxista apresenta uma concepção de formação vinculada à 

transformação social. Nesse aspecto, é necessário compreender basicamente o contexto 

social em que a instituição escolar encontra-se implantada. É imperativo averiguar como 

a proposta educacional desenvolve sua relação com o modo de organização da 

sociedade capitalista vigente. Considerando que, na concepção marxista, o objetivo é a 

superação dessa forma de organização social em que a instrumentalização da classe 

trabalhadora se faz necessária. 

Nessa perspectiva, a escola deve sugerir uma proposta de ensino questionador 

da realidade e, ainda, ser de qualidade, para que a educação possa de fato se tornar uma 

prática mediadora entre o sujeito e o meio social em que está inserido. 

 

[...] se a educação é mediação no seio da prática social global, e se a 

humanidade se desenvolve historicamente, isso significa que uma 

determinada geração herda da anterior um modo de produção com os 

respectivos meios de produção e relações de produção (SAVIANI, 

2012, p. 121). 

 

Os saberes herdados de uma geração para outra são considerados por Saviani 

como clássicos e sistematizados, constituindo-se em elementos de uma cultura que tem 

a necessidade de ser apreendida pelos alunos no transcorrer do processo educativo.  São 

conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade e compreendidos como 
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clássicos por terem resistido ao tempo, suplantando o momento em que foram propostos 

(SAVIANI, 2012). Nesse aspecto, a aprendizagem tem um caráter democrático: 

 

O novo indicador da aprendizagem escolar consistirá na 

democratização do domínio teórico do conteúdo e no seu uso pelo 

aluno, em função das necessidades sociais a que deve responder. Esse 

procedimento implica um novo posicionamento, uma nova atitude do 

professor e dos alunos em relação ao conteúdo e à sociedade: o 

conhecimento escolar passa a ser teórico-prático. Implica que seja 

apropriado teoricamente como um elemento fundamental na 

compreensão e na transformação da  sociedade  (GASPARIN, 2012, 

p. 2). 

 

E o trabalho de todo o processo de ensino-aprendizagem apresenta-se como um 

importante instrumento na transformação de um aluno-cidadão em um cidadão mais 

autônomo (GASPARIN, 2012). 

Dentro dessa perspectiva, Gasparin apresenta uma didática para essa 

pedagogia, e propõe ao professor trabalhar de forma didática e crítica ao mesmo tempo 

os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. Os conteúdos devem ser 

contextualizados e com possibilidade de articulação entre a teoria e a prática. 

Essa proposta metodológica de ensino instiga a capacidade criadora do 

professor, beneficia o diálogo entre professor e aluno e valoriza a cultura acumulada 

historicamente, considerando os interesses do aluno, seu ritmo de aprendizagem, seu 

desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos 

conhecimentos, sua ordenação e gradação, para efeitos do processo de transmissão-

assimilação dos conteúdos cognitivos. (GASPARIN; PETENUCCI, 2008) 

Essa prática pedagógica ancorada na perspectiva dialética é composta por três 

fases, em que a primeira consiste em “ver a prática social dos sujeitos da escola” 

(GASPARIN, 2012, p. 6). 

 

A prática da qual se está falando não se reduz somente ao que fazem, 

sentem e pensam os educandos em seu dia a dia. Ela sempre é, 

também, uma expressão da prática social geral, da qual o grupo faz 

parte. Ora, isso faz compreender que, se a totalidade social é histórica 

e contraditória, tanto em seus componentes objetivos quanto 

subjetivos, o mesmo se dá com fatos,ações e situações específicas da 

realidade imediata dos alunos na educação escolar (GASPARIN, 

2012, p. 6). 
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Observa-se, portanto, que a reflexão crítica a respeito dessa prática pedagógica 

deve conduzir o professor e o aluno a buscarem entendimento teórico que venha 

esclarecer e ao mesmo tempo consentir uma reflexão de sua prática diária. 

A segunda etapa versa acerca da teorização da prática social, por meio de 

questionamentos do cotidiano próximo e distante do aluno, desvelando, descrevendo e 

explicando a sua realidade: 

 

Teorizar possibilita, então, passar do senso comum particular, como 

única explicação da realidade, para os conceitos científicos e juízos 

universais que permitem a compreensão dessa realidade em todas as 

suas dimensões (GASPARIN, 2012, p.7). 

 

O autor vê na teorização um momento para apreender de forma crítica a 

realidade, superando saberes imediato, possibilitando uma compreensão holística dessa 

realidade.  

A terceira fase dessa proposta metodológica de ensino incide em retornar a 

prática para poder modificá-la. “ao colocar em prática os conhecimentos adquiridos, o 

sujeito modifica a sua realidade imediata” (GASPARIN, 2012, p. 7). O autor salienta 

que esse processo de prática-teoria-prática não é unidimensional e se desenvolve em 

círculos concêntricos crescentes, admitindo que o aluno procure sucessivamente novos 

conhecimentos e novas práticas.  

A proposta pedagógica elaborada por Gasparini (2012) e subsidiada pelas 

discussões de Saviani (2012) propõe cinco etapas: prática social inicial do conteúdo, 

problematização, instrumentalização, catarse e prática social final do conteúdo. Por 

meio desta proposta pedagógica busca-se fundamentar este estudo.  

Na primeira etapa está, segundo Gasparin (2012), a Prática Social Inicial do 

conteúdo, a socialização do que o aluno e o professor já sabem acerca do assunto; essa 

atitude vai motivar o aluno a conhecer sua prática social próxima a respeito do conteúdo 

curricular proposto. 

Na segunda etapa encontra-se a Problematização, ou seja, a explicitação dos 

principais problemas. Para Gasparin, esse é um elemento chave na transição entre a 

prática e a teoria, isto é, entre o fazer cotidiano e a cultura sistematizada. Sendo 

percebido como um desafio, pois é o momento de criar uma necessidade em que o 

aluno, por meio de uma ação, busque o conhecimento. Seria o momento segundo 
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Gasparin (2012), de questionar o conteúdo e apontar as suas dimensões. Nesse processo, 

o professor orienta a apropriação do conteúdo pelo aluno. 

A terceira etapa, segundo o autor, é a Instrumentalização, consistindo em 

questões levantadas na Prática Social Inicial; é a ação didático-pedagógica para a 

aprendizagem, ou seja, é a partir das questões levantadas na Prática Social Inicial e 

sistematizadas na Problematização que todo o processo de ensino-aprendizagem é 

encaminhado. E assim, de maneira especifica, confrontar os sujeitos da aprendizagem, 

que são os alunos, com o objeto sistematizado do conhecimento, no caso, o conteúdo. 

Esse passo é solidificado na ação docente e discente, necessário à construção do 

conhecimento. 

 

Nessa interação, o aluno, por sua ação e pela mediação do professor, 

apropria-se e, efetivamente, constrói para si o conhecimento, 

estabelecendo uma série de microrrelações entre as diversas partes do 

conteúdo e de macrorreações do conteúdo com o contexto social 

(GASPARIN, 2012, p.103). 

 

Em sala de aula, a função do professor é dar condições para que as operações 

mentais do aluno realizem o processo de aprendizagem. Na quarta etapa tem-se a 

Catarse, que é a expressão elaborada da nova forma de entender a prática social; a 

operação fundamental é a síntese do cotidiano e do cientifico, do teórico e do prático à 

que o aluno chegou, marcando assim sua nova posição em relação ao conteúdo e a 

forma de construção social. É a expressão teórica da postura mental do aluno, em que 

vai evidenciar um grau mais elevado de compreensão.  

E, por fim, a quinta fase é a Prática Social Final, que consiste na nova proposta 

de ação a partir do conteúdo aprendido, ou seja, o ponto de chegada do processo 

pedagógico na perspectiva histórico-crítica e ao mesmo tempo o retorno à prática social, 

ou seja, é a nova maneira de compreensão da realidade e a nova forma de posicionar-se 

nela; é a nova visão do aluno acerca do conteúdo no cotidiano. 

Diante do exposto, compreende-se que o método empregado pelo professor 

auxilia na sua diferenciação enquanto professor e sua concepção de método ou 

estratégia de ensino vai refletir-se no seu desempenho em sala de aula e, por 

consequência, pode vir a melhorar a qualidade da aprendizagem.  
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1.6 PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR 

DE GEOGRAFIA NA ESCOLA BÁSICA  

 

A discussão apresentada pelas Diretrizes faz eco a uma discussão bastante 

antiga junto à Geografia, embora pouco fecunda em resultados concretos concernentes 

ao ensino dessa disciplina.  

Desde a década de trinta, encontram-se registros de geógrafos preocupados 

com a característica enfadonha e mnemônica apresentada pela Geografia escolar 

(CARVALHO, 1945; ROCHA, 2000). Ressaltava-se a necessidade de que a Geografia 

fosse um conhecimento que se diferenciasse dos demais ao empregar a capacidade de 

leitura da “situação ou posição” geográfica de um determinado fenômeno frente aos 

demais, despertando nos jovens estudantes de geografia a alma do “viajante 

inteligente”, capaz de observar, apreciar e indagar sobre os fenômenos que vê 

(CARVALHO, 1945, p. 10). 

Entende-se também que esse conhecimento deve vir “mediado pelo professor e 

pela matéria de ensino, no qual devem estar articulados seus componentes 

fundamentais: objetivos, conteúdos e métodos de ensino” (CAVALCANTI, 2010, p. 

25). 

Cavalcanti afirma ainda que os objetivos sociopolíticos e pedagógicos gerais 

do ensino, bem como os objetivos específicos da Geografia escolar que norteiam a 

escolha e a organização dos conteúdos para uma situação de ensino,  e a eleição de um 

método de ensino adequado tornam possíveis os resultados esperados.  

 No intuito de fazer com que os alunos pensem dialeticamente, é necessário 

definir os conteúdos que venham a promover esse pensamento. Para estimular o 

pensamento crítico no aluno, segundo Kaercher (2002), não basta: 

 

Mudar os temas ou atualizar nossas aulas. Não se trata de um 

problema de conteúdo. É preciso haver uma mudança metodológica 

que altere a relação professor-aluno, relação esta que via de regra, 

continua fria, distante e burocrática. É preciso também uma postura 

renovada de maior diálogo, não só entre professor e aluno, mas com o 

próprio conhecimento (KAERCHER, 2002, p. 222).  

 

A assertiva de Kaercher é evidenciada por discussões apresentadas por Morales 

(1999), ao afirmar que do professor é esperado o discernimento a respeito da capacidade 

de influenciar seu aluno, mesmo quando não deseja ensinar.  
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Para Morales (1999), a postura fria, distante e burocrática por parte do 

professor ensina a seus alunos, mesmo que de forma não intencional, que a matéria é 

inútil à sua vida e que o esforço para apreendê-la não vale zelo e empenho. Por este 

motivo, a postura aberta ao diálogo e o esforço em encontrar mecanismos de ensino que 

se vinculem de modo mais orgânico com o cotidiano dos alunos é fundamental por parte 

do docente. 

Por outro lado, Callai (2002) alerta para o risco de haver excessiva valorização 

dos métodos e das técnicas de ensino, em que se esvazia de conteúdos significativos a 

prática cotidiana do professor, revestindo de uma “capa metodológica sem conteúdo” 

(CALLAI, 2002, p. 256). 

Portanto, a evidência dada aos mecanismos de ensino mais conscientes não 

podem minimizar a importância dos saberes intrínsecos dos saberes das matrizes de 

conhecimentos científicos, que compõem o acervo de saberes estabelecido socialmente 

ao longo da história. Qualquer que seja a concepção de aprendizagem e opção de 

ensino, todas deverão estar voltadas à formação plena do educando (BRASI, 1998).  

Apesar da convicção a respeito do papel de mediação assumido pelo professor 

frente a um conhecimento social e historicamente produzido, outros desafios se 

interpõem ao êxito da aplicação das DCEs. Estes se vinculam à construção de um perfil 

docente que contemple saberes indispensáveis à prática pedagógica do professor, que 

Tardif (2002) e Gauthier (1996) chamam de “saber docente”. 

 

 

1.7 OS SABERES NECESSÁRIAS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR 

DE GEOGRAFIA 

 

No exercício pedagógico cotidiano do professor, observa-se que faz uso de 

diferentes saberes que não foram adquiridos por ele durante a sua formação acadêmica; 

“[...] não provêm das instituições de formação nem dos currículos. [...] não se 

encontram sistematizados em doutrinas ou teorias” (TARDIF, 2002, p. 48-49). Portanto, 

“o saber docente é um saber composto de vários saberes oriundos de fontes diferentes e 

produzidos em contextos institucionais e profissionais variados” (TARDIF e 

GAUTHIER, 1996, p. 11). Entende-se que o professor é produtor e ao mesmo tempo 

sujeito do seu conhecimento. 



32 
 

Os saberes profissionais que orientam a prática do professor encontram-se 

inseridos na singularidade própria do seu trabalho, pois, ao atuar em diferentes 

contextos, necessita que sua atuação aconteça de forma diferenciada, o que vai  

mobilizar diferentes teorias, metodologias e habilidades.  

Para Pimenta (1997), o conhecimento do professor está fundamentado na 

tríade: saberes das áreas específicas, saberes pedagógicos e saberes da experiência. E ao 

mobilizar essa tríade o professor amplia suas habilidades de investigação da própria 

atividade, constituído e transformando seu saber e seu fazer docente. 

Nos saberes das áreas específicas – no conhecimento - é que o professor  

busca bases teóricas, científicas, técnicas, tecnológicas e culturais, e assim assegura que 

seus alunos se apropriem desse instrumento no seu processo de desenvolvimento 

(PIMENTA, 1997). A autora acrescenta, ainda, que o conhecimento não se reduz à 

informação; esse seria um primeiro momento. Posteriormente, o professor realizaria o 

aprofundamento e a correlação desse com o cotidiano, o que, do ponto de vista da 

autora, somente é possível por meio de análise, classificação e contextualização de 

temas.   

No que concerne aos saberes da experiência, Pimenta (1997) certifica que a 

experiência de vida acumulada pelo professor produzida diariamente e mediada por 

textos de outros autores, num processo constante de reflexão, confrontada por diferentes 

teorias e práticas oriundas de colegas de trabalho vai constituir as particularidades e o 

jeito de ser do professor.  

Já os saberes pedagógicos, para Pimenta (1997), são os responsáveis pelo 

referencial de trabalho do professor e dos conhecimentos enquanto processos de ensino 

acontecidos em contextos histórico-sociais. A autora assegura que os saberes acerca da 

pedagogia não geram saberes pedagógicos, e que esses são constituídos por meio da 

prática confrontada e reelaborada constantemente, pois essa prática pedagógica é rica 

em teoria, gerando, por sua vez, novas práticas.  

No entanto, para Tardif (2002, p. 60), “a noção de ‘saber’ remete a um sentido 

amplo que engloba os conhecimentos, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 

docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de 

saber-ser”. 

No que concerne aos saberes específicos do professor de Geografia, 

compreende-se que sua formação deva lhe dar suporte teórico capaz de servir de 

referência para a sua ação docente. “Se há uma preocupação em definir o papel da 
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geografia no currículo da escola básica, os objetivos, o que ensinar de Geografia e com 

que interesses, temos de pensar a questão da formação desse professor” (MARTINS, 

2009, p. 168). 

A formação do professor dá a ele habilidades que posteriormente lhe 

permitirão construir e reconstruir de forma constante seus conhecimentos geográficos 

fundamentais, e fazer com que consiga dar aos conteúdos abordados em sala de aula um 

sentido social à vida cotidiana do aluno. Nesse aspecto, uma boa formação vai permitir 

ao professor realizar aulas de qualidade. 

 

Ao se deparar com um conteúdo a ser ensinado, o professor dispõe: de 

uma experiência pessoal com a aprendizagem desse conteúdo; de 

experiências anteriores de ensino desse conteúdo; de conhecimentos 

científicos sobre esses conteúdos em sua formação inicial e contínua; 

de livros didáticos e outros materiais de iniciação de conteúdos; de 

experiências e materiais didáticos produzidos por colegas; de uma 

estrutura de funcionamento e de encaminhamentos de formas de 

trabalho com o conteúdo de ensino na escola em que trabalha 

(CAVALCANTI, 2006, p 122-123). 

 

Ao escolher a Geografia como área de atuação, o professor necessita ter em 

mente que deverá se apropriar de conceitos fundamentais e específicos dessa área do 

conhecimento, o que será essencial para o desenvolvimento do raciocínio geográfico do 

aluno (CALLAI, 2006). 

 

Formar o espírito geográfico requer o emprego de métodos de ensino, 

metodologias e técnicas que superem a simples transmissão de 

informações e que se assentam em alternativas para mobilizar o 

intelecto do aluno, fazendo com que ele se pergunte e não apenas 

espere respostas. As perguntas não vêm do nada e devem 

necessariamente superar o senso comum, para o que se faz necessário 

criar condições, dando oportunidade deter conhecimentos que 

considerem tanto as referências teóricas quanto as informações 

relativas ao mundo geral (CALLAI, 2006, p. 152). 

 

Nesse aspecto, a disciplina de Geografia é privilegiada, pois é uma das áreas do 

conhecimento com possibilidade de uso de diferentes metodologias de ensino
2
, 

linguagens “alternativas”
3
 e recursos metodológicos

4
; esse leque de possibilidades  

                                                      
2
 Metodologia de ensino é “o conjunto de procedimentos didáticos, expressos pelos métodos e técnicas de 

ensino, que visam levar a bom termo a ação didática, que é de alcançar os objetivos de ensino” (NÉRICI, 

Imídio G., 1986, p. 54). 
3
 Entende-se por linguagens “alternativas” outras formas de linguagem, além da verbal, e outros gêneros 

de texto, além dos gêneros didáticos tradicionais ― o filme de ficção, o documentário, a música, a 
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permite que o professor apresente ao aluno diferentes formas de interpretação dos 

fenômenos estudados. 

Mas, para isso, deve existir, por parte do professor, uma reflexão constante 

acerca da sua prática pedagógica aplicada em sala de aula, a sua relação com o aluno, as 

metodologias empregadas e, se necessário, retificar o planejamento realizado a priori, 

atualizando-o às necessidades mais prementes. 

Perrenoud (2002, p.13) afirma que para se “[...] chegar a uma verdadeira 

prática reflexiva, essa postura deve se tornar quase permanente, inserir-se em uma 

relação analítica com a ação [...]”, sendo essa reflexão essencial e imprescindível para 

obter a aprendizagem dos alunos. 

A adoção de uma postura reflexiva frente a sua prática cotidiana demonstra o 

comprometimento do professor para com a melhoria do ensino em sala de aula. 

Entende-se, portanto, que 

 

[...] a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da 

capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano 

criativo e não como mero reprodutor de idéias e práticas que lhe são 

exteriores. É central, nesta conceptualização, a noção do profissional 

como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas vezes 

incertas e imprevistas, actua de forma inteligente e flexível, situada a 

reactiva (ALARCÃO, 2003, p. 41). 

 

Ressalta-se, dessa forma, que a necessidade de o professor refletir 

constantemente sua prática não sugere uma reflexão simplista, sem uma fundamentação, 

sem um objetivo claro. Essa reflexão deve ser crítica e orientada, como afirma 

Contreras (2002, p. 163): 

 

[...] A reflexão crítica não se pode ser concebida como um processo de 

pensamento sem orientação. Pelo contrário, ela tem um propósito 

muito claro, ao definir-se diante dos problemas e atuar 

consequentemente, considerando-os como situações que estão além de 

nossas próprias intenções e atuações pessoais, para incluir sua análise 

como problemas que têm sua origem social e histórica 

(CONTRERAS, 2002, p. 163). 

 

Quando se constata o desinteresse dos alunos pelos conteúdos geográficos, 

cabe questionar, sempre, a razão desse desinteresse, pois “se a tarefa do ensino é tornar 

os conteúdos veiculados objetos de conhecimento para o aluno e, se a construção do 

                                                                                                                                                            
fotografia, a literatura, o texto jornalístico, o teatro, a charge, a Internet, o jogo virtual, o computador e a 

Internet (CAVALCANTI, 2010, p. 9). 
4
 “Todo material utilizado como auxílio no ensino aprendizagem do conteúdo” (SOUZA, 2007, p. 111). 
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conhecimento pressupõe curiosidade pelo saber, esse é um obstáculo que precisa 

efetivamente ser superado” (CAVALCANTI, 2010, p. 3).  

A preocupação com o ensino dessa disciplina, pensando em encontrar saídas 

para motivar o aluno para a aprendizagem dos conteúdos geográficos, observa-se que o 

uso frequente e de forma criativa de diferentes metodologias de ensino, apoiadas por 

variados recursos didáticos, são práticas que podem ajudar o professor a atingir os 

objetivos do processo de ensino, que é a aprendizagem. Essa postura criativa se 

constitui enquanto um dos saberes necessários à prática pedagógica cotidiana do 

professor. 

 

1.8 A DIVERSIFICAÇÃO METODOLÓGICA COMO PRINCÍPIO CRIATIVO E 

NORTEADOR DA AULA  

 

Tornar uma aula atraente a ponto de cativar a atenção dos alunos não é uma 

tarefa fácil para o professor, principalmente em tempos cada vez mais tecnológicos. O 

cansaço, a falta de tempo e jornada árdua de trabalho podem afetar a sua capacidade 

criativa. No entanto, para Puntel (2007), em sala de aula é o professor que tem 

condições de estimular, motivar, convencer os alunos de que aprender é tão necessário 

quanto nutrir-se e os que acreditam ser a Geografia desinteressante e desinteressada são 

elementos de uma cultura que necessitava da memória para reter nomes. 

Pensar a aula tendo como princípio a diversidade metodológica e criativa 

requer uma transformação paradigmática que, segundo Martinez (2008), exige do 

professor uma verdadeira mudança na sua forma predominante de ensinar e aprender.  

Segundo Fernández (2008), ensinar e aprender estão imbricados, “mais do que 

ensinar (mostrar) conteúdos de conhecimentos, ser ensinante significa abrir um espaço 

para aprender” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 30). E para conseguir uma aprendizagem 

significativa, vale dispor de diferentes metodologias, visando atingir ao objetivo.  

O professor deve estar constantemente aperfeiçoando a sua prática, uma vez 

que “os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por 

conseguinte, uma formação continua e continuada” (TARDIF, 2000, p. 7). Ao mesmo 

tempo, o professor deve rever a “questão epistemológica da sua prática profissional” (id. 

ibid., 2000, p. 2).  
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Quando nesta pesquisa busca-se conhecer o cotidiano da escola, dos alunos, do 

professor e a prática pedagógica em sala de aula, por meio de observações e de 

narrativas, entende-se estar construindo conhecimento: 

 

As experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente 

ingredientes-chave da pessoa que somos do nosso sentido do eu. De 

acordo com o “quanto” investimos no nosso “eu” no nosso ensino, na 

nossa experiência e no nosso ambiente sociocultural, assim 

concebemos a nossa prática (GOODSON, 2000, p.72).  

 

Compreender como se dá o processo educativo, quais são as escolhas 

metodológicas do professor e os seus objetivos são fatores determinantes para mensurar 

o desinteresse do aluno pelo conteúdo da disciplina geográfica. 

No entanto, para Martinez (2008), o valor simbólico do espaço físico da aula 

constituído de forma tradicional, fechado, organizado tem colaborado para construir 

barreiras que dificultam mudanças significativas na aula, principalmente no que tange à 

criatividade. A autora afirma, também, que são as posturas, as vivências e as ações dos 

sujeitos sociais que constituem os elementos essenciais para a definição do que seria 

uma aula criativa. 

No entanto, Kaercher (2004) chama a atenção ao afirmar que existe a 

necessidade de o professor querer ensinar dessa forma, devendo gostar do que faz; caso 

contrário, seu trabalho acontecerá de forma precária e sem atrativo. É necessário 

também que o aluno queira aprender; não há professor ou aula, por melhor que seja, que 

consiga fazer com que alguém aprenda sem vontade e sem esforço pessoal.  

O problema da motivação torna-se bastante complexo, pois o 

professor só conseguirá de fato motivar seus alunos se for capaz de 

despertar seu interesse pela matéria que está sendo ministrada. Ou 

quando for capaz de demonstrar que aquilo que está sendo ensinado é 

necessário para os alunos alcançarem os seus objetivos (GIL, 2005, p. 

59). 

 

A partir desta convicção, é necessário que o professor descubra o que é 

interessante para o aluno e a partir de então passe a relacionar o conteúdo ensinado ao 

universo de quem está na sala de aula. O aluno deve sentir que aquele espaço é de fato o 

seu lugar [...]  

isto pode ser feito mediante a apresentação do conteúdo de maneira tal 

que os alunos se interessem em descobrir a resposta que queiram saber 

o porquê, e assim por diante. Convém também que o professor 

demonstre o quanto à matéria pode ser importante para o aluno. (GIL, 

1994, p. 60). 
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Nesse sentido, Libâneo (1994) assevera que são as ações e práticas 

pedagógicas que constroem um conjunto de estímulos que despertam nos alunos sua 

motivação para aprender. E afirma que a “motivação influi na aprendizagem e a 

aprendizagem influi na motivação” (LIBÂNEO, 1994, p. 111). 

Ensinar não é uma tarefa fácil, e conservar-se atualizado acerca das novas e 

diferentes metodologias de ensino que buscam desenvolver práticas mais eficazes é 

apenas parte dos desafios da profissão de professor; a conclusão da licenciatura é apenas 

uma das etapas do longo processo de capacitação, que não pode ser interrompido 

(NÓVOA, 2009). 

Para Veiga (2008), organizar uma aula significativa, motivadora e criativa 

exige do professor observância de alguns aspectos, como: existência de colaboração 

entre professor e aluno, contextualização da aula com o contexto social vivido pelo 

aluno, coerência com o projeto político-pedagógico da instituição e com as orientações 

curriculares, não se esquecendo de deixar espaço para a flexibilização, caso exista a 

necessidade de ajustes e adaptações durante o processo. A aula deve ser pensada para 

nortear e não para condicionar o aluno. A qualidade da aula vai ser de fundamental 

importância para a aquisição de valores sociais relevantes para o ser humano. 

Nesse aspecto, o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas deve acontecer de 

maneira constante, já que “os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos 

e necessitam, por conseguinte, uma formação continua e continuada” (TARDIF, 2002, 

p. 7), e com uma revisão constante da “questão epistemológica da sua prática 

profissional” (id. ibid., p. 2).  

Segundo Ulhôa (2005), as práticas pedagógicas do professor, articuladas com 

sua teoria de ensino, podem tanto despertar o interesse como também desmotivar o 

aluno. O autor defende que o resultado depende, em grande parte, das escolhas 

metodológicas do professor, e que as metodologias de ensino utilizadas devem estar 

relacionadas a uma organização, contextualização, estudo da aula, fundamentação 

teórica e a escolha de recursos adequados, concordando, assim, com Veiga (2008). 

Para Gil (1994), motivar os alunos não significa contar piadas, mas identificar  

os interesses do aluno para com o conteúdo ou tema, sendo necessário estabelecer uma 

relação amistosa com o aluno. É necessário que o aluno preste a atenção à exposição do 

professor, pois para existir aprendizagem é imprescindível existir motivação. 
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1.9 AS MÚLTIPLAS FORMAS DE APRENDIZAGEM 

  

Observa-se que os alunos em seu cotidiano experimentam constantemente 

diferentes sensações e com isso novas descobertas. Desse ponto de vista, esse aspecto 

por si só justificaria a necessidade do professor estar sempre pensando formas criativas 

para conduzir o ensino-aprendizagem dos conteúdos geográficos. 

Cabe colocar que o contexto sociocultural determina quem somos, como 

educamos e como são as metodologias desenvolvidas por docentes nas escolas, para que 

a educação ocorra (ARAUJO e ETGES, 2010).  

Para Freire (1996), a práxis do professor deve ser permeada por atitudes que 

estimulem e reforcem a capacidade criadora, a curiosidade e a insubmissão do 

estudante. O professor deve criar meios de convocar o aluno a tomar parte do seu 

aprendizado. O autor afirma ainda que o professor deve estar acessível às inquietações, 

aos questionamentos, às curiosidades e, também, às inibições dos estudantes. 

Nesta perspectiva, espera-se do professor que não se acomode perante a sua 

tarefa de ensinar. “Motivar para a participação, é criar canais de participação e de 

comunicação, de organizar, de mobilizar para a participação” (GADOTTI, 1975, p. 

148). O processo de aprendizagem e o conhecimento adquirido são socializados, 

ocorrendo dentro de um contexto de dialogicidade. 

O ambiente plural de sala de aula, com “diferenças sociais, culturais, 

intelectuais de personalidades são geradoras de diferenças na aprendizagem” 

(LIBÂNEO, 2000, p. 42), e para que o professor possa realmente propiciar um estimulo 

significativo em seu plano, “a apresentação da matéria deve ser convidativa” (TIBA, 

1998, p. 36); é tarefa do professor buscar metodologias contemporâneas para a sua 

prática diária, de forma a envolver a diversidade existente na sala. 

Quando se fala em diversidade em sala de aula, a priori compreende-se esse 

ambiente como um espaço de conhecimento no qual se produz cultura em meio a 

existência de uma pluralidade de aptidões, razão pela qual o aprendizado não ocorre de 

forma igualitária e concomitante a todos os sujeitos envolvidos no processo. 

Por isso, cabe ao professor diversificar os recursos metodológicos e as 

metodologias de ensino, buscando envolver todas as formas de aprendizagem existentes 

em sala. Não é uma tarefa fácil, mas é função do professor promover a aprendizagem 

utilizando-se de diferentes meios. 
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Gardner (1995) apresenta a teoria de inteligências múltiplas como fundamento 

para a compreensão do fato que cada indivíduo possui formas distintas de inteligência e 

em graus variados. Tal fundamento pode auxiliar na compreensão da pluralidade 

intelectual existente em sala de aula. O autor afirma que o ensino-aprendizado deve ser 

focalizado nas inteligências particulares de cada pessoa e seu contexto cultural tem forte 

influência. Gardner também chama a atenção para a questão de que inteligências 

distintas representam não somente domínios diferentes de conteúdo, mas também 

circunstância de aprendizado diferente. Nesse aspecto, justifica-se a importância da 

diversidade metodológica em sala de aula. 

Ao promover a diversidade metodológica, o professor desenvolve diferentes 

habilidades/capacidades existentes em sala de aula. Deferentes formas de aprendizagem 

surgirão. Nesse processo, ressalta-se que o professor ao planejar sua aula deve 

considerar os conhecimentos trazidos pelo aluno e suas especificidades e limitações; as 

metodologias pensadas devem favorecer: 

 

A participação efetiva do aluno deve dar-se de forma que ele 

modifique, crie, construa seu conhecimento, e não apenas veja, ouça e 

copie tudo o que o professor diz ou escreve, para isso a informação 

deve ser atraente e útil, isto é, que ela esteja de alguma forma ligada a 

vida do aluno (RODRIGUES e GIMENEZ, p. 6-7). 

 

A seleção e a organização criteriosa dos temas trabalhados, por parte do 

professor, demonstram maior relevância, uma vez que quando o aluno não consegue 

fazer relação do conteúdo ensinado com a sua vida ele se desinteressa da matéria 

(TIBA, 1998).  A opção de trabalhar com metodologias diversas daquelas apresentadas 

continuamente como as mais frequentes na prática pedagógica do professor (lousa, 

questionários, leitura de texto, etc.) vai exigir do professor, além de critério no processo 

de planejamento das aulas, uma predisposição interna para potencializar o uso do tempo 

disponível para a elaboração destas atividades. 

Essa predisposição não é algo adquirido apenas com a aquisição de conceitos 

geográficos e didático-pedagógicos específicos durante a formação, embora estes sejam 

de fundamental importância, mas, sobretudo, se constrói por meio do compromisso 

assumido por este professor para com o papel social que ele possui perante o seu aluno. 

A importância dos “recursos auxiliares de ensino”, como o quadro, o giz, o 

livro didático, é confirmada em Libâneo (1999); o autor ainda adverte que esses não 

devem ser os únicos recursos e que o professor precisa diversificar, fazendo com que 
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suas aulas fiquem mais atraentes, melhorando a qualidade e assim favorecendo a 

participação do aluno. 

A sala de aula é um ambiente em que se constrói conhecimento e estar 

motivado é essencial para essa construção. Compreende-se, portanto, que cabe ao 

professor trazer a atenção dos alunos para os conteúdos e, ao mesmo tempo, criar 

condições para que o aluno estabeleça conexão entre ele e os conteúdos expostos. 

Essa situação pode vir a favorecer o surgimento de um pensamento crítico e 

reflexivo frente ao que está sendo exposto. Gasparin (2012, p.15-16) apoia este 

procedimento ao afirmar que: 

 

Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua prática social 

imediata a respeito do conteúdo curricular proposto. Como também 

ouvi-los sobre a prática social mediata, isto é, aquela prática que não 

depende diretamente do indivíduo, e sim das relações sociais como 

um todo. Conhecer essas duas dimensões do conteúdo constitui uma 

forma básica de criar interesse por uma aprendizagem significativa do 

aluno e uma prática docente também significativa.  

 

Como pode ser observada, a metodologia problematizadora possui importante 

papel dentro do Ensino de Geografia. Essa posição se dá por considerar que permite ao  

aluno obter um aprendizado de qualidade, já que tem como princípios fazer com que 

este estabeleça uma relação próxima entre o conhecimento adquirido, as experiências 

vividas, as necessidades sociais e individuais, buscando sempre a aquisição afetiva do 

conhecimento de forma sistematizada. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2.1 O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO  

 

A investigação se deu em duas escolas públicas estaduais de Ensino 

Fundamental e Médio (figura 1); uma localizada na área rural do município de 

Rebouças, classificada na modalidade Educação do Campo, nominada de Área de 

estudo 1 ou (AE1). A outra, localizada na área urbana do município de Irati, nominada 

de estudo de Área de Estudo 2 ou (AE2), classificada na modalidade comum de ensino. 

Ambas encontram-se localizadas no estado do Paraná e estão sob a orientação do 

mesmo Núcleo Regional de Ensino, situado na cidade de Irati, também no estado do 

Paraná e subordinadas à Secretária de Estado da Educação do Paraná – SEED/PR. 

 

 

Figura 1. Mapa de localização das escolas nos municípios de Rebouças e Irati - PR  
Fonte: ALBUQUERQUE, Jey (2014).  
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A escolha das áreas de estudo não foi aleatória, um dos critérios utilizados foi 

o acesso às escolas, uma vez que a pesquisa exigiria uma predisposição das 

professoras em permitirem o acesso às salas de aula durante um período significativo 

do ano letivo, bem como o aceite em adotar a diversidade metodológica por nós 

proposta durante o desenvolvimento da pesquisa. 

 A pesquisa se desenvolveu em duas etapas: a primeira no ano de 2013 e a 

segunda em 2014. 

Os sujeitos da investigação na primeira etapa da pesquisa no ano de 2013 

foram duas professoras de Geografia, uma em cada escola, quatro turmas de 6º ano do 

Ensino Fundamental, totalizando 108 alunos. Foram duas turmas em cada escola, uma 

turma do período da manhã e outra do período da tarde. 

Na segunda etapa, no ano de 2014, trabalhamos com quatro professoras. E essa 

mudança ocorreu porque nesse ano a turma da manhã da AE1 foi regida por uma nova 

professora, contratada pelo Processo de Seleção Simplificado – PSS do estado do PR. 

Esse fato também ocorreu na AE2, mas no período matutino. A professora 

responsável pela disciplina de Geografia nessa turma pertence ao Quadro Próprio do 

Magistério (QPM) do estado do Paraná e se encontrava afastada para formação 

continuada – Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR e no ano de 2014 

retornou às atividades em sala de aula. 

O critério de seleção das professoras participantes da pesquisa, por nós eleito, 

foi o de que elas deveriam ministrar a disciplina de Geografia em escolas da rede 

pública estadual e como critério de escolha da amostra  de alunos acatou-se a sugestão 

apresentada pelas professoras parceiras da pesquisa, no caso os 6º
s
 anos do Ensino 

Fundamental.   

Cabe destacar que a amostra de alunos somente ficou definida após o primeiro 

contato com as professoras. Como critério de escolha das instituições, solicitávamos 

apenas que fizessem parte da rede púbica de ensino do estado do Paraná e também que 

possuíssem facilidade de acesso. Dispostas a colaborar com a pesquisa, encontramos 

duas escolas, em municípios distintos; uma localizada na área urbana e a outra na área 

rural, como já mencionado. 

Visando conservar o anonimato das professoras participantes da pesquisa e dos 

estabelecimentos em que atuam, foram chamadas durante a pesquisa pela sigla “P” de 

professora e “AE” para área de estudo. O número que se segue é referente unicamente à 
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ordem em que foram observadas.  “P1” para a primeira professora observada, “P2” para 

a segunda professora observada, P3 para a terceira professora observada, P4 para a 

quarta professora observada; “AE1” para a primeira área de estudo observada e “AE2” 

para a segunda área de estudo observada. 

 

2.2 A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA  

 

O objetivo da presente pesquisa admitiu uma opção metodológica que 

privilegiasse os aspectos qualitativos, tendo como preocupação básica averiguar se a 

adoção de atividades práticas pedagógicas mobiliza o aluno para a aprendizagem 

dos conteúdos geográficos. Trata-se de pesquisar a prática pedagógica cotidiana do 

professor de Geografia, quais suas escolhas metodológicas e ponderar se estas 

mobilizam ou não o aluno para o aprendizado. 

A opção pela abordagem qualitativa se deu por considerar-se que oferece 

melhores condições para alcançar o objetivo da pesquisa. Segundo Godoy (1995), a 

investigação de natureza qualitativa tem no ambiente natural sua fonte direta de dados, 

possui caráter descritivo: “os dados coletados aparecem sob a forma de transcrições de 

entrevistas, anotações de campo, fotografias, videoteipes, desenhos e vários tipos de 

documentos” (GODOY, 1995, p. 62).  

Para o autor, na abordagem qualitativa todos os dados da realidade são 

considerados importantes. Num sentido mais amplo, essa forma de abordagem 

compreende as averiguações nas quais predomina a observação participante, o que 

supõe existir uma relação direta do observante com o ambiente natural do fenômeno 

observado. 

Considerando o conceito amplo de pesquisa qualitativa, foi proposta a 

interação junto aos sujeitos da pesquisa, dentro do ambiente observado in loco, em que 

“o pesquisador assume o papel de sujeito da pesquisa junto com o campo investigado” 

(VEIGA, 1988, p. 34). 

Como instrumento de coleta de dados pautamo-nos na realização de 

observação, de entrevistas e de pesquisa bibliográfica.  

O processo de observação ocorreu na escola, sua estrutura e encaminhamentos 

práticos da rotina escolar, mas focado, sobretudo, na análise da sala de aula e nas 

práticas docentes. Foram realizadas entrevistas informais com a direção de ambas as 

escolas; com as equipes pedagógicas; com as professoras e com os alunos. Também 
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foram consultados documentos oficiais que norteiam os princípios da escola básica 

como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 de 20/12/1996; 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs de 1998 e Diretrizes Curriculares Estaduais 

– DCEs de 2008 e a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990; e o ECA - Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990).  

Outros documentos analisados para a realização da pesquisa foram o Projeto 

Político Pedagógico da escola – PPP; o Plano de Trabalho Docente – PTD; o Plano de 

aula e o registro de classe do professor. A seleção destes foi motivada pela importância 

que assumem na orientação da prática pedagógica do professor. 

A pesquisa de campo para a obtenção dos dados iniciais ocorreu no ano de 

2013 e foi retomada para a complementação em 2014.  Mais detalhadamente, é possível 

afirmar que esse período de realização de trabalhos de campo aconteceu em quatro 

momentos: na área de estudo (AE1) primeira etapa de abril a julho de 2013 e a segunda 

etapa em outubro de 2014; e na área de estudo (AE2) a primeira etapa aconteceu de 

agosto a outubro de 2013 e a segunda etapa em outubro de 2014. 

Em todas etapas foi estabelecido um cronograma inicial de visitas, que 

respeitou a disponibilidade de cada professora; este cronograma inicial sofreu ajustes 

devido a necessidades particulares
5
 da professora da AE1 no ano de 2013. 

 

2.2.1  As entrevistas 

 

 Segundo Lüdke e André (1986), ao lado da observação, a entrevista se apresenta 

como uma ferramenta básica para a coleta de dados, em uma perspectiva de pesquisa 

que desenvolvemos. Caracteriza-se como uma das principais técnicas de trabalho em 

quase todos os modelos de pesquisas utilizados nas Ciências Sociais. Uma das 

características importantes, segundo os autores, está na possibilidade de captação 

imediata e corrente da informação desejada. Diante do exposto, iniciamos o relato do 

modo como foi organizada esta etapa do trabalho. 

As entrevistas com a professora (P1) da AE1, no ano de 2013, aconteceram de 

maneira informal, assemelhando-se a uma conversa, e foram realizadas durante o trajeto 

de mais de vinte quilômetros da sua residência até o seu local de trabalho, a escola. Com 

                                                      
5
 A professora da AE1 encontrava-se em 2013 em estado gestacional e nos solicitou rapidez na pesquisa e 

por vezes desmarcou nossos encontros, pois não se encontrava bem.  No ano de 2014, ela não aceitou 

participar da segunda etapa da pesquisa, sendo seu lugar ocupado pela profª.  P3. 
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a professora da AE2, as entrevistas aconteceram na sala dos professores, durante sua 

hora-atividade.  

Com a coordenação pedagógica e com a direção de ambas as escolas, as 

entrevistas aconteceram sempre após a observação da aula,  no mês de junho de 2013, e 

tinham como tempo de duração aproximadamente cinquenta minutos.  

As informações obtidas com essas entrevistas ficaram concentradas nas 

características dos alunos das turmas pesquisadas, da diversidade existente em sala, das 

especificidades de cada aluno nas questões, socioeconômica e na indisciplina, bem 

como as questões relacionadas ao ideário prático do fazer pedagógico, frente ao público 

plural existente em sala. 

Com os alunos, a entrevista aconteceu de forma coletiva, com uma única 

pergunta orientadora que serviu de ponto de partida, deixando-os falarem à vontade e 

trocar ideias entre si quando necessário: “O que você acha legal na disciplina de 

Geografia e o que não é legal?”. 

As falas dos alunos não foram gravadas, mas registradas por meio de anotações 

das expressões consideradas mais significativas.  

Na segunda etapa da pesquisa, no ano de 2014, dois novos sujeitos foram 

acrescentados. Duas professoras de Geografia: uma na AE1, outra na AE2.  Isso ocorreu 

porque no ano de 2014 quando procuramos novamente as escolas para a segunda etapa 

da pesquisa, essas professoras estavam substituindo a P1 e P2 nas turmas pesquisadas 

em 2013, em ambas as áreas de estudo. 

Diante disso, agendou-se uma conversa com cada uma das professoras e foi 

apresentado o objetivo da pesquisa, solicitando sua colaboração. Ambas aceitaram. 

Marcamos entrevistas informais para obtenção de dados acerca de seus perfis, bem 

como combinamos data para observação das aulas e de suas práticas pedagógicas.   

 

2.2.2 Observação das aulas 

 

Consideramos a observação das aulas como um dos importantes momentos na 

realização da pesquisa; a ênfase se deve ao fato de ser na sala de aula que as práticas 

pedagógicas se concretizam.  

Por meio dessa técnica foi possível coletar informações referentes às atividades 

docentes e aos intercâmbios que caracterizam o cotidiano de sala de aula “(...) A 

experiência direta é, sem dúvida o melhor teste de verificação de ocorrências de um 
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determinado fenômeno” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 26); essa aproximação direta, 

segundo o autor, permite que o observador chegue mais perto da “perspectiva dos 

sujeitos”. 

Observamos a sala de aula sem intervir, acompanhando de forma atenta aos 

acontecimentos, buscando apreender situações que foram verbalizadas durante as 

entrevistas. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, solicitamos às professoras parceiras 

documentos técnicos pedagógicos como: Plano de Trabalho Docente; Plano de aula; 

instrumentos didáticos; exemplares de provas; cópias de algumas atividades realizadas 

pelos alunos e registro de classe para observação. Todos os materiais disponibilizados 

auxiliaram no conhecimento da prática pedagógica das professoras regentes das turmas 

com as quais trabalhamos. E foram organizados para posterior análise dos materiais. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 1 

 

A área de estudo -1 (AE1) encontra-se localizada na área rural do município de 

Rebouças /PR. Está classificada na modalidade Educação do campo e está a quarenta 

quilômetros de seu Núcleo Regional de Ensino, situado na área central do município de 

Irati, no estado do Paraná. 

Segundo as Diretrizes Operacionais para Educação do Campo (2002), a escola 

classificada nessa modalidade de ensino tem sua característica educativa desenvolvida 

“junto às populações do campo e fundamenta-se nas práticas sociais constitutivas dessas 

populações: os seus conhecimentos, habilidades, sentimentos, valores, modo de ser, de 

ver, de viver e de produzir e formas de compartilhar a vida” (Art. 2º da Resolução 01 – 

CNE 03/04/2002). As Diretrizes Curriculares da Educação do Campo afirmam que o 

conceito de “campo” tem:  

O seu sentido cunhado pelos movimentos sociais no final do século 

XX, em referência à identidade e cultura dos povos do campo, 

valorizando-os como sujeitos que possuem laços culturais e valores 

relacionados à vida na terra. Trata-se do campo como lugar de 

trabalho, de cultura, da produção de conhecimento na sua relação de 

existência e sobrevivência. Assim a definição de campo vai além de 

uma definição jurídica (PARANÁ, 2006, p. 24). 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da AE1 foi elaborado em  2010 e ainda se 

encontra vigente nos anos de realização da pesquisa: 2013 e 2014. Seu texto traz a 

história do surgimento da escola, ocorrido devido à necessidade de centralização de um 
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complexo de escolas desativadas, que funcionavam em localidades circunvizinhas e em 

classes multisseriadas. 

Foi inaugurada em 07 de dezembro de 1990; a estrutura atual, segundo o PPP, 

é bastante precária e abriga ainda uma escola municipal de ensino de 1º ao 5º ano. O 

imóvel pertence ao Estado do Paraná e o terreno pertence à prefeitura do município de 

Rebouças. 

Ambas as escolas trabalham em regime de compartilhamento e o Ensino Médio 

foi implantado em 2002, segundo o PPP (2010). A classificação da escola na 

modalidade Educação do Campo se justifica pelo fato de estar inserida em um sistema 

faxinal, que segundo Chang (1985) é: 

 

Um sistema de produção familiar que apresenta os seguintes 

componentes: a produção animal – criação de animais domésticos, 

tanto para o trabalho, quanto para o consumo próprio, na técnica "à 

solta" em criadouros comuns, destacando-se os eqüinos, suínos, 

caprinos e as aves domésticas; a policultura alimentar – lavouras de 

subsistência circunvizinhas ao criadouro, destacando-se o milho, 

feijão, arroz, batata e a cebola e; a coleta da erva-mate – o mate nativo 

se desenvolve dentro do criadouro e é coletado durante o inverno, 

desempenhando papel de renda complementar, tanto para o 

proprietário na venda do produto, quanto para os empregados na 

remuneração de sua força de trabalho. O que torna o Sistema Faxinal 

um caso único é a sua forma de organização. Ele se distingue das 

demais formas camponesas de produção no Brasil pelo seu caráter 

coletivo no uso da terra para a produção animal. A instância do 

comunal é consubstanciada, nesse sistema, em forma de criadouro 

comum (CHANG, 1985, p. 1-2). 

 

Segundo o Projeto Político Pedagógico (2010), a escola ganha destaque na 

comunidade pelo seu envolvimento com projetos na área da Ecologia. Os professores e 

os alunos buscam conscientizar a população faxinalense da importância da Educação 

Ambiental e de seus hábitos culturais. 

Nesse sentido, são promovidos teatros, passeios ecológicos, palestras, 

plantações de árvores, trabalho com horta e coleta de lixo no entorno da escola
6
. Essa 

afirmativa pode ser constatada durante a pesquisa de campo. 

Os princípios norteadores da AE1 estão fundamentados, de acordo com seu 

Projeto Político Pedagógico, nas Constituições Federais e Estaduais, na Lei de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional - LDBEN nº. 9394/96, no Estatuto da Criança 

                                                      
6
Todos os trabalhos elaborados pela escola encontram-se disponibilizados em uma página do Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008356986443&fref=ts 
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e do Adolescente - ECA, Lei nº.  8069/90 e na Legislação do Sistema Estadual de 

Ensino- Diretrizes Curriculares da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 

A AE1 tem na Matriz Curricular das séries finais do Ensino Fundamental oito 

disciplinas consideradas da Base Nacional Comum (BNC) e uma disciplina considerada 

Parte Diversificada (PD), conforme (tabela 1). 

 

Tabela 1. Matriz Curricular / LDB Nº 9394/96 séries finais do Ensino Fundamental – 

AE1 

Disciplinas  Composição curricular Série / carga horária semanal 

  6º 7º 8º 9º 

Arte BNC 2 2 2 2 

Ciências BNC 3 3 3 3 

Ed. Física BNC 2 2 2 2 

Geografia BNC 2 3 3 3 

História BNC 3 2 3 3 

L. Portuguesa BNC 5 5 5 5 

Matemática BNC 5 5 5 5 

Ens. Religioso * BNC 1 1 - - 

L.E.M.- Inglês PD 2 2 2 2 

Carga horária total 25 25 25 25 

* Opcional para o aluno e computada na carga horária da matriz curricular. 

BNC- Base Nacional Comum; PD – Parte Diversificada. 

Fonte: Diadiaeducaçao.pr.gov.br 

 

 

Os 6º
s
 anos do Ensino Fundamental, sujeitos da pesquisa, possuem duas aulas 

de Geografia semanal. O horário de atendimento na AE1 acontece nos períodos 

matutino e vespertino; esse último dedicado às séries finais do Ensino Fundamental e à 

Educação Especial. No horário noturno o atendimento é realizado para o Ensino Médio 

e a Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

No ano de 2013, primeira etapa da pesquisa, a AE1 deu atendimento a 

trezentos e nove alunos, que foram distribuídos em dezesseis turmas. O horário de 

funcionamento obedece às características específicas da realidade local, pensado para as 



49 
 

necessidades que são características da área rural
7
. 

Em todas as salas de aulas há uma TV 29 polegadas, com entrada USB, 

fornecida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, quadro, apagador e giz. 

Enquanto recursos disponíveis que necessitam de agendamento anterior, registramos a 

existência de um aparelho de multimídia (datashow), de um notebook e de uma tela 

projetora. 

Especificamente para o ensino de Geografia, a AE1 não dispõe de mapas, 

possui um globo terrestre, porém requer reparos. Na sala chamada de depósito pela da 

direção da escola, encontram-se guardados materiais de Geologia como: uma caixa com 

rochas, doação da empresa MINEROPAR, alguns fósseis coletados pelos alunos na 

região, mas sem classificação
8
.  

Possui também um laboratório de informática com trinta computadores, porém 

não tem uso pedagógico, devido à região não receber um sinal de internet satisfatório, 

ou seja, essa situação permite que apenas um computador possa estar ligado à internet 

por vez e, nesse caso, a preferência de uso fica normalmente com secretaria da escola, 

ficando os alunos sem possibilidade de uso.  

A biblioteca divide seu espaço físico com materiais da escola municipal e 

também com outros materiais que não fazem parte do acervo bibliográfico
9
. O acervo 

bibliográfico disponível à pesquisa dos alunos é incipiente, composto por livros 

didáticos e literatura brasileira; sobretudo no que tange à área de Geografia, foram 

encontrados apenas um globo terrestre e livros didáticos que são distribuídos pela escola 

aos alunos. A nosso ver, a biblioteca não atende às necessidades de estudo e pesquisa 

dos alunos e dos professores. Questionados acerca da utilidade da biblioteca, os alunos 

consideram-na desinteressante. 

É relevante registrar que na AE1 existe outro espaço contendo materiais 

bibliográficos (um armário) com obras importantes para a fundamentação teórica do 

                                                      
7
O período da manhã tem como horário de entrada às 8 h e saída às 11h 40 min. A entrada do período da 

tarde se dá às 12 h 30 min. e a saída às 16h30 min. No período noturno a entrada é realizada às 19h e a 

saída às 22h45min. Para os alunos frequentadores do noturno e que são do ensino médio, que tem também 

uma carga horária específica realizada aos sábados, visando repor minutos não cumpridos durante a carga 

horária de segunda feira a sexta feira. 
8
Materiais diversos trazidos também pelos alunos encontrados em escavações em suas propriedades que 

remetem a uma civilização anterior existente no local (utensílios de cerâmica, pedra polida, etc.). A 

ratificação da existência de uma civilização antiga nesta área ainda não possui comprovação científica. 
9
Um exemplo de material que não faz parte do acervo esperado para uma biblioteca escolar é a existência 

de uma geladeira. 
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professor de Geografia como: Milton Santos, Yves Lacoste, Lana de Souza Cavalcanti, 

Helena Copetti Callai, dentre outros autores contemporâneos.  

Segundo a direção da escola, os livros foram enviados pela Secretaria de 

Estado da Educação há mais de dois anos e permanecem em suas embalagens originais 

ainda lacradas. Esse armário fica disposto no laboratório de informática. Nesse caso, 

perguntamos à direção da escola se os professores foram comunicados desse 

recebimento e, segundo a direção, esse material ficou disponibilizado em cima de um 

armário na sala dos professores por mais de trinta dias, e não houve interesse por parte 

dos professores de Geografia em analisar esse acervo.  

Posterior a isso, os livros foram armazenados no armário acima mencionado. A 

escola não possui laboratório de Ciência para o Ensino Médio, as atividades físicas e 

recreativas são realizadas na quadra da escola. A escola possui uma grande área verde. 

A grande área verde poderia ser utilizada pelo professor da disciplina de 

Geografia como forma de inovação do seu trabalho, e assim despertar nos alunos 

sensações e emoções que não são possíveis em ambientes de sala de aula tradicional. 

  

2.4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 2 

 

A AE2 encontra-se localizada no bairro Engenheiro Gutierrez, na cidade de 

Irati, no Estado do Paraná, Estando no mesmo perímetro urbano de seu Núcleo Regional 

de Ensino. E está classificada na modalidade convencional de ensino. 

Seu Projeto Político Pedagógico (PPP) foi elaborado em 2012 e encontra-se 

vigente nos ano de 2013 e 2014, anos da realização da pesquisa. O seu texto traz como 

proposta educacional a “formação de cidadãos críticos, atuantes e responsáveis, capazes 

de viver em sociedade, cumprindo seus deveres e exigindo seus direitos, ou seja, 

exercendo cidadania” (PPP, 2012). As atividades da AE2 tiveram seu início no ano de 

1952.  

Atualmente, a escola conta com uma estrutura de oito  salas de aula e em 2013 

deu atendimento a trezentos e sessenta e oito alunos regularmente matriculados. 

Segundo informação da direção da escola, o colégio deve ser ampliado no ano de 2014, 

passando a contar com um espaço específico para biblioteca. 

Cabe observar que no ano de 2014, quando retornamos para a segunda etapa da 

pesquisa, as obras de ampliação da escola ainda não tinham acontecido. Segundo a 
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direção, a verba disponibilizada pelo governo do estado do Paraná para ampliação da 

escola foi cancelada. 

Com relação à possibilidade de construção desse novo espaço em 2014, 

idealizavam alocar biblioteca e laboratório de informática, o que deveria contribuir 

muito para a melhoria das aulas, principalmente as de Geografia, pois os alunos 

poderiam utilizar as redes sociais para pesquisas geográficas.  

O planejamento do novo espaço se justifica pela existência de um laboratório 

de informática alocado em área que não permite o acesso dos alunos, e seus 

equipamentos precisam passar por manutenção. A escola objetivava um novo espaço 

destinado à biblioteca, que deveria contribuir para que o professor pudesse oferecer aos 

alunos outras possibilidades de espaços de estudo, bem como um novo ambiente para 

pesquisas. 

A área física da escola é compartilhada com uma unidade de ensino da rede 

municipal de ensino da cidade de Irati. Essa situação acaba por fazer com que tanto os 

alunos da escola municipal como os da escola estadual tenham horários de intervalos 

diferenciados, evitando, com isso, que os alunos da escola municipal (que possuem 

menos idade) acabem se machucando ao brincarem com os alunos da escola estadual 

que estão em faixa etária maior.  

Os princípios norteadores da AE2 estão fundamentados em seu Projeto Político 

Pedagógico, nas Constituições, Federal e Estadual, Lei de Diretrizes e Bases de 

Educação Nacional - LDBEN nº. 9394/96, no Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA, Lei nº.  8069/90 e na Legislação do Sistema Estadual de Ensino- Diretrizes 

Curriculares da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Sua Matriz Curricular das 

séries finais do Ensino Fundamental II está arrolada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Matriz Curricular / LDB Nº 9394/96 séries finais do Ensino Fundamental - 

AE2 

Disciplina  Composição curricular Série / carga horária semanal 

  6º 7º 8º 9º 

Arte BNC 2 2 2 2 

Ciências BNC 3 3 3 3 
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Ed. Física BNC 2 2 2 2 

Geografia BNC 2 3 3 3 

História BNC 3 2 3 3 

L. Portuguesa BNC 5 5 5 5 

Matemática BNC 5 5 5 5 

Ens. Religioso * BNC 1 1 - - 

L.E.M.- Inglês PD 2 2 2 2 

Carga horária total 25 25 25 25 

*Opcional para o aluno e computada na carga horária da matriz curricular. 

BNC- Base Nacional Comum, PD – Parte Diversificada.  

Fonte: Diadiaeducação.pr.gov.br (2013) 

 

Os alunos dos 6º ano do Ensino Fundamental II possuem duas aulas semanais 

de Geografia. O horário de funcionamento da escola no que tange às séries finais do 

Ensino fundamental acontece nos período matutino e vespertino.  

Pelas manhãs estudam as séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

enquanto que no período da tarde estudam as séries finais do Ensino Fundamental. O 

atendimento em sala de recurso é realizado tanto no horário da manhã como no horário 

da tarde.  

Para o Projeto Político Pedagógico (2012) da escola, sua estrutura física é 

precária e indica a falta de um laboratório de Ciências. O horário de funcionamento do 

colégio é das 7h30min. às 11h50min. e das 13h às 17h20min. A escola possui turmas do 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
10

 e do Ensino Médio, turmas do 1º ao 3º ano 

Regular, este último implantado no ano de 2004, de forma gradativa.  

O Colégio oferta à comunidade local o Centro de Língua Estrangeira Moderna 

- CELEM – Língua Espanhola. Como proposta pedagógica para o ensino de Geografia 

no 6º ano do ensino fundamental, o documento assevera que os temas serão abordados 

dentro de duas perspectivas: “a cartográfica, para que o aluno compreenda como os 

                                                      
10

Conforme a instrução Nº 008/2011-SUED/SEED, que regulamenta a implantação simultânea do Ensino 

Fundamental de nove anos a partir do ano de 2012. 
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fenômenos se distribuem e se relacionam no espaço geográfico, e a interdisciplinar, 

mostrando ao aluno a relação existente entre as diversas áreas do conhecimento” (PPP, 

2012, p. 202). 

Durante as observações no ano de 2013 e em 2014 não foram registradas nos 

procedimentos da professora da disciplina a perspectiva cartográfica e nem a 

interdisciplinar mencionada no PPP da escola. 

Perguntado à P2 acerca da proposta de uma perspectiva interdisciplinar, ela 

afirmou que não existe uma relação próxima entre os docentes das demais áreas do 

conhecimento que venha a favorecer a interdisciplinaridade.  

Em 2014 foi indagado à P3 acerca da possibilidade interdisciplinar; ela deu a 

mesma resposta. As aulas, segundo o documento, acontecem de forma “expositivas e 

práticas, com discussões em grupo, troca de ideias e experiências, com pesquisas 

abordando temas da atualidade” (PPP, 2012, p. 202).  

Acerca dessa informação, no ano de 2013, quando da primeira fase da 

pesquisa, não foi possível observar a manifestação dos alunos dos 6ºs anos com relação 

aos conteúdos expostos pela professora durante as aulas. 

Em 2014, segunda etapa da pesquisa, com os mesmos alunos, mas no 7º ano do 

Ensino Fundamental, foi possível observar os alunos mais participativos. Tanto a P2 

como a P3 argumentam que essa mudança de comportamento ocorreu devido ao 

amadurecimento dos alunos e também por estarem mais “conscientes” da importância 

da escola. 

O Projeto Político Pedagógico traz ainda que devem ser utilizados pelos 

professores diferentes recursos para a promoção da aprendizagem, com abordagem 

teórica sociocultural. Acerca dessa informação, de fato observou-se a P2 utilizando  

alguns recursos como apoio à materialização dos conteúdos no ano de 2013, quando da 

primeira etapa da pesquisa.  

Em 2014, segunda etapa, verificou-se que houve mudança quanto aos seus 

procedimentos metodológicos. Perguntada acerca dessa nova postura metodológica, a 

professora responde: 

 

“O ano passado fui supervisora do PIBID, a partir de então eu mudei 

muito minha forma de trabalhar em sala de aula. Antes eu justificava 

o meu não uso de outros instrumentos didáticos, colocando a culpa na 

minha carga horária excessiva de aulas. Esse ano eu fiz todo o meu 

planejamento nas férias e consegui pensar diferentes formas de 

trabalhar os conteúdos com os alunos, inclusive planejei com eles 
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aula de campo. Eu acredito que eu amadureci juntamente com os 

alunos” (P2- AE2, 2014). 

 

No que tange aos recursos disponíveis na escola e em sala de aula para auxílio 

na prática pedagógica cotidiana, no ano de 2013, a AE2 dispunha de TV com entrada 

USB, fornecida pela Secretaria de estado da Educação, quadro, apagador e giz. Possuía 

também datashow e tela projetora; esses recursos, no caso de uso pelo professor, devem 

ser agendados com antecipação; em 2014 essas informações não sofreram alterações. 

Especificamente para o ensino de Geografia, a AE2 possui um conjunto de 

mapas comprados com recursos do programa PIBID,  em que a P2 foi supervisora do 

Programa no ano de 2013; a escola possuía também um kit de rochas classificadas e 

disponibilizadas pela empresa MINEROPAR, e também um globo terrestre em boas 

condições. 

Tanto no ano de 2013 quanto no ano de 2014, não observamos o uso desses 

materiais em nenhum momento, tanto pela P2 como pela P3, essa última observada no 

ano de 2014, segunda etapa da pesquisa.  

Apesar da biblioteca não se encontrar em um lugar apropriado, possui um 

acervo relevante de livros didáticos, paradidáticos, revistas e obras literárias. Além de 

materiais como fantoches, CDs, DVDs, dentre outros.  

O governo estadual distribuiu para todas as escolas estaduais vários kits com 

fantoches da “família branca” e “família negra”; esse material encontra-se guardado em 

um armário da escola ainda em embalagens lacradas. Acredita-se que para o professor 

trabalhar com os fantoches ele deve possuir uma postura teatral, ou mesmo comungar 

dessa ideia, para que possa promover esse tipo de metodologia em sala de aula.  

A biblioteca possui uma quantidade expressiva de livros de autores como: 

Milton Santos, Kischimoto, Callai, Cavalcanti, Kaercher, dentre muitos outros autores 

de relevância no contexto geográfico. Cabe colocar que a P2, até o momento, não tinha 

conhecimento da existência desse material específico. Achou interessante a informação, 

mas não manifestou interesse em utilizar esse material. A professora P3, em 2014, 

questionada  desse material, responde: 

 

 “você acredita que essa informação é nova para mim? Eu sabia que 

a secretaria tinha enviado livros para a escola, mas não tive 

curiosidade de saber os autores. Inclusive durante o meu PDE tive 

que sair a procura de livros e não lembrei que a escola poderia ter, 

acho que falhei ai” (P3, AE2, 2014). 
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Essa situação remete a pensar que haja de fato falta de diálogo entre 

professores, equipe administrativa, a responsável pela biblioteca e, claro, a direção da 

escola. Para essa afirmativa, considera-se o fato que de que a direção da escola é quem 

acusa o recebimento desse material e faz o encaminhamento para a biblioteca. 

No ano de 2014, após resposta da professora P3, perguntamos à direção se 

houve divulgação desse material aos professores; informou que não, e que houve aí um 

descumprimento do procedimento sob responsabilidade da direção.  

 

2.5 PERFIL DOS ALUNOS 

 

2.5.1  Alunos da Área de Estudo 1  

 

O perfil dos alunos da AE1 foi apresentado pela professora da disciplina de 

Geografia, pela direção da escola e pela coordenação pedagógica. Segundo a P1, os 

alunos são oriundos de localidades distantes, utilizam o transporte escolar fornecido 

pelo município. As turmas de 6º ano são compostas de vinte alunos no horário da manhã 

e dezoito alunos no horário da tarde. A faixa etária desses alunos está compreendida 

entre 10 a 12 anos. 

No caso dos sujeitos da pesquisa, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental,  

concentram-se nos períodos matutino e vespertino; grande parte dos alunos, segundo a 

direção da escola, está inserida nos programas sociais do governo federal, dedicados aos 

segmentos sociais mais fragilizados, a exemplo o Bolsa Família
11

. 

De acordo com a coordenação pedagógica, 20% dos alunos da tarde 

frequentam a sala de recursos multifuncional no contraturno, em contraposição a 10% 

dos alunos da manhã que fazem uso desse recurso. Todos os frequentadores dessa sala 

possuem laudo médico atestando a sua necessidade especial. 

Indagamos à equipe pedagógica quais seriam essas necessidades especiais 

existentes em sala, ao que relatou que, de acordo com os laudos médicos que a escola 

possui, a maioria se trata de déficit intelectual e transtorno hiperativo. 

Os alunos inseridos nas atividades vinculadas à sala de recurso as fazem no 

contraturno, e quando isso ocorre todas as refeições diárias são oferecidas pela escola, 

                                                      
11

Cabe colocar que a economia local, característica da comunidade faxinalense, está baseada na 

agricultura familiar de subsistência. 
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devido às residências dos alunos estarem distante da escola. Essa situação, segundo a 

professora responsável por esse atendimento especial, acaba por dificultar os resultados 

com esses alunos, pois muitos acabam por não utilizar esse atendimento de forma 

frequente, devido à distância de suas moradias e também por ser um atendimento 

realizado no contraturno.   

Alguns dos materiais escolares utilizados pelos alunos são oferecidos pela 

escola, que recebe verba do governo do estado para suprir essas necessidades. A escola 

também promove eventos para arrecadação de fundos, visando manter o fornecimento 

desse tipo de assistência. 

Os relatos da P1, da coordenação pedagógica e mesmo da direção da AE1 

informam que a escola vai além da sua função em relação à população local. Em caso 

de alguma emergência, os membros da comunidade com frequência buscam apoio na 

escola. Funcionários são deslocados de sua função para atender a essas emergências. 

Essa situação relatada pôde ser confirmada durante as observações. A direção 

da escola por vezes interfere em consultas médicas e outros atendimentos à saúde.  

A relação da escola com os alunos e com seus familiares é bastante 

interessante; a escola serve de local de encontro, isso ocorre porque as residências ficam 

em lugares distantes. Ela serve também de referência de localização, pois é o local mais 

conhecido da comunidade, sendo utilizada inclusive no período das férias. 

 De acordo com a direção escolar: “nós temos que pedir para os alunos não 

virem para a escola, pois enquanto a secretaria permanece trabalhando eles continuam 

frequentando”. 

Em sala de aula os alunos sujeitos da pesquisa não apresentam histórico de 

indisciplina, tanto os que cursam o horário da manhã, como os que frequentam o horário 

da tarde. No que se refere ao aprendizado, segundo relato da professora, os alunos do 

período matutino têm melhor desempenho na disciplina de Geografia, se comparados 

com os alunos do vespertino. 

Segundo a P1, essa diferença estaria no fato de os alunos da manhã serem 

provenientes de famílias “melhor estruturadas”, tanto afetiva quanto economicamente. 

Segundo ela, os alunos da tarde têm problemas sérios na família, como: violência 

doméstica, orfandade, alcoolismo com membros da família. Este tipo de problema não 

foi relatado no período da manhã. 

Os alunos, tanto da manhã como da tarde, não se manifestam nas aulas de 

Geografia; apresentam-se indiferentes frente aos conteúdos apresentados pela P1. Não 
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esboçam nenhum interesse, não questionam e não relacionam os conteúdos ao 

cotidiano. 

Essa observação não foi repetida no ano de 2014 na segunda etapa da pesquisa; 

cabe colocar que observamos outra professora P3, que assumiu a regência dessa classe, 

no 7º ano.  

Nesse segundo momento, os alunos se mostraram ativos e animados com as 

aulas da professora. Estavam interessados e surpreenderam com a maturidade e 

responsabilidade para com os conteúdos. A professora relatou que é uma turma muito 

boa e acrescentou “eu queria ter pelo menos três turmas igual a esse 7º ano da manhã” 

(P4, AE1, 2014). 

A P1, que no ano de 2013 era a regente da turma, já havia relatado que a turma 

era muito boa, mas, mesmo sendo considerada uma boa turma, não conseguimos 

observar a manifestação dos alunos em sala, como aconteceu em 2014 com a nova 

professora. Acreditamos que o amadurecimento dos alunos e a troca de professor 

ajudaram nessa mudança. 

Questionamos os alunos acerca da nova professora e responderam: “que era 

uma professora muito boa e fazia coisas ‘diferentes’”. Nesse caso, estavam se referindo 

a aulas de campo ocorridas nas dependências da própria escola. Eles acharam 

interessante estudar em outro ambiente. A escola possui uma grande área verde  que 

poderia ser utilizada como espaço de aula e assim tornar o trabalho do professor mais 

interessante. 

Quanto aos alunos da tarde da AE1, no ano de 2014, quando agora no 7º ano 

do Ensino Fundamental, não foi possível observá-los com a P1 novamente no segundo 

semestre do ano em questão.  

No entanto, nesse mesmo ano, no primeiro semestre do ano letivo, tivemos a 

oportunidade de substituir a P1, que se encontrava em licença-maternidade. 

Convém considerar que tanto para observar quanto para efetivar as 

metodologias com as diferentes turmas, solicitou-se permissão a todas as instâncias das 

escolas (direção da escola, equipe pedagógica, e professora responsável pelo 

atendimento de alguns alunos da turma na sala de recurso). Visando trabalhar a 

interação da pesquisa junto a esses profissionais, foi solicitado que tecessem 

considerações do trabalho efetivado. 

Tanto a equipe pedagógica quanto a direção e a professora de sala de recurso 

colocaram que os alunos se apresentavam motivados para as aulas de Geografia e 
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esperavam-nos ansiosos por esses dias de aulas. Especificamente nessa turma, a 

diversidade metodológica foi um dos fatores determinantes para chamar a atenção do 

aluno para a aprendizagem dos conteúdos geográficos.  

  

2.5.2 Alunos da Área de Estudo 2  

 

Segundo o Projeto Político Pedagógico - PPP (2012), uma parcela dos alunos 

que frequenta a escola é oriunda da zona rural, e utilizam o transporte escolar; saem das 

suas casas ainda de madrugada (no caso dos que frequentam o horário da manhã) e ao 

retornarem da escola ajudam seus familiares no desenvolvimento de atividades agrícolas 

e pecuárias. 

Preocupados com a questão da exploração do trabalho infantil, a coordenação 

pedagógica informa que os alunos são orientados acerca da proibição dessa forma de 

trabalho no país. A escola realiza com frequência palestras e solicita aos professores a 

orientação do tema em sala de aula. Inclusive no ano de 2013, primeira etapa da 

pesquisa, ocorreu uma palestra na escola, com toda a comunidade escolar, convocada 

pela promotora de justiça do município, responsável pela Vara de Infância e da Família. 

A palestra teve como pauta o trabalho infantil. Os pais dos alunos foram convocados 

pela promotora, com promessa de penalidade no caso de não comparecimento. Cabe 

colocar que esse é um tema trabalhado nos conteúdos de Geografia. 

O PPP (2012) aponta ainda que a maioria dos alunos sofre de carência 

financeira e afetiva. A coordenação pedagógica relata casos de violência doméstica e 

alcoolismo familiar. Nesse caso específico, a coordenação não nos apresentou a 

predominância de alunos carentes em maior número de manhã ou à tarde. 

No caso dos 6º
s 
anos, a coordenação pedagógica apenas comentou que a grande 

maioria é carente. Afirmou também que os casos de violência doméstica que chegam ao 

conhecimento da escola são encaminhados ao Conselho Tutelar.   

O PPP (2012) traz ainda a informação de que os alunos que frequentam a 

escola apresentam-se rebeldes, sem limites e demonstram desinteresse pelos estudos. 

Essa realidade, segundo esse documento, gera dificuldades de aprendizagem, havendo a 

necessidade de intervenção no processo educativo de forma a redimensionar o trabalho 

para que sejam garantidas as aprendizagens fundamentais. 

Essa observação referente à rebeldia, de fato foi constatada em sala de aula. Os 

alunos são bastante agitados, falam muito, são dispersos, jogam objetos uns nos outros, 
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fazem piadas. Dos cinquenta minutos de aula, pelo menos vinte minutos a P2 passa 

chamando a atenção e solicitando aos alunos o silêncio. Mesmo que a P2 apresente uma 

postura, por vezes, rígida, os alunos mantêm a indisciplina, o que representa um 

desgaste físico e emocional para a professora ao final de cada aula. 

 As salas dos 6º
s
 anos, tanto do período matutino quanto do período vespertino, 

possuem trinta e cinco alunos. Segundo a P2, isso interfere na qualidade da aula e 

também causa um desgaste no professor. Esse número de aluno se apresenta grande até 

mesmo para as orientações recebidas pela escola do NRE/Irati, que estabelece que as 

turmas devam ser constituídas de no máximo trinta alunos. 

Cabe ressaltar que 20% dos alunos que frequentam o 6º ano, tanto da manhã 

como da tarde, fazem uso da sala de recurso multifuncional no contraturno, todos 

possuem laudo médico atestando suas necessidades educativas especiais. De acordo 

com a equipe pedagógica, essas necessidades são muitas; no caso do 6º ano, tem-se 

déficit de atenção, déficit intelectual, dislexia e crianças com hiperatividade, dentre 

outras situações que tornam o processo de mediação do ensino-aprendizagem ainda 

mais complexo.  

A faixa etária desses alunos varia entre dez a dezesseis anos, e, apesar de 

agitados
12

, os alunos não apresentam questionamentos no que concerne aos conteúdos 

expostos pela P2.  

Para a P2, os alunos da manhã apresentam melhor comportamento e se 

desenvolvem de forma mais positiva do que os alunos da tarde. Essa observação 

também foi relatada pela P1 na AE1. Perguntado o porquê dessa diferença, a professora 

não soube explicar. 

No ano de 2014, segunda etapa da pesquisa, no retorno às observações, essa 

situação sofreu alteração significativa, a P2; não registramos queixas da professora 

sobre os alunos, ao contrário, foram realizados depoimentos salientando a maturidade 

deles diante dos conteúdos.  

No processo de observação ratificamos a nova postura da turma por meio da 

constante interação com a professora na aula e levantando questionamentos. Registra-se, 

da mesma forma, a mudança dos encaminhamentos didático-metodológicos da P2, ao 

que pode também ser atribuído esse melhoramento por parte da turma. A P2 afirma que 

                                                      
12

 Ressaltamos que a agitação pontuada como característica da turma está vinculada à indisciplina, não ao 

processo de inquietação comum às crianças e aos  pré-adolescentes dessa faixa etária. 
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mudou em muito sua metodologia, conseguindo planejar melhor suas aulas, fazendo 

com que essas fiquem, segundo ela, mais interessantes. 

No caso dos alunos que frequentam o período da tarde, a surpresa também foi 

muito gratificante. Esses, agora no 7° ano do Ensino Fundamental, demonstram maior 

comprometimento. Apesar de ainda falantes, as conversas agora versavam, em sua 

maioria, acerca do tema da aula. 

A saída da P2 e retorno da P3 foi um fator importante para a motivação dos 

alunos. O tempo também ajudou, pois, segundo a P3, houve amadurecimento dos 

alunos. Nesse aspecto, observamos que, neste caso, a troca de professores pode vir a 

favorecer o aprendizado dos alunos. 

 

2.6 PERFIL DAS PROFESSORAS 

 

2.6.1 Perfil da P1: Área de Estudo 1 

 

A P1 declarou que é Licenciada em Geografia, com especialização (Latu 

sensu) e cursando uma segunda graduação em outra área do conhecimento. Formou-se 

pela Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, campus de Irati, possui 

nove anos de experiência profissional, constituídos sempre pelo exercício na rede 

estadual de ensino. 

Na escola possui carga horária de vinte horas aulas efetivas acrescidas de mais 

dez horas extraordinárias. Trabalha a disciplina de Geografia no Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio e a disciplina de Sociologia no Ensino Médio. É professora regente de 

oito turmas que totalizam cento e vinte alunos, distribuídos nos períodos matutino, 

vespertino e noturno. 

Para chegar até o local de trabalho, a P1 enfrenta alguns desafios, sendo um 

dos mais evidentes o trajeto de vinte quilômetros de estrada de chão, realizado 

diariamente por meio do transporte escolar público. O trajeto é precário
13

 e com muitos 

buracos; em dias de sol, a poeira é muito forte e em dias de muita chuva a P1 não tem 

condições de chegar até a escola, já que não é disponibilizado transporte nesses dias e as 

aulas acabam suspensas. A P1 afirma gostar de ser professora e de trabalhar nessa 

                                                      
13

A situação da estrada mostra o descaso do poder púbico para com a região, já que existe proposta de 

asfaltamento da estrada há anos, mas somente em período eleitoral esse tema vem à tona. A curiosidade 

dessa situação está no fato de que nos mapas rodoviários disponibilizados na internet a informação que 

consta é que essa estrada se encontra asfaltada. 
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escola, mas intenciona, no futuro, seguir outra carreira profissional, já que cursa uma 

segunda graduação. 

No que se refere à sua forma de dar aulas, é basicamente de forma expositiva, 

sem a participação dos alunos; não elabora um plano para as aulas, busca seguir 

fielmente as unidades do livro didático e orienta os alunos a realizarem cópias de partes 

dos textos do livro. 

Como apoio, utiliza giz e o quadro; neste último, a P1 registra palavras-chave, 

mas que sem o acompanhamento contextualizado por parte dos alunos ficam isoladas e 

com pouco sentido-significado. Não observamos o uso de mapas durante as aulas, uma 

vez que a escola não os possui. 

A condução da aula por parte da P1 evoca a reflexão proposta por Zabala 

(1998), afirmando que:  

 

 Nesse caso observamos pouco controle da professora sobre a 

aprendizagem dos alunos, já que as atividades propostas não a permite 

saber os conhecimentos prévios dos alunos e que essa forma de aula 

em que existe apenas  comunicação da lição, um estudo de forma 

individual com repetição dos conteúdos aprendido e posterior prova ,é 

chamado por ele de aula expositiva unidirecional, ou ainda segundo 

Binni (1977) é um  “circuito didático dogmático” em que as Técnica 

expositiva dificilmente pode tratar outra coisa que não seja  conteúdos 

conceituais (...) as habilidades que se trabalham  (tomar notas, técnicas  

de estudos, síntese, memorização) não podem ser consideradas 

conteúdos de aprendizagem, já que em nenhum momento são levadas 

em conta como objeto de ensino , mas como meios para a 

memorização e, portanto não se ensinam nem se avaliam diretamente 

(ZABALA, 1998, p. 59).  

 

Para o autor, essa atitude não vai além das necessidades da manutenção da 

ordem e do respeito ao professor, e que os conteúdos trabalhados dessa maneira têm 

como objetivo fundamental que os alunos memorizem determinados conhecimentos e 

que dificilmente esse formato de aula remete a uma aprendizagem significativa. Essa 

repetição de conteúdos, sem nenhuma relação com o cotidiano, é entendida pelo aluno 

como uma lição que precisa ser desempenhada com êxito na hora da prova. 

A P1 em sala demonstra intolerância a conversas paralelas; quando isso 

acontece, a aula é interrompida para solicitação de silêncio. Quando observamos o 

planejamento de suas aulas, não foram encontrados indícios de preocupação em adequar 

sua prática à modalidade de ensino a que a escola está classificada, no caso Educação do 

Campo. 
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Cumpre acrescentar que as orientações das Diretrizes Curriculares da Educação 

do Campo (2006) orientam que o planejamento das aulas deve levar em conta as 

especificidades dessa população, cabendo ao professor adequar suas aulas a situações 

que remetam os alunos a relacionarem os conteúdos geográficos ao cotidiano vivido, no 

caso as especificidades do campo.  

Verificamos, no Plano de Trabalho Docente (PTD) elaborado pela professora 

no início do ano letivo, indicações de que suas aulas são pensadas de forma a atender a 

essas especificidades. Perguntada acerca de sua prática voltada a atender às orientações 

das Diretrizes Curriculares para Educação do Campo, a P1 coloca que os temas são 

abordados de forma a relacionar o cotidiano dos alunos, mas que isso ocorre de maneira 

superficial, e informa não possuir conhecimento mais aprofundado do modo de vida da 

comunidade do campo à qual os alunos pertencem. Sendo assim, é possível considerar, 

nessa situação específica, uma flagrante contradição entre o discurso e a prática. 

Outra questão relatada é o não envolvimento da Geografia nas atividades 

realizadas pela escola em parceria com a comunidade: feira de sementes crioulas, 

pesquisas da situação de cada família faxinalense, danças, festivais, exposições, dentre 

outros eventos. Pelo menos não nos foi relatado por ela a sua participação. Salvo na 

Semana Cultural, pois esse evento está contemplado no calendário letivo. Segundo 

informação da direção da escola, para essas atividades existe o apoio imprescindível dos 

professores das diferentes áreas do conhecimento.  

No que se refere ao fato de não observar a professora utilizando-se de recursos 

específicos da disciplina de Geografia como mapas, sob a alegação de não existirem na 

escola, a coordenação pedagógica informa que, se o professor fizer solicitação, a escola 

dispõe de verba para atender e acrescenta que a escola não possui mapas porque não 

houve, por parte dos professores da disciplina geográfica, pedido para compra. Cabe 

salientar que a escola possui dois professores responsáveis pela disciplina de Geografia, 

um pertencente ao Quadro Próprio do Magistério (efetivo) e outro contratado pelo 

processo seletivo simplificado do governo do estado do Paraná (PSS). Com essa fala, 

pondera-se que muitos recursos importantes para as aulas de Geografia poderiam ser 

mais bem representados se houvesse mais empenho por parte dos professores da 

disciplina. 

Como já mencionado no texto, no ano de 2014 não foi possível trabalhar a 

segunda etapa da pesquisa com a P1, pois ela não aceitou. A pesquisa foi prosseguida 

com os alunos do período da manhã.  
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Também como já mencionado, nesse ano de 2014, no primeiro semestre, houve 

a oportunidade de assumirmos em regime de substituição a P1 nessa turma por seis 

meses, durante sua licença gestacional. 

 Realizamos com os alunos diferentes atividades em sala de aula e também em 

outros espaços da escola. Os alunos se mostraram interessados e muito aplicados. As 

diferentes metodologias aplicadas tiveram resultados satisfatórios. O objetivo era a 

motivação para a aprendizagem dos conteúdos geográficos e foi alcançado. 

 

2.6.2 Perfil da P2: Área de Estudo 2 

 

A professora da AE2, nominada no presente trabalho como P2, é formada em 

Licenciatura em Geografia, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste– 

UNICENTRO- Campus de Irati, no Paraná. Possui Pós-Graduação (Latu sensu) e oito  

anos de experiência em sala de aula. 

Possui uma carga horária de quarenta e duas horas semanais. Toda sua carga 

horária é cumprida no mesmo colégio estadual. Tem aproximadamente trezentos e 

sessenta e oito alunos, totalizando treze turmas, sendo oito turmas de Ensino 

Fundamental e quatro turmas do Ensino Médio. 

Cabe colocar que o professor acaba ficando com um número excessivo de 

turmas, justamente porque a disciplina de Geografia tem um número pequeno de aulas 

em sua matriz curricular. 

A P2 trabalha nos horários da manhã e da tarde. Sua residência fica a mais ou 

menos dois quilômetros da escola, o percurso é realizado com veículo próprio. Em 

relato, a P2 diz gostar da profissão, mas confessa que há um desgaste muito grande 

durante o ano letivo.  

Segunda a P2, devido ao número expressivo de turmas, ela não consegue fazer 

planejamento diário das aulas. Normalmente ela o faz mentalmente, busca seguir as 

unidades temáticas do livro didático adotado e considera o livro um instrumento 

importante que facilita a organização e a sua sequência didática dos conteúdos. 

Suas aulas com os 6º
s
 anos ocorrem de forma expositiva oral em sua maioria; 

como recurso utiliza vídeos, giz e quadro, esse último ela usa com frequência para 

esquematizar algumas explicações; não observamos o uso de mapas, apesar de a escola 

dispor desse recurso. 

A P2 apresenta conhecimento acerca dos conteúdos trabalhados, mas foram 
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raras as vezes que observamos esses conteúdos sendo tratados de forma relacionada ao 

cotidiano dos alunos. As perguntas direcionadas aos alunos são elaboradas utilizando-se 

dos textos oferecidos pelo livro didático e as atividades propostas aos alunos são 

encontradas no próprio livro, na maioria das vezes. 

A P2 utiliza vídeos em suas aulas que são selecionados durante as suas horas 

atividades, esse é o momento em que a P2 pensa as aulas, mas não o faz de forma a 

registrar em um plano de aula. Utiliza atividades como caça-palavras, cruzadinhas, 

questionários com perguntas fechadas e de completar; esses normalmente são 

encontrados em site de busca da internet. Busca dialogar com os alunos, levanta 

questionamentos, tenta trazer o aluno para a aula.  

No entanto, observamos que todo o empenho despendido tem um fim em si 

mesmo, já que acaba utilizando conceitos do livro didático para corrigir os alunos em 

sua participação, as respostas espontâneas são consideradas parcialmente, ou 

desconsideradas. A P2 utiliza as respostas fechadas do livro didático para a atribuição 

do que seria uma resposta certa ou errada, não considerando a possibilidade de 

construção do próprio conceito por meio da mediação com os conhecimentos científicos 

estruturados nos conteúdos disciplinares orientados pelas DCEs. 

É possível afirmar que os recursos são utilizados por ela apenas como adorno 

da aula e não como parte do planejamento metodológico em que possuem uma função 

específica de ajudar na materialização dos conceitos geográficos e assim ajudar na 

construção dos conhecimentos pelo aluno. 

 Em desabafo, acerca da utilização de recursos com alunos do 6º
s
 anos, ela coloca 

que se sente desanimada, “não sei mais o que fazer, trago de tudo, me esforço, procuro 

material, explico, e nada. Parece que nada chama a atenção deles. São bastante 

indisciplinados e imaturos” (P2, 2013). 

Segundo Zabala (1998), na busca de facilitar a aprendizagem, uma série de 

funções do professor tem como ponto de partida o planejamento, e, na busca por 

interação educativa em sala de aula, cabe uma atuação docente flexível, que se adapte às 

necessidades do aluno em todo o processo de ensino/aprendizagem, buscando sempre 

articular os conhecimentos prévios do aluno com os conteúdos da aula, estabelecendo 

metas. E para alcançá-las o professor deve oferecer ajuda adequada no processo de 

construção do conhecimento. 

 É desejável que o professor busque potencializar a autonomia do aluno para 

que esse aprenda a aprender, e a avaliação deve ocorrer conforme suas capacidades e 
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seus esforços (ZABALA, 1998). 

No que se refere a trabalhar as especificidades de cada aluno, levando-se em 

conta suas potencialidades e suas necessidades educativas especiais, a P2 coloca que: 

 

“Entendo a necessidade de inclusão, mas acredito que nós, 

professores deveríamos receber orientação e recursos apropriados 

para atender essas necessidades em sala de aula. Não possuo 

formação para lidar com determinadas situações existente em sala. 

Tenho uma aluna com dislexia, as aulas com ela é sempre um desafio 

para mim e acredito que para ela também, faço o que posso para que 

ela entenda os conteúdos” (P2, 2013). 

 

Mesmo a P2 utilizando diferentes recursos, sua metodologia não consegue 

atingir os alunos de forma a se interessarem pela aula. As salas dos 6°
s
 anos são 

compostas por alunos com diferentes especificidades. Para atender com qualidade a esse 

contexto, caberia um planejamento que abrangesse essas especificidades. 

Avalia-se, portanto, que a metodologia utilizada pela P2 não consegue atingir a 

toda a turma e a parte não atingida acaba por “tumultuar” a aula. Todas essas 

observações ocorreram no ano de 2013, primeira etapa da pesquisa. 

No ano de 2014, segunda etapa da pesquisa, novamente a P2 aceitou dar 

continuidade à pesquisa e, ao observá-la, foi surpreendente a constatação a respeito de 

sua mudança didático-pedagógica: registramos a P2 no ano de 2014 como uma 

professora disposta e com um leque de práticas pedagógicas a serem sugeridas. 

A nova postura adotada em 2014 não se pareceu em nada com a figura 

desanimada encontrada em 2013.  Em sala de aula foi dinâmica, contextualizando o 

conteúdo e trazendo os alunos para a aula com questões relacionadas ao cotidiano deles. 

Segundo ela, essa nova postura está vinculada ao período que esteve encarregada da 

supervisão do PIBID- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência da – 

UNICENTRO / Irati /PR.  

Segundo a P2, os recursos possibilitados pelo programa- PIBID foram muito 

bem aproveitados por ela com as turmas. E a partir daí percebeu que é possível fazer 

uma aula “diferente”.  

De acordo com seu relato nesse ano de 2014, antes do início do ano letivo já 

havia planejado suas aulas, pensando na diversidade metodológica possível. Inclusive 

planejou aula de campo, como já mencionado anteriormente. Essa metodologia é muito 

bem aceita pelos alunos e pode ser produtiva se bem elaborada pelo professor.   

O resultado dessa mudança de postura da professora refletiu-se diretamente na 
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motivação dos alunos, que nesse ano de 2014 estavam no 7º ano do Ensino 

Fundamental da manhã. A P2 relatou que utilizou o recurso quadrinhos, com outras 

turmas, proposto por nós, em 2013, e afirma que o resultado foi positivo. 

Portanto, de fato a motivação dos alunos é estimulada pelo professor e o seu 

comprometimento com a aula vai ser responsável por definir grande parte da qualidade 

da aula efetivada. 

 

2.6.3 Perfil da P3: Área de Estudo 1 

 

Segundo a P3, ela leciona na rede púbica de ensino há dois anos, formada em 

Geografia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de União da Vitória – 

FAFIUV,  possui três  pós-graduação (Lato Senso); atualmente trabalha tanto com o 

Ensino Fundamental quanto com o Ensino Médio; possui carga horária de quarenta 

horas-aulas, distribuídas nos horários da manhã, tarde e noite, em três escolas diferentes, 

mas todas localizadas no mesmo município de Rebouças /PR.  

Ao observar suas aulas, constamos que busca a interação dos alunos. Para isso, 

utiliza alguns materiais que não são encontrados no acervo da escola, como jogos 

produzidos especificamente para as aulas de Geografia. A P3 assumiu a turma da manhã 

devido à licença maternidade da P1 e permanecerá como professora até o final do ano 

letivo de 2014. Os alunos demonstraram envolvimento com a aula e respeito para com a 

professora.  

A P3 buscou questioná-los com frequência acerca dos temas, fazendo com que 

os alunos trouxessem seus conhecimentos prévios para o contexto da aula. Segundo ela, 

a turma é muito boa e participativa. Essa afirmativa pôde ser constatada por nós durante 

a observação.  

Como já mencionado, a escola não possui mapas e por isso esse instrumento 

didático-metodológico não foi utilizado na aula, mesmo considerando ser muito 

importante para o desenvolvimento dos alunos, já que o tema trabalhado pela P3 referia-

se às regiões do Brasil.  

Nesse caso, o mapa das regiões do Brasil poderia ser um instrumento essencial 

para exemplificação e localização dessas regiões. Questionada a respeito, colocou: “não 

encontrei esse material na escola, fiquei de solicitar junto à direção e acabei por 

esquecer” (P3, 2014, AE1). 

A falta de material específico para se trabalhar a geografia escolar é um dos 
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principais fatores que contribui para a falta de motivação do aluno. A aula puramente 

expositiva oral apresenta-se como uma proposta metodológica maçante e 

desinteressante, principalmente para alunos de 6º ano que ainda conservam o lado 

lúdico trazido das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

2.6.4 Perfil da P4: Área de Estudo 2  

 

A P4 leciona há mais de dez anos, possui graduação em Geografia e pós-

graduação Lato senso, tem carga horária de quarenta horas semanais e as cumpre em 

duas escolas distintas. É professora efetiva do estado do Paraná e nesse ano de 2014 

retornou de sua formação continuada – PDE- Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná. Leciona somente para o Ensino Fundamental.  A P4 

no retorno de sua formação continuada assumiu a turma de 7º ano do Ensino 

Fundamental, turma que em 2013 estava sob regência da P2, na época estavam no 6º 

ano do Ensino Fundamental. 

O tempo que observamos a P4 (assim como o ocorrido com a P3) foi 

relativamente curto, sendo necessário para a equiparação das condições de investigação 

das quatro professoras um tempo maior de ponderação acerca de suas práticas 

profissionais para realizar afirmações de forma mais contundente. 

A P4 procura dar dinamismo às suas aulas; segundo ela, busca diferentes 

recursos para trabalhar em sala. Perguntada acerca da forma de trabalho com os alunos 

com necessidades especiais existentes em sala, comenta: “sei que estou errada, mas 

não crio material específico para eles. Apenas na hora de avaliar esses alunos levo em 

conta as capacidades limitadas que possuem, e avalio de forma diferenciada” (P4, 

2014, AE2). 

A P4 não possui formação para manejar situações específicas, ela argumenta 

que o Estado não oferece suporte concreto, somente algumas leituras que na prática não 

têm função. 

 Durante o período em que esteve afastada para sua formação continuada, 

elaborou um projeto em que se propôs a aplicar o uso das obras de Candido Portinari na 

aprendizagem dos conteúdos geográficos. Essa técnica de trabalho ela está 

implementando em sala, e está conseguindo resultados importantes. 

 Novamente, ponderamos a respeito da pertinência que diferentes metodologias 

utilizadas em sala possuem potencial para motivação dos alunos para o aprendizado. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3.1 PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

 

3.1.2 - Propostas metodológicas – Área de Estudo 1 – ano 2013- 6º ano Manhã e Tarde  

 

O planejamento das metodologias e a construção dos recursos didáticos foram 

efetivados na tentativa de vencer os desafios encontrados em sala de aula, 

principalmente no que tange ao desinteresse dos alunos pelos conteúdos da disciplina. 

Tal preocupação advém do desejo de romper com a visão de que a disciplina geográfica 

é monótona/ enfadonha (conforme relato dos alunos). 

Consideramos que as propostas sugeridas permitem um “redirecionamento” do 

entendimento da Geografia, uma vez que possibilita um ensino mais dinâmico e com 

possibilidade de materialização do conteúdo apresentado. Para esse processo, foi 

elaborado o planejamento
14

 das atividades a serem desenvolvidas. 

A escolha do tema da aula foi fornecido pela P1: sequência didática existente 

no livro didático adotado pela escola no ano de 2013: Projeto Araribá- Geografia- 

PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), obra concebida e desenvolvida pela 

Editora Moderna. Tem como autores responsáveis Sonia Cunha de Souza Danielli, 

bacharel em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o 

livro está em sua segunda edição e tem como ano de publicação 2007.  

O conteúdo trabalhado encontra-se na unidade quatro (IV) do livro didático 

supracitado - “Relevo e hidrografia”. Os conteúdos programáticos trabalhados foram: as 

principais formas do relevo terrestre; a relação entre relevo e hidrografia; os processos 

de formação e transformação do relevo.  

Como objetivo, buscamos fazer com que os alunos compreendessem os 

conceitos de relevo e hidrografia; identificassem as principais formas de relevo terrestre, 

bem como a relação existente entre eles, compreendendo o seu processo de formação e 

                                                      
14

 Sendo o planejamento considerado como um “Processo de síntese do conhecimento, constituindo-se em 

um espaço centrado na aprendizagem, tendo como referência o direito ao acesso aos conhecimentos 

elaborados histórica e socialmente. “É uma mediação teórico- metodológica para a ação consciente e 

intencional”. (VASCONCELLOS, 2006, p.79) 
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transformação desse relevo. O trabalho com esse conteúdo se deu em oito horas-aulas 

de cinquenta minutos. 

A primeira ação enquanto docente, após sermos apresentados aos alunos pela 

P1, foi esclarecer os objetivos da pesquisa e quais os temas com os quais trabalharíamos 

com eles em sala de aula.  

Consideramos essa atitude importante, pois, segundo Gasparin (2012), o 

professor deve anunciar o conteúdo a ser trabalhado, procurar dialogar com os alunos a 

respeito desse conteúdo, verificando quais saberes já possui e o que faz com esses 

saberes em sua prática social cotidiana. 

Para o autor, esse momento se faz importante, pois os alunos expressam suas 

concepções e vivências, as formas próximas e remotas de existência do conteúdo em 

questão, como já mencionado. 

 

Os conceitos cotidianos das coisas e das vivências são conhecidos 

pelas crianças muito antes de serem estudados de maneira especifica 

na escola. Esses conhecimentos estão impregnados de grande 

experiência empírica. Por isso, para o estudo dos conceitos científicos 

em aula, faz-se necessário, antes de mais nada, determinar ou tomar 

conhecimento de qual a compreensão que as crianças possuem, no seu 

dia a dia, sobre esses conceitos (GASPARIN, 2012, p.17). 

 

De posse da palavra, arguimos os alunos acerca do seu entendimento da 

temática da aula, no caso, relevo e hidrografia. Trouxemos o tema para a realidade local, 

buscamos imagens dos rios que cortam e abastecem a comunidade faxinalense, local de 

residência dos alunos. Falamos das ações antrópicas que interferem no relevo e na 

hidrografia regional de forma intencional. 

Questionamos acerca dos lugares utilizados por seus pais para plantações, e 

quais as formas de relevo eleitas por eles para plantação. E o porquê da escolha.  

Num primeiro momento, ainda de forma tímida, alguns conseguiram expressar 

seu entendimento e relacionar o conteúdo a atividades diárias. Contaram de rios em seus 

locais de residência e como se utilizam deles. Os primeiros dez  minutos de aula foram 

os mais difíceis. Não conseguimos retorno dos alunos de forma significativa. 

 Resolvemos direcionar as questões, perguntando se a água que abastecia a 

escola vinha de algum rio da região ou da empresa de saneamento do estado do Paraná – 

SANEPAR.  

Um aluno manifestou-se e informou que a água que abastecia a escola vinha de 

um poço artesiano; essa informação para muitos foi uma surpresa. A partir daí, 
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passamos a questionar quais os diferentes estados físicos da água e em que estado 

encontrava-se no poço artesiano mencionado. Também apresentamos o conceito de 

poço artesiano. 

A relação do tema com a realidade dos alunos fez com que interagissem, deram 

sugestões e falaram da importância da água para a manutenção da sua vida e dos 

animais. “Este processo de explorar as diversas faces do conteúdo é uma maneira 

prática de transformá-lo em questões problematizadoras, desafiadoras, que orientarão as 

fases posteriores do método” (GASPARIN, 2012, p. 42). 

Após comentários dos alunos, sentimos a necessidade de apresentar algumas 

definições de relevo e de hidrografia, bem como a relação existente entre esses dois 

elementos da paisagem. Nessa situação de ensino, sentimos falta de imagens do relevo 

local, para maior proximidade do aluno com os conteúdos trabalhados.  

Em busca de melhorar a exposição teórica dos conteúdos, utilizou-se o gênero 

literário Conto. Apresentamos um conto português do autor Abílio Manuel Guerra 

Junqueiro – da Coleção Contos para a Infância – Portugal (1816), primeira edição: O 

gigante da montanha e os anões da planície (Quadro 1). O texto foi encontrado em um 

site de busca da internet. 

Com o gênero textual conto, observamos as expressões dos alunos diante da 

forma diferenciada de apresentação da temática da aula; buscamos fazer com que os 

alunos fizessem a relação entre os personagens do conto e o tema da aula, identificando 

e diferenciando as formas de relevo relacionadas na pessoa do gigante e dos anões.  

 

Os Gigantes da Montanha e os anões da planície 

 Era uma vez uma família de gigantes, que viviam num castelo na montanha: um dos 

gigantes tinha uma filha de seis anos, da altura de um pinheiro de 30 metros. Era curiosa e 

andava com vontade de descer à planície a ver o que faziam lá em baixo os homens, que de 

cima do monte lhe pareciam anões.  

Um belo dia, em que seu pai o gigante tinha ido à caça e sua mãe estava dormindo, 

a jovem giganta desatou a correr para um campo, onde os jornaleiros trabalhavam. Parou 

surpreendida a ver o arado e os lavradores, coisas inteiramente novas para ela. Oh! que 

lindos brinquedos! Exclamou. Abaixou-se e estendeu por terra o avental, que quase que 

cobriu o campo. Lançou-lhe dentro os homens, os cavalos, o arado; de dois passos tornou a 

subir a montanha, e entrou no castelo, onde seu pai estava a jantar.  

Que trazes ai, minha filha?  Perguntou ele.  

Olhe, disse ela, abrindo o avental, que lindos brinquedos. São os mais bonitos que 
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tenho visto.  

E colocou-os em cima da mesa, a um e um, os cavalos, o arado e os trabalhadores, 

que estavam todos espantados, como formigas a quem tivessem transportado de um 

formigueiro para um salão. A gigantinha pôs-se a bater as palmas e a rir com uma alegria 

doida, mas o gigante fez-se sério e franziu o sobrolho. Fizeste mal, disse-lhe ele. Isso não 

são brinquedos, mas coisas e pessoas a quem você deve estimar e respeitar.  

Coloque tudo isso com cuidado no teu avental, e põe-nos imediatamente onde o 

achaste; porque fica sabendo que os gigantes da montanha, morreriam de fome, se os anões 

da planície deixassem de lavrar a terra e de semear o trigo (JUNQUEIRO, 1816). 

Adaptação Surmacz (2013). 

Quadro 1. Conto - O gigante da montanha e os anões da planície. 
Fonte: 

http://www3.universia.com.br/conteudo/literatura/Contos_para_a_infancia_de_abilio_manuel_guerra_jun

queiro.pdf  . Adaptado pelo autor (2013). Acesso em: 13 jun. 2013. 

 

 

Ao final da leitura do conto, problematizamos o enredo, de forma oral, 

apresentando aos alunos questões de resposta interpretativa, algumas de caráter objetivo 

e subjetivo.  

Para Pontuschka, Paganelli, Cacete (2007, p. 237): 

 

A compreensão do texto literário torna-se possível não só pelo auxílio 

da teoria literária, a ser trabalhada com os alunos a fim de fornecer-

lhes um instrumento, como também pela qualidade e pelo 

aprofundamento de informações sobre o contexto em que se dá a 

trama vivida pelas personagens. 

 

O gênero literário Conto sofreu adaptações para se adequar à proposta de 

Educação do Campo e à realidade dos alunos. E também utilizamos os Parâmetros 

Curriculares Estaduais da Língua Portuguesa para nos fundamentar na escolha desse 

material.  

 

A ampliação do universo discursivo da criança também se dá por meio 

do conhecimento da variedade de textos e manifestações culturais que 

expressam modos e formas próprias de ver o mundo, de viver, de 

pensar [...] músicas, poemas e histórias são um rico material para isso 

(BRASIL, 1998b, p.139).  

 

Alguns termos encontrados no texto foram substituídos para dar maior 

coerência e melhorar o entendimento do aluno, a exemplo: o termo “Alamo”, no texto 

faz referência à altura da filha do gigante, substituímos por pinheiro de trinta  metros
15

; 

                                                      
15

Árvore típica da região Sul do Brasil e conhecida de todos os alunos. 

http://www3.universia.com.br/conteudo/literatura/Contos_para_a_infancia_de_abilio_manuel_guerra_junqueiro.pdf
http://www3.universia.com.br/conteudo/literatura/Contos_para_a_infancia_de_abilio_manuel_guerra_junqueiro.pdf
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o termo “charrua” no texto é atribuído a um equipamento atrelado aos cavalos utilizado 

no manejo do solo, pelos anões; substituímos por arado, equipamento utilizado na 

agricultura e de conhecimento comum dos alunos. 

Restando dez minutos para o término da aula, com os alunos mais à vontade, 

aproveitamos para fazer uma síntese do conteúdo apresentado até aquele momento. 

Ouvimos dos alunos relatos referentes à extinção de algumas nascentes de água no 

entorno de suas moradias, e a preocupação dos pais para com esse fato. E a pergunta do 

aluno: “os anões são as planícies e o gigante seria a montanha?” (Aluno 6º ano Manhã 

AE1). 

O uso do gênero literário Conto deu um resultado satisfatório. Os alunos se 

envolveram na história e participaram ao final respondendo a questionamentos. 

Na segunda aula, retomamos os conceitos trabalhados de forma oral, e para 

isso direcionamos questões que fizessem com que os alunos recordassem o que foi 

trabalhado em sala anteriormente. Abrimos questões acerca do relevo e utilizamos o 

trajeto que os alunos fazem de retorno às suas casas. “A assimilação das características 

fundamentais de um conceito é muito mais fácil para a criança quando os traços 

definidores desse conceito se apresentam com as imagens visuais correspondentes”. 

(GASPARIN, 2012, p.17). 

Como resposta, obtivemos a devolutiva de alguns alunos que haviam 

observado e de outros ouvimos a promessa de que passariam a observar a partir de 

então. 

Para a segunda aula, trouxemos como recurso didático um desenho animado do 

personagem “Chaves”
16

 , com o título “ Uma montanha Altissíssíssísssíma!” (Fotografia 

1). O desenho foi encontrado no site de compartilhamento You Tube. 
 

                                                      
16

A obra pertence ao mexicano Roberto Gomez Bolaños, aqui no Brasil os direitos de exibição do 

desenho animado pertencem ao Sistema Brasileiro de Televisão – SBT. Para não infringirmos a Lei n° 

9.610/98, que trata dos direitos autorais, buscamos respaldo em seu artigo de nº 46, que trata do uso de 

diferentes tipos de obras “Não infligirá a lei de direitos autorais, se utilizarem citação de passagem de 

qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica”.  
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Fotografia 1. Exibição desenho animado “Chaves” AE1 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2013) 

 

A escolha do desenho se deu pelo enredo condizente com a temática da aula. O 

objetivo do uso do desenho foi de oferecer ao aluno mais uma possibilidade para 

materialização e construção do conceito de altura e altitude, já que o desenho trazia em 

seu enredo o nome “Monte Everest”, aplicado a duas situações diferentes: uma 

referenciando um brinquedo inflável (altura), instalado em um parque de diversões, e 

outra, a própria imagem  da forma de relevo que recebe o nome de Monte Everest 

(altitude) na cordilheira do Himalaia. 

Num primeiro momento, os alunos não fizeram ligação entre as duas 

referências, apenas se ativeram ao nome. Após explicação acerca do conceito de altura e 

altitude que  eles passaram a visualizar a analogia promovida pelo desenho animado. 

A opção pelo desenho se deu porque era de conhecimento de todos. Quando 

perguntados anteriormente, manifestaram satisfação em falar das atitudes do 

personagem principal do desenho. A preocupação em saber qual o interesse do aluno foi 

muito importante, pois, segundo Pontuschka (2007, p.112), “conhecer os alunos, as 

representações sociais e os saberes que trazem é a primeira tarefa do professor de 

qualquer disciplina”.  O desenho teve duração de vinte e um minutos. O resultado a 

nosso ver foi satisfatório. Trouxe ludicidade à aula, os alunos se sentiram à vontade para 

gargalhar com o personagem. Quanto ao tema geográfico trabalhado, observamos 
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surpresa por parte dos alunos diante da analogia entre o enredo e o conteúdo. 

Conseguiram compreender atitude e altura. Comprovamos isso quando pedimos a eles 

outros exemplos de altitude e de altura. 

O recurso foi bem aceito pelos alunos; o personagem do desenho arrancou 

gargalhadas, dando à aula uma dinâmica com estímulo ao pensamento crítico, pois os 

alunos assistiram ao desenho e relacionaram com o conteúdo da aula. “É fundamental 

preparar o aluno para desenvolver o senso crítico necessário para que possa selecionar e 

utilizar as informações e não perder-se no “dilúvio informacional” das redes de 

comunicação” (PONTUSCHKA, PAGANELLI, CACETE, 2009, p. 263).  

 Exploramos o recurso desenho animado, juntamente com o conto literário 

apresentado na aula anterior. Buscamos fazer com que os alunos fizessem relação com 

os dois recursos utilizados. Explicamos, ainda, a existência dos processos de formação e 

transformação do relevo. Falamos então da existência de placas tectônicas e dos 

movimentos chamados de agentes internos e agentes externos. Falamos da importância 

do relevo e dos seus agentes na transformação das paisagens. Percebemos um melhor 

entendimento dos alunos quando falamos dos agentes externos.  

Segundo Gasparin (2012, p. 17):  

 

A visão dos alunos é sincrética porque, apesar dos conhecimentos que 

possuem sobre o assunto, a partir do cotidiano, ainda não realizaram, 

no ponto de partida, a relação da experiência pedagógica com a prática 

social mais ampla de que participam. 

 

Após explicação, utilizando imagens e material de uso pessoal como celular 

para representar o tremor produzido por um terremoto, os alunos relacionaram os 

termos terremoto, abalo sísmico ao movimento de placas etc.  

Cabe deixar claro que utilizamos o livro didático adotado pela professora em 

todas as aulas, por considerar  um material importante, pois para chegar até a escola 

imaginamos que tenha passado por uma avaliação criteriosa pelo Ministério da 

Educação. O que a nosso ver o transforma em um material de qualidade. Segundo 

Pontuschka, Paganelli, Cacete (2007, p. 347): “essa avaliação é constituída por um 

elenco de critérios que, se não forem contemplados pelo autor, excluem a obra da lista 

de compra do MEC”. 

Para a terceira aula trouxemos como proposta de atividade a produção de um 

Desenho Livre. “O desenho espontâneo do aluno é, para o professor, um elemento de 
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análise sobre o desenvolvimento cognitivo de certa realidade representada pelo aluno” 

(PONTUSCHKA, PAGANELLI, CACETE, 2007, p. 293).  

Por meio desse, buscamos possibilitar outra forma do aluno expressar o 

aprendido, além da forma verbal e da forma escrita (Figura 2). Para propor essa 

atividade, buscamos também apoio em Kimura (2008, p.133), ao afirmar que: 

 

As representações feitas pelos homens, ao falarem do mundo do qual 

eles fazem parte, estão plenas de significado. Para sua elaboração, 

exercem um papel essencial a linguagem e a criação de signos que são 

suas expressões. A linguagem e a criação de signos, ao mesmo tempo, 

são inerentes à constituição dos homens e dos significados contidos 

em suas representações do mundo. 

 

Nesse aspecto, podemos afirmar que as representações fazem parte de um 

universo de símbolos carregados de subjetividades das pessoas. Com essa atividade, 

esperamos que os alunos resgatassem conceitos e informações trabalhadas nas aulas 

anteriores, e por meio do desenho conseguissem representar de forma organizada o 

aprendido, “considerando que a instrumentalização é a fase na qual os conceitos 

científicos se estruturam, é de vital importância conhecer o processo mental de 

construção desses conceitos” (GASPARIN, 2001, p. 55).  

 

Figura 2. Desenho livre – tema relevo e hidrografia- 6º ano manhã AE1 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2013) 
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Posteriormente à realização dessa atividade, todos os desenhos produzidos 

foram observados; buscamos encontrar neles a representação dos conteúdos trabalhados 

em sala até o momento. Ou seja, outra forma de expressar o entendimento, além da oral 

e da escrita. 

 

Nesse sentido, o processo de formação de conceitos ou significado das 

palavras não é espontâneo, mas exige o desenvolvimento de uma série 

de funções superiores como a atenção voluntária, a memória lógica, a 

abstração, a comparação e a diferenciação. Torna-se evidente que a 

apreensão e a assimilação de processos psíquicos internos e envolve a 

compreensão da nova palavra, seu uso e assimilação real 

(GASPARIN, 2012, p. 58). 

 

Durante a produção do desenho, fizemos atendimento individual na carteira, 

explorando o raciocínio de cada aluno acerca da sequência lógica do desenho 

produzido.   

Os desenhos de crianças oferecem dados aos professores sobre 

situações de vida, pensamentos, medos. É por meio do desenho, em 

atividade individual ou coletiva, que o não dito se expressa nas 

formas, nas cores, na organização e na distribuição espacial. 

(PONTUSCHKA, PAGANELLI, CACETE, 2007, p. 293).  

 

Observamos se nesses desenhos estava  representado o conteúdo da aula, pois: 

 

A síntese que o aluno elaborou  deve manifestar-se de alguma forma 

para que seja demonstrando que ela foi efetivamente  construída, e o 

professor a confirme, retifique e amplie, é necessário que se defina 

como o educando vai expressar sua nova apreensão do conteúdo 

(GASPARIN, 2012, p. 131) 
 

Todos os desenhos produzidos foram fotografados, e serviram para posterior 

avaliação; em seguida foram transformados em uma sacolinha que nominamos 

“Sacolinha do conhecimento” (Fotografias 2, 3), que foi oferecida aos alunos na terceira 

aula. 
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Fotografias 2, 3 - Confecção da “Sacolinha do conhecimento” 

Fonte: Acervo do autor (2013) 

 

Transformamos caixinhas de leite Longa Vida nas “sacolinhas do 

conhecimento”. Para isso, realizamos uma coleta de caixinhas pela comunidade. Todo o 

material coletado sofreu higienização e após as caixas foram revestidas com os 

desenhos produzidos pelos alunos em sala de aula. Essa preparação exigiu tempo e 

disponibilidade para coleta das caixinhas, bem como um envolvimento com a 

comunidade local. O objetivo da criação da “sacolinha do conhecimento” foi  despertar 

a curiosidade e o gosto do aluno pela realização das atividades impressas, que se 

encontravam dentro dessa sacolinha; as atividades não foram elaboradas por nós, foram 

retiradas da internet e sofreram adaptações.  

Ao distribuirmos as “sacolinhas do conhecimento”, presenciamos a satisfação 

dos alunos, bem como a expressão de surpresa, principalmente por não terem 

reconhecido seus desenhos quando apresentados em outro formato. Dentro das 

“sacolinhas do conhecimento”, além das atividades impressas, os alunos encontraram 

também doces: um pirulito e três balas. Os doces serviram de incentivo. Para a 

distribuição desses, pedimos autorização à direção da escola. 

Antes de iniciarmos a explicação acerca das atividades a serem realizadas, 

falamos da importância do (re)uso e da reciclagem de materiais. 

Para a entrega dessas “sacolinhas do conhecimento”, na quarta aula, 

confeccionamos um baú, que nominamos “Baú mágico da Geo” (Fotografia 4). O 

objetivo do baú foi servir de elemento para sensibilização de ações pedagógicas, e, em 
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nosso contexto de aula, funcionou como um recurso cênico para instigar a curiosidade 

do aluno, e essa instigação aconteceu a partir da mediação nossa feita de forma teatral. 

 

 
 

Fotografia 4 - “Baú mágico da Geo” 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2013). 

 

O material utilizado na confecção do baú foi madeira e Tecido Não Tecido 

(TNT). Esse recurso foi utilizado também para transportar todos os demais recursos 

pedagógicos que vieram a fazer parte das aulas (Fotografia 5). 

 

 

Fotografia 5 - Baú como transporte de recursos didáticos  

Fonte: Acervo pessoal do autor (2013). 
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O baú foi muito bem recebido pelos alunos, tanto os da manhã quanto os da 

tarde; todos manifestaram curiosidade. O uso da proposta do baú serviu para ampliar o 

interesse dos alunos pela aula.  Promoveu um momento de descontração na aula, e isso 

favoreceu a mobilização dos alunos para a realização das atividades impressas. 

Se observarmos o relato da primeira aula e a compararmos com a sexta aula, 

conseguiremos constatar uma mobilização maior dos alunos. Atribuímos esse interesse 

à forma de planejamento e organização da aula.  

O ponto negativo do uso desse recurso talvez esteja no seu custo, pois o 

professor acaba arcando com os custos e também no que concerne à apresentação  Outro 

aspecto que não pode ser minimizado é que o uso desse tipo de recurso metodológico 

requer  via de regra o exercício de habilidades  “teatrais”
17

 por parte do professor, o que 

nem sempre se faz possível, dada as características de personalidade do professor. 

As três atividades impressas mencionadas foram: um caça-palavras composto 

por dezoito questões acerca da temática da aula (Apêndice – A), uma ilustração das 

formas de relevo para identificação, com caixas de textos para leitura ( Apêndice – B) e 

a última atividade impressa trazia a ilustração de um gráfico acidentado (Apêndice – C). 

A finalidade dessas atividades foi possibilitar ao aluno a realização de leitura 

de pequenos textos dispostos em quadros (Box de informação) acerca do relevo e a 

realização da identificação das formas de relevo ali representadas. A última atividade 

impressa trazia a ilustração de um gráfico acidentado, para que os alunos identificassem 

e realizassem cálculos matemáticos utilizando-se das quatro operações matemáticas. 

Para a realização das atividades impressas fizemos uso de duas aulas, a quinta e 

sexta aulas.  Nessas atividades, ficamos atentos à participação individual e coletiva dos 

alunos, já que poderiam socializar as respostas; avaliamos a postura da turma se havia  

interesse ou não pela execução da atividade, bem como observamos por meio dos 

questionamentos referentes à atividade e aos aspectos que necessitavam ser mais bem 

trabalhados. 

Como resultado, registramos que as atividades que necessitavam de saberes 

oriundos de outras áreas do conhecimento foram as que mais receberam 

questionamentos. Foi o caso da atividade relevo acidentado. Os alunos necessitavam 

fazer cálculos matemáticos, utilizando-se das quatro operações, como já mencionado. 

                                                      
17

 As características teatrais referidas vinculam-se à capacidade do professor em criar um enredo e 

interpretá-lo de modo a convidar o aluno a interessar-se pelo que irá ocorrer na aula que,  nesse momento, 

rompe com a metodologia expositiva convencional na maior parte das salas de aula. 
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Esse foi um momento em que tivemos que parar de forma geral a atividade e explicar as 

operações matemáticas e, mesmo assim, poucos conseguiram concluir a atividade. 

Os alunos que frequentam o período da tarde foram os que mais apresentaram 

dificuldade, essa situação levou mais de 80% dos alunos a zerarem nessa atividade.  

Preocupados, conversarmos com a P1 acerca desse assunto, que ponderou que, 

infelizmente, não existe na escola uma aproximação entre a Geografia e as outras áreas 

do conhecimento. Ela reconheceu que essa interdisciplinaridade seria importante, e que 

o distanciamento entre essas áreas acaba por agravar a situação, pois ela mesma não 

consegue avançar com a Geografia, pois por vezes tem que parar a aula e explicar 

conteúdos de outras áreas do saber. 

Nessa colocação, conseguimos observar a importância de se trabalhar de forma 

interdisciplinar os conteúdos escolares. Essa sugestão está asseverada nas Diretrizes 

Curriculares Estaduais do Paraná (2008), que se constitui como fonte de orientação para 

as práticas docentes cotidianas. Segundo Pontuschka, Paganeli, Cacete (2007, p.145): 

 

 A interdisciplinaridade pode criar novos saberes e favorecer uma 

aproximação maior com a realidade social mediante leituras 

diversificadas do espaço geográfico [...] O professor de uma disciplina 

específica com uma atitude interdisciplinar abre a possibilidade de ser 

um professor-pesquisador porque deve selecionar os conteúdos, 

métodos e técnicas de trabalho em sua disciplina  e disponibilizá-los 

para contribuir com um objeto de  estudo  em interação com os 

professores  das demais  disciplinas. Isso não pode ser realizado sem 

uma pesquisa permanente. 

 

A nosso ver, o professor deve manter um diálogo constante com as demais 

áreas do conhecimento, visando com isso melhorar a qualidade do ensino-

aprendizagem. 

Finalizando o conteúdo com a AE1, propomos como síntese menstal do novo 

conceito a produção de uma revistinha em quadrinhos. Para essa atividade, foram 

necessárias duas aulas, a sétima e a oitava aula. As ilustrações da revistinha em 

quadrinho poderiam ser representadas de acordo com o entendimento de cada um e 

também de suas habilidades. Por meio de imagens, símbolos, palavras ou desenho livre. 

Buscamos com essa atividade verificar as possíveis dificuldades de cada um, 

em relação à assimilação dos conceitos de relevo e hidrografia. Buscamos, também, 

fazer com que os alunos percebessem que as informações acerca de diferentes temas 

podem vir de diferentes formas, e que podem ser utilizadas diferentes linguagens. 
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O ponto de chegada do processo pedagógico na perspectiva histórico-

critica é o retorno a prática social. Esta fase representa a transposição 

do teórico para o prático dos objetivos da unidade de estudo, das 

dimensões do conteúdo e dos conceitos adquiridos {...} professor e 

aluno modificam-se intelectualmente e qualitativamente em relação as 

suas concepções sobre o conteúdo que construíram, passando um 

estágio de menor compreensão cientifica a uma fase de maior clareza 

e compreensão dessa mesma concepção dentro da totalidade. Há, 

portanto, um novo posicionamento perante a prática social do 

conteúdo que foi adquirido (GASPARIN, 2012, p. 139-140). 

 

De acordo com o autor, o processo de compreensão dos conteúdos ainda não se 

efetivou como prática, exige-se uma ação real do sujeito que aprendeu, requerendo uma 

aplicação. Por isso, elegemos como prática social final a produção e socialização dos 

conhecimentos adquiridos, por meio da troca das revistinhas em quadrinhos, após a 

conclusão do trabalho. Os alunos puderam explicar para seus colegas o que buscaram 

representar nas revistinhas em quadrinhos produzidas por eles. 

Essa atividade foi satisfatória e mobilizou os alunos para a realização da 

atividade. Puderam também perceber as diferentes formas de tratar e representar um 

conteúdo, dependendo do professor, dos alunos e do contexto da aula. Para a execução 

dessa atividade, houve a necessidade de contarmos com a colaboração de diferentes 

sebos
18

 da cidade. 

Nesses locais, realizamos uma coleta de revistas em quadrinhos que não 

serviam para serem comercializadas, pois continham rasuras ou faltavam páginas e 

seriam descartadas pelo comércio. 

Em sala de aula, todos os alunos receberam kits contendo: um protótipo em 

branco da revistinha em quadrinhos com doze páginas. A proposta de uma revistinha 

trazia como capa uma ilustração da temática, relevo. 

Receberam também tesoura, cola, lápis de cor, canetinha colorida e régua e um 

acervo de trezentas revistinhas em quadrinhos, com diferentes personagens infantis 

como: Turma da Monica, Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey Mouse, Super Man, 

Homem Aranha, dentre outros. 

Nessa atividade, buscamos desenvolver no aluno algumas habilidades, como 

observação e interpretação, já que deveriam analisar as informações trazidas pelas 

diferentes revistinhas em quadrinhos e relacionar com a temática da aula. Posterior à 

observação, passariam à produção da própria revistinha em quadrinhos. 

                                                      
18

“Sebo”- Nome dado ao comércio de livros, revistas, dentre outros materiais  usados.  
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A disposição espacial das revistinhas foi pensada para que na aula 

desaparecesse o protagonismo da imagem do professor, e os alunos pudessem trabalhar 

de forma não rígida, enfileirados, em um ambiente de convivência de compartilhamento 

e troca de informações, (Fotografia 6). 

 Como resultado da produção de uma das revistinhas em quadrinhos, 

apresentamos as Figuras 3, 4, 5, 6 e 7 produzidas por um aluno do 6º ano tarde da AE1. 

 

 

Fotografia 6. Momento do compartilhamento das revistinhas em quadrinhos  

Fonte: Acervo pessoal do autor (2013) 

 

 Como ponto positivo, podemos ressaltar a mobilização dos alunos, o espírito de 

partilha, o manuseio do material, a leitura de outros textos fora dos apresentados no 

livro didático, a dinâmica da aula e o entendimento dos alunos do conteúdo. Buscamos 

apoio em  Katuta (2007, p. 235), que afirma :  

 

As letras das canções, as poesias, os textos em prosa, as pinturas, as 

histórias em quadrinhos, os filmes, as telenovelas, entre outros, 

apresentam as espacialidades vivenciadas pelos diferentes grupos 

sociais. São formas de registro das Geografias de cada um de nós, daí 

a importância de serem repensadas e (re)apropriadas pelos professores 

desta disciplina. 

 

Como ponto negativo, apresentamos a necessidade de coleta de material nos 

sebos da cidade, pois a escola não dispõe desse tipo de material. Por outro lado, para 

essa atividade o professor pode se utilizar de revistas antigas; esse material é encontrado 

com facilidade na escola.   
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Figura 3. Capa revistinha tema relevo e primeira página da revistinha – AE1 

Fonte: Aluno 6º ano – Tarde (AE1,2013) 

 

 A ilustração da capa nós fornecemos aos alunos, preocupando-nos em 

representar o tema da aula. Nessa atividade, os alunos produziram textos  nos balões das 

falas da revistinha, para observarem com atenção as expressões dos personagens para 

poder adequar a fala à expressão. Outro ponto importante que consideramos foi a 

pesquisa nas várias revistinhas que disponibilizamos à turma. A busca por ilustrações 

que  expressassem o tema da aula  foi uma referência importante para avaliarmos até 

que ponto os alunos tinham entendido a temática da aula. 
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Figura 4. Segunda e terceira página da revistinha em quadrinho – AE1 

Fonte: Aluno 6º ano – Tarde (AE1, 2013). 

 

 Os alunos, além de utilizarem o material que lhes dispusemos, também 

produziram seus próprios desenhos. Na figura 6, o aluno menciona a tranformação da 

paisagem pelo homem por meio do seu trabaho  no balão que diz “vou modificar  tudo 

isso e vou fazer um lindo prédio”. A nosso ver, com essa frase o aluno demonstra 

compreensão da transformação do espaço  pelo homem, de acordo com suas 

necessidades. 
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Figura 5.  Quarta e quinta página da revistinha em quadrinho – AE1 

Fonte: Aluno 6º ano – Tarde (AE1, 2013) 

 

Figura 6.  Sexta e sétima página da revistinha em quadrinho – AE1 

Fonte: Aluno 6º ano – Tarde (AE1, 2013). 

 

 O entendimento do aluno se reflete também quando  menciona  a relação do 

capital com a transformação do espaço: “isso compra essas serras !!!!”.  
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Figura 7. Oitava e última página da revistinha em quadrinho- AE1 
Fonte: Aluno 6º ano – Tarde (AE1, 2013) 

 Na figura 9, o aluno demonstra a noção de temperatura relacionada à altitude. Na 

frase do balão “porque eu fui vim aqui para o Monte Everest agora eu não aguento de 

frio!!!”. 

 A criatividade dos alunos foi surpreendente, consideramos que a metodologia 

contribuiu para a construção dos conceitos vinculados aos conteúdos trabalhados. 

 

3.1.3  Propostas metodológicas – Área de Estudo 2 – ano  2013 – 6º ano Manhã e Tarde 

 

O livro didático adotado pela P2 também é o Projeto Araribá - Geografia- 

PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), já mencionado. Os temas trabalhados, 

estão localizados na unidade três (III) do livro didático - “Os continentes, as ilhas e os 

oceanos”. 

Do mesmo modo como ocorreu com o planejamento das professoras anteriores, 

o tema foi desenvolvido na segunda escola em oito horas aulas de cinquenta  minutos. O 

conteúdo da aula foi oferecido pela P2.  

Como conteúdo programático, trabalhamos: os oceanos e os mares; a água nos 

continentes; o ciclo da água; a água doce do planeta e preservação da água. 
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O objetivo da aula foi fazer com que os alunos aprendessem os conceitos de 

continente, ilhas e oceanos, identificassem os mares, onde se encontram a água salgada 

e a água doce do planeta e reconhecessem a importância dessa água para a vida humana, 

bem como a sua preservação. 

Para a prática social inicial, utilizamos a didática proposta por Gasparin (2012),  

ao afirmar que o professor ao apresentar os conceitos científicos deve selecionar entre 

os vários procedimentos técnicos os que se apresentarem mais adequados, para pôr à 

disposição dos alunos o novo conteúdo. 

Sendo assim, elegemos a técnica do diálogo entre os alunos, referente aos   

caminhos percorridos pela água até as torneiras de suas casas; questionamos acerca dos 

estados físicos dessa água e de que forma é encontrada na natureza. 

Os alunos pontuaram a importância dessa água e em que momentos de suas 

vidas ela está presente. Para isso, utilizamos um copo descartável com água portável 

para demonstrar materialmente a água a qual estávamos nos referindo. 

Apontaram a origem da água que abastece a cidade onde moram, questionamos 

se tinham a informação de onde vinha a água que utilizavam em seu cotidiano. Por meio 

de um gráfico, representamos no quadro de giz a proporção de água salgada e doce 

existente no planeta; relacionamos a água doce aos rios que cortam e abastecem a região 

onde residem os alunos. 

Ainda no quadro, organizamos uma lista de diferentes trajetos apresentados por 

eles referente ao caminho das águas. Falamos dos rios de água doce que cortam a região 

e dos afluentes desses rios. Utilizamos o quadro e giz para representar uma bacia 

hidrográfica. Sentimos falta de um mapa hidrográfico para melhor representação, mas a 

escola não dispunha de mapas temáticos.  

Utilizamos um copo com água e colocamos no quadro as falas dos alunos; não 

tivemos tempo para uma atividade, pois essa aula aconteceu após o recreio e entre o 

tempo de formação para entrada, realização da chamada e o tempo para a professora 

acalmar os alunos levou em torno de dezoito  minutos, restando apenas trinta e dois  

minutos de aula efetiva. 

Na segunda aula, retomamos o tema da aula anterior e perguntamos acerca do 

nome do maior rio da região, onde ele nasce e onde ele deságua e quais as principais 

formas de utilização da água desse rio pelas pessoas que moram no município. 

Os alunos se manifestaram de diferentes formas. Alguns deram respostas 

conscientes, outros “chutaram” qualquer uma. Nesse momento, entramos com as 
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questões que envolvem as enchentes frequentes na região, com um volume de chuva 

bastante expressivo, e com prejuízos bastante significativos às lavouras e à população 

menos favorecida. 

Muitos dos alunos relataram que tiverem problemas com as enchentes, nos 

colocaram a par de situações ocorridas com suas famílias. 

 

A tarefa docente consiste em trabalhar o conteúdo científico e 

contratá-lo com o cotidiano, a fim de que os alunos, ao executarem 

inicialmente a mesma ação do professor, através das operações 

mentais de analisar, comparar, explicar, generalizar etc, apropriem-se 

dos conceitos científicos e neles incorporem os anteriores, 

transformando-os também em científicos, constituindo uma nova 

síntese mais elaborada (GASPARIN, 2012, p. 56). 

 

Falamos, então, do regime de chuvas, que ocorre de formas diferentes em 

outras regiões e demos o exemplo de alguns lugares do nordeste brasileiro em que 

praticamente não ocorrem chuvas. 

Apresentamos as porções de águas e de terra que compõem o planeta e, por 

meio de um gráfico do livro didático, indicamos aos alunos como está distribuída essa 

água no planeta, questionando acerca da diferença entre água salgada e doce, bem como 

a questão da conservação da água. 

 A professora apresentou um vídeo de dez minutos cujo tema era a importância 

da água. Para falar da questão da exploração comercial da água, utilizamos uma garrafa 

de água mineral de uso da professora. 

A parte conceitual foi trabalhada de forma expositiva. A todo instante 

buscamos os conhecimentos prévios dos alunos e seu posicionamento diante do tema; 

finalizamos a aula sugerindo aos alunos que observassem a água que abastece as suas 

casas e de onde vem. 

Ao dar início à terceira aula, fizemos uma revisão breve do assunto da aula 

anterior, e perguntamos quem teria observado a água de casa. Vários alunos se 

manifestaram e alguns até realizaram comentários referentes ao cloro existente na água.  

A partir desse momento, trabalhamos a questão da contaminação da água de 

diferentes formas. Posteriormente, apresentamos algumas definições de: continente, 

ilhas e oceano, nascente e foz, dentre outros conceitos. Falamos também da maior 

reserva de água doce da América Latina – o Aquífero Guarani. Toda a explicação foi 

esquematizada no quadro. 
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Após trabalhar de forma expositiva, utilizando quadro e giz, buscamos apoio 

no recurso desenho animado (Fotografia 7), do personagem “Chaves”, com o título 

Vamos cuidar da água; o desenho foi encontrado no site de compartilhamento You 

Tube. 

Antes de iniciarmos o desenho animado, a P2 utilizou um videoaula do 

programa Telecurso, da TV Globo, acerca das águas do planeta. Esse material fazia 

parte de seu acervo pessoal.  Ao final do videoaula, trazido pela P2, passamos a exibir o 

desenho animado com a temática conservação da água. 

A escolha do vídeo se deu após conversas com os alunos acerca de quais 

programas de televisão estavam acostumados a assistir, e o mais citado foi o programa 

do personagem “Chaves”. A situação foi muito semelhante ao que aconteceu na AE1. 

A trama se desenrola em uma sala de aula cuja temática é a importância da 

água para os seres humanos.  O desenho animado traz imagens do deserto e faz uma 

relação com a seca e, contraditoriamente, com o desperdício de água.  

O desenho relaciona também a questão da comercialização da água, e seu uso 

no cotidiano, bem como traz a questão da água salgada e doce do planeta. 

Problematizamos acerca do que fazer para a preservação da água, quais as atitudes que 

devemos ter. Novamente, todas as sugestões de conservação foram elencadas no quadro. 

Com o desenho, buscamos uma reflexão do tema, bem como a capacidade de 

síntese dos alunos por meio de questionamentos orais acerca do desenho, buscando 

destacar quais passagens do desenho chamaram mais sua atenção. Para uso desse 

material, buscamos apoio novamente em Pontuschka, Paganelli, Cacete (2009), que 

afirmam:  

se a leitura  do mundo implica um processo permanente de 

decodificação de mensagens, de articulações/contextualização das 

informações cabe à escola  ensinar  o aluno a lê-lo  também por meio 

de outras linguagens  e saber lidar com os novos instrumentos  para 

essa leitura (PONTUSCHKA, PAGANELLI, CACETE, 2009, p. 

262). 

 

Nas questões, objetivamos à reflexão dos alunos referente ao uso racional da 

água em suas casas. Apesar de os alunos apresentarem um retorno satisfatório quanto ao 

desenho animado, chegamos à conclusão que o uso de dois vídeos em uma mesma aula 

não foi uma boa escolha; percebemos, ao final, um desgaste do uso desse recurso e uma 

expressão de cansaço dos alunos. 



90 
 

Como o desenho tinha mais de vinte minutos de exibição e o vídeo aula mais 

dez minutos, praticamente toda a aula foi tomada por esse recurso. Os apontamentos 

acerca dos vídeos ficaram para a terceira aula. Evitamos com isso um estresse maior dos 

alunos. 

 

 

Fotografia 7. Exibição desenho “Chaves” – “Vamos cuidar da Água”- AE2 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2013) 

 

Na quarta aula, retomamos o conteúdo de forma expositiva e questionamentos 

do entendimento da aula anterior, em que foi utilizado o recurso do vídeo. Revimos 

alguns pontos e propusemos uma atividade. No caso, um desenho livre para que os 

alunos pudessem expressar seu entendimento até então. Como título para o desenho, a 

sugestão da P2 foi “o caminho das águas” (Figura 8). 

Por meio do desenho, esperávamos que os alunos resgatassem as ideias e 

informações mais relevantes, do seu ponto de vista, apontadas no decorrer das 

discussões, e que conseguissem organizar os impactos positivos e/ou negativos acerca  

da questão da água. “Os desenhos são esquemas gráficos de organização da relação do 

ser humano com o mundo” (PONTUSCHKA, PAGANELLI, CACETE, 2009, p. 302). 

Outra justificativa para a escolha dessa atividade se deu pelo fato de haver na 

sala de aula dois alunos com dificuldades de escrita: uma com dislexia e outro com 

déficit intelectual severo, de acordo com informação da P2; esses alunos trabalhavam 
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bem com o desenho, enquanto que com a escrita a dificuldade de acentuava. Pensou-se 

no processo de inclusão, em que o professor deve planejar sua prática adequando-a à 

diversidade de sala de aula.  

Alunos do período da tarde também apresentavam algumas dificuldades de 

aprendizagem e de escrita, por isso optamos pelo desenho. A atividade foi bem aceita. 

 

 

Figura 8. Desenho livre – “Caminho das águas” – AE2  

Fonte: aluno do 6º ano – tarde – (AE2, 2013) 

 

Acompanhamos a elaboração da atividade, com questionamentos acerca da 

sequência dos conteúdos que ali estavam sendo representados. Ao final da aula, todos os 

desenhos foram recolhidos para posterior observação. 

Na quinta aula, levamos os desenhos para que os alunos pudessem verbalizar o 

que buscaram retratar. Conforme foram apresentando seus desenhos e verbalizando, 

fomos questionando e explicando cada situação colocada. Finalizada a aula, recolhemos 

os desenhos, que foram fotografados e, posteriormente, transformados nas “sacolinhas 

do conhecimento”, já mencionadas. 

O formato dessa vez limitou-se a um saquinho feito da própria folha de sulfite 

com a representação do desenho. Não conseguimos coletar novamente caixas de leites 

Longa Vida suficientes para toda a turma, mas o resultado foi semelhante. Os alunos 
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tanto do período matutino quanto do vespertino se mostraram surpresos com a sacolinha 

e com o baú mágico. As manifestações foram muito semelhantes às dos alunos da AE1. 

Na sexta aula, foram resgatados pontos da aula anterior de forma breve e 

propusemos uma atividade de caça-palavras (Apêndice – D) e palavras cruzadas  

(Apêndice E); ambas as atividades eram compostas por questões. 

As atividades encontravam-se dentro da “sacolinha do conhecimento”. Cabe 

afirmar que a sacolinha foi muito bem recebida pelos alunos e o “Baú mágico” também, 

mas as atividades não agradaram aos alunos, a situação foi mais difícil com os alunos da 

tarde. 

Houve muita reclamação por parte dos alunos, somente realizaram essa 

atividade após imposição da P2. A professora utilizou sua “autoridade” para convencer 

aos alunos. Ficamos surpresos com o desfecho da aula, consideramos esse um episódio 

bastante importante para a nossa pesquisa, já que pela primeira vez os alunos tinham se 

manifestado de forma crítica e não passivos como anteriormente observado. 

Após o episódio, procuramos a P2 para saber o que havia ocorrido, e ela em 

tom de desabafo falou: “sempre utilizo esse tipo de atividade com eles, eles não gostam 

muito, mais a fazem, pois atribuo nota” (P2, 2013).  

Diante da colocação da P2, compreendemos a nossa falha. Deveríamos ter sido 

mais criteriosos na escolha das atividades e mesmo ter realizado com os alunos uma 

pesquisa para saber o que de fato os interessava. Outra falha importante foi não ter 

primeiro investigado com a P2 as características dos alunos e quais atividades poderiam 

despertar, ou não, o interesse deles.  

Para utilizarmos com essas turmas essa atividade, levamos apenas em 

consideração a aceitação positiva dos alunos da AE1, acreditando que seria bem aceita. 

Minimizamos involuntariamente o contexto e a postura das duas professoras frente às 

práticas de sala de aula. A P1 raramente utilizava algum material fora do livro didático, 

enquanto a P2 já fazia uso de outros recursos com mais frequência, como ela mesma 

menciona. Foi uma falha importante para podermos rever o planejamento das aulas 

futuras. A negativa dos alunos nos foi muito importante, pois foi a partir dessa 

constatação que passamos a ser mais criteriosos na escolha das atividades.  

Na sétima aula, trouxemos para a turma a “sacolinha do conhecimento”  dentro 

do “Baú mágico da Geo”, e com a proposta da atividade da produção da revista em 

quadrinhos. 
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Dentro da “sacolinha do conhecimento” colocamos a proposta da revistinha em 

quadrinhos. A capa vinha com a representação do ciclo da água, dentro também havia 

quatro doces (três balas e um pirulito). 

Os alunos interpretaram a ‘sacolinha do conhecimento’ e o “baú mágico”, 

como um presente. Antes de propormos a mesma atividade já realizada com bastante 

sucesso na AE1, dessa vez perguntamos à P2 se ela já havia trabalhado essa atividade 

anteriormente e também questionamos os alunos acerca do interesse deles pelas revistas 

em quadrinhos. Essa preocupação se fez necessária, para evitarmos novamente a 

negativa dos alunos, já relatada. Esse episódio nos lembrou das palavras de Paulo 

Freire: “não há docência sem discência” (2002, p. 12). E que ensinar exige do professor 

uma rigorosidade metódica. 

Outro aspecto relevante da escola é o fato de que as aulas ocorridas após o 

recreio não são bem aproveitadas, o tempo se torna muito curto. Existe uma perda de 

tempo muito grande, com a formação de fila para entrada dos alunos em sala. Também 

a excitação por estarem em atividades que exigem movimento (correndo), ao entrarem 

em sala de aula, a professora leva alguns minutos para acalmá-los e assim,  

considerando a exiguidade de tempo para as aulas de Geografia, a destinação destes 

poucos minutos para outras atividades consideramos que resultam ao final do ano em 

perdas significativas para a disciplina de Geografia. 

O objetivo dessa atividade estava na possibilidade do aluno representar por 

intermédio de uma revistinha em quadrinhos, produzida de forma artesanal e individual, 

os conhecimentos adquiridos durante as aulas. Para a execução dessa atividade foram 

necessárias 02  aulas, a oitava aula e nona aula (última). 

Pensadas como prática social final, as revistinhas foram socializadas entre os 

alunos após sua produção. Todos os alunos receberam um kit (Fotografia - 8), contendo, 

lápis de cor, canetinha colorida, cola branca, régua e várias revistas em quadrinhos de 

diferentes personagens infantis. Nós levamos esse material, pois a escola não dispunha 

naquele momento. 
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Fotografia 8. Kit de materiais para produção das revistinhas em quadrinhos  

Fonte: Acervo pessoa do autor (2013). 

 

Nessa aula, os alunos compartilharam todo o material, trabalharam de forma 

coletiva e individual. Tiveram a oportunidade de ler várias revistinhas em quadrinhos. 

Dos setenta alunos, trinta e cinco do período da manhã e trinta e cinco do período da 

tarde, recebemos um total de quarenta revistinhas produzidas. 

Cabe colocar que o registro de classe da P2 traz a informação de que a turma é 

composta por trinta e cinco alunos, no entanto, nem todos frequentam a escola; segundo 

a P2, do total registrado, apenas vinte e sete alunos estão frequentadores de fato do 

período da manhã e vinte e seis no período da tarde, totalizando cinquenta e três 

efetivamente frequentando as aulas. 

Recolhidos todos os trabalhos produzidos, passamos a observá-los, buscando 

com isso verificar se todos compreenderam e utilizaram adequadamente os conceitos 

abordados ao longo das atividades realizadas. 

Durante o processo de produção, verificamos também como se dava a 

participação individual e coletiva, observando a postura de cada um, e consideramos 

satisfatória. Nessas três últimas aulas, podemos dizer que 100% da turma estiveram de 

fato mobilizados para realização da atividade da disciplina. 

De posse dos trabalhos, passamos a observar e destacar os aspectos do 

entendimento dos alunos que necessitavam ser melhorados e trabalhados em uma futura 
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ação.  As Figuras 9, 10, e 11 ilustram o resultado de uma produção das quarenta 

recolhidas. 

 

 

Figura 9. Capa e primeira página da revista em quadrinhos  - AE2 

Fonte:  Aluno 6º ano tarde (AE2, 2013)    

                    

A ilustração da capa da revistinha foi oferecida por nós de acordo com a 

temática da aula.  Nas ilustrações do aluno podemos observar precipitação em diferentes 

formatos (sólido, líquido), seguido de comentário  dessas formas. Portanto, entendemos 

que o aluno conseguiu perceber a diferença entre os estados físicos da água e as formas 

pelas quais eles se manifestam acerca da superfície terrestre.  

Na figura 10, observamos a preocupação do aluno com a possibilidade da falta 

de água e a importância de economizar.  O aluno apresenta atitude de respeito e 

entendimento da temática trabalhada.  

A nosso ver, o objetivo foi atingido, obtivemos como resposta do entendimento 

questões levantadas pelos alunos referentes ao tema da aula. Assim como o 

entendimento expressado na forma de ilustrações, produção de texto e a manifestação 

da capacidade de organização e de elaboração dentro de uma sequencia lógica de fatos 

representados por imagens. 
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Figura  10. Segunda e terceira página da revistinha em quadrinhos  - AE2 

Fonte:  Aluno 6º ano tarde (AE2, 2013)    

 

 

 

Figura  11.Página final da revistinha em quadrinhos – AE2  

Fonte:  Aluno 6º ano tarde (AE2, 2013)    
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A figura de número 13 nos remete à questão de que o problema da água é de 

todos nós, ou seja, é uma questão global. Mais uma vez observamos o entendimento do 

aluno em diferentes escalas. A disciplina geográfica nessa situação conseguiu se 

apresentar como significativa à vida. 

 

 3.2 PROPOSTAS METODOLÓGICAS- ANO 2014  

 

Após alguns meses de reflexão, sentimos a necessidade de retorno às áreas de 

estudo, locais de nossa pesquisa. Em outubro de 2014, conversamos novamente com as 

professoras regentes e solicitamos novo momento para aplicação de outras 

metodologias em sala de aula. Dessa vez utilizamos quatro aulas em cada turma, para 

colocar em prática nossa proposta metodológica. 

Ao retornarmos às observações de sala de aula e da prática pedagógica do 

professor, constatamos que muita coisa havia mudado. A começar pelas novas 

professoras que estavam ministrando aulas nas turmas, que anteriormente pertenciam à 

P1 na AE1 e da P2 na AE2.  

Em 2014 apresentamos nossa proposta para mais duas professoras; após a 

explanação da proposta e do objetivo da pesquisa, ambas aceitaram participar. 

A esses novos sujeitos da pesquisa chamaremos  P3 (professora da manhã da  

AE1) e de P4 (professora da tarde da AE2).Todas as observações em ambas as áreas de 

estudo concentraram-se no mês de outubro de 2014, totalizando doze horas-aulas. 

 

3.2.1 Propostas metodológicas – Área de Estudo 1 – 6º ano Tarde  

 

Começamos a observação na AE1 com a nova professora P3; no horário da 

manhã foram dois encontros de observação. Ao chegarmos à sala de aula, fomos muito 

bem recebidos pelos alunos, que no momento encontravam-se no 7º ano do Ensino 

Fundamental e nos reconheceram do ano anterior. 

A P3 já havia antecipado para eles nossas intenções de trabalho, e como em 

2013 gostaram muito, nos esperaram com satisfação. 

Nessa segunda etapa da pesquisa, a observação nos mostrou alunos 

amadurecidos e interessados nos conteúdos; a P3 trabalhou de forma expositiva, e 

nessas duas aulas de observação não notamos o uso de nenhum recurso didático além do 

livro didático. Mas ela nos relatou que os utiliza com frequência, confidenciou que 



98 
 

gosta muito de trabalhar com jogos, apesar de não possuir um acervo interessante desse 

material. Acerca de não termos observado o uso de recurso diferente, acreditamos que o 

tempo de observação dessa vez foi muito pequeno, não permitindo qualquer observação 

relevante nesse aspecto. Ficamos com o depoimento da P3 

A P3 leciona há dois anos, e sente que o seu conhecimento a respeito dos 

conteúdos é o que mais a preocupa. Ela possui quarenta horas semanais, trabalhando 

com diferentes turmas. 

Ministra aulas no horário da manhã, tarde e noite, os três horários são em 

escolas diferentes, mas no mesmo município. Dois horários exercidos na área urbana do 

município de Rebouças e o outro horário exercido na área rural do mesmo município.  

Diz-se satisfeita com a profissão. 

Trabalha em regime de contrato com o estado, faz a seleção para professora por 

meio do PSS- Processo Seletivo Simplificado, e para ter melhor colocação concluiu três  

cursos de pós- graduação Lato senso. A professora é bastante jovem, e se mostra 

comprometida. 

Perguntado aos alunos acerca da mudança de professora, todos aprovaram e se 

disseram satisfeitos. De fato observamos um envolvimento maior dos alunos  para com 

os conteúdos e com a professora. 

Após as observações, apresentamos à P3 nossa proposta metodológica. Nosso 

plano de aula foi fundamentado na pedagogia Histórico-Critica como já mencionado.  

Como tema da aula, a professora nos propôs trabalhar os aspectos da região Sul do 

Brasil.  

Nesse ano de 2014, o Livro didático de Geografia adotado pela escola foi 

Expedições Geográficas, Ensino fundamental II, da Editora Moderna, tendo como 

autores: Melhem Adas e Sergio Adas- PNLD – 2014 a 2016.  Os conteúdos 

programáticos trabalhados foram: Aspectos gerais da Região Sul do Brasil; Ocupação 

territorial da Região Sul do Brasil; e Atividade econômica da Região Sul do Brasil. 

Como objetivo geral da aula, tínhamos a proposta de conhecer as causas da 

alteração do ambiente natural da Região Sul do Brasil, identificando as implicações 

dessa mudança para a economia da região e sua importância econômica para o país. 

Iniciamos a aula questionando os alunos acerca do que sabiam da região Sul, se 

tinham a noção de onde moravam, as características do lugar. Pedimos que 

apresentassem no mapa a localização geográfica da região Sul, e apresentando-lhes o 

espaço da comunidade faxinalense e a localização da escola. 
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Utilizamos o mapa das regiões do Brasil, adquirido por nós para essa aula, pois 

fomos alertados anteriormente de que a escola não possuía e esse instrumento se fazia 

necessário. Segundo Pontuschka, Paganelli, Cacete (2007, p. 326):  

 

Tanto os mapas murais como o atlas, na condição de instrumentos 

pedagógicos, deveriam ser presença obrigatória nas salas de aula de 

Geografia [...] esse material, na escola, precisa ser utilizado no 

desenvolvimento de um raciocínio geográfico e geopolítico. 

 

Seguimos com a aula, o tema se desenvolveu de forma interessante, pois os 

alunos de imediato se localizaram dentro da região Sul do Brasil. Conversamos acerca 

da vegetação típica do estado do Paraná e do entorno da escola, que tem como 

vegetação predominante a erva-mate,  uma das fontes de renda da comunidade. 

Problematizamos, colocando a importância de se trabalhar esse conteúdo, as 

dificuldades enfrentadas pela população que vive da economia de subsistência; os 

alunos falaram das dificuldades enfrentadas pelos pais na lavoura.  

Ao tocarmos na questão ambiental da comunidade, os alunos expuseram vários 

problemas ambientais, tais como o lixo, que vem sendo jogado pelos próprios 

moradores, em qualquer lugar da comunidade. Falaram da não existência de coleta 

desse lixo pelos órgãos públicos e da solução encontrada pela maioria dos moradores da 

comunidade, que é o aterramento desse lixo. 

Falamos também da desigualdade social existente na região e do alto índice de 

violência que vem aumentando nessas áreas. 

Levamos o tema violência para uma escala maior, falamos da cidade vizinha, 

Irati/PR, com sessenta mil  habitantes, e outra maior ainda, a capital Curitiba. Os alunos 

se envolveram muito, e relataram casos importantes de violência dentro da própria 

comunidade e mesmo violência dentro da família. Além de muitos casos assistidos nos 

programas de televisão. 

Como recurso metodológico, utilizamos exemplares de jornais impressos de 

circulação local e regional, os jornais Hoje Centro Sul e Folha de Irati. Neles os alunos 

puderam analisar as notícias da região e os diferentes temas ali expostos, como: o clima 

da região; como vinha sendo tratada a notícia; a base econômica da região, que é a 

agricultura; as festas locais; os problemas ambientais e também reportagens falando  das 

características da população da região, que são, em sua maioria, de origem eslava. Nas 

palavras de Kaercher (2009, p.143), esse recurso permite ao professor “mostrar a 

cotidianeidade do espaço geográfico em nossa vida”. 
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E por isso partimos para o estabelecimento de relações do conteúdo com a 

cultura faxinalense e apresentamos aos alunos artigos com fotos de pesquisas realizadas 

por professores da Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO/PR, em que 

tratam da importância do faxinal e da sua forma de vida. Falamos também da identidade 

faxinalense, que os classifica e os diferencia dos demais e que essas características os 

tornam especiais.   

Finalizamos essa aula com um vídeo acerca das características dos três estados 

da Região Sul e cantamos com os alunos música gaúcha, e também a música Bicho do 

Paraná, de João Lopes. O clima da aula foi muito bom e envolveu todos os alunos e a 

professora. 

Para a quarta e última aula, como Catarse, propusemos a realização de um jogo 

de trilha que denominamos Trilhando o Sul do Brasil (Fotografia 9). Antes do término 

da aula, os alunos formaram equipes de jogadores e cada equipe recebeu sessenta 

questões referentes à região Sul do Brasil, na forma de síntese do conteúdo trabalhado 

(Apêndice F). 

As questões traziam os conteúdos trabalhados em sala de aula, bem como 

características e curiosidades da Região Sul do Brasil; vinte questões eram específicas 

acerca da comunidade faxinalense, local de residência dos alunos e de localização da 

escola. 

No último dia de aula, os alunos nos esperavam na quadra da escola; 

repassadas as regras do jogo,e teve início o jogo. Um dado colorido gigante ditava o 

ritmo do jogo e o movimento de cada equipe, de acordo com cada resposta certa ou 

errada.  

Consideramos esse momento de descontração e aprendizado. Os alunos 

levaram a sério a disputa, criando inclusive técnicas de estudos das questões; as equipes 

se empenharam.  
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Fotografia 9. “Trilhando o Sul do Brasil” – AE2 

Fonte: Acervo do autor (2014). 

 

De todas as atividades realizadas com os alunos da AE1 até então, o jogo 

Trilhando o Sul do Brasil superou todas as expectativas de envolvimento dos alunos nas 

aulas e com os conteúdos geográficos. Acerca das atividades realizadas a P3 comenta: 

 

“foi muito interessante as aulas, principalmente com o uso do jogo, os 

alunos entraram no ritmo da competitividade e por consequência 

aprenderam a matéria. Foram aulas diferenciadas das outras, o que 

chamou a atenção dos alunos e ajudou na aprendizagem” (P3, 2014). 

 

Não conseguimos realizar o segundo momento da pesquisa no segundo 

semestre de 2014 com os alunos da tarde da AE1. No entanto, nesse mesmo ano 

tivemos a oportunidade de assumir a regência da turma no primeiro semestre do ano 

letivo, em substituição à professora P1, que se encontrava em licença-maternidade, 

como já mencionado. 

Os alunos da tarde, do 7º ano do Ensino Fundamental AE1 que encontramos 

nesse primeiro semestre de 2014, eram alunos mais maduros do que aqueles relatados 

pela P1 anteriormente. Durante seis meses trabalhamos com eles diferentes 

metodologias e utilizamos diferentes recursos metodológicos, visando expor os 

conteúdos da melhor forma possível. Inclusive fizemos uso dos diferentes espaços 

existentes na escola como espaço de aula, para além da tradicional sala de aula. 

Utilizamos o espaço da biblioteca (Fotografia 10). 
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Fotografia 10.  Biblioteca como espaço de aula – AE1 

Fonte: Acervo do autor (2014). 

 

 

A turma se revelou interessada e responsável. Os resultados foram satisfatórios. 

Consideramos a turma envolvida e motivada nas aulas. Essa afirmativa pode ser 

confirmada pelos relatos da equipe pedagógica, que nos reportou o interesse dos alunos 

pelas aulas de Geografia. 

Os alunos tiveram um comportamento muito diferente do observado no ano de 

2013. Acreditamos que o interesse do aluno está relacionado ao interesse do professor 

em criar situações que venham a favorecer a aprendizagem. 

Especificamente no caso dos alunos da tarde da AE1, acreditamos que o 

problema do desinteresse pelos conteúdos geográficos está ligado aos procedimentos 

metodológicos adotados pela professora. 

 

3.2.2 Propostas metodológicas – Área de Estudo 2- 6º ano Manhã   
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Nessa segunda etapa encontramos a P2 somente com o 7º ano do período da 

manhã e solicitamos-lhe a possibilidade de observação e novamente aplicação de 

atividades. 

Duas  aulas foram dedicadas à observação da turma e da prática pedagógica da 

P2. Esses momentos de observação foram aproveitados para dialogar com os alunos e 

saber como se sentiam em relação à Geografia.  

As respostas dos alunos nos mostraram que muita coisa mudou, principalmente 

na forma da professora conduzir a aula. Os alunos estavam mais falantes, conversavam 

acerca dos conteúdos, pareciam envolvidos. A professora não parecia mais desanimada. 

Suas aulas pareciam mais organizadas.  

De modo informal ela comentou que mudou sua prática depois de refletir 

durante o período  em que foi supervisora do PIBID - Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação a Docência e também por momentos como os nossos de pesquisa em sala 

de aula acerca dos procedimentos metodológicos.  

No programa PIBID era exigida uma postura crítica e criativa, buscando 

sempre o melhoramento das aulas e, consequentemente, da aprendizagem dos alunos. 

Esse trabalho realizado com os acadêmicos, segundo ela, exigia planejamento constante. 

O bom momento da professora foi facilmente notado no interesse dos alunos 

pela disciplina; relatou que realizou com eles uma aula de campo, que deu um resultado 

muito positivo. Motivada com a nova forma de perceber o ensino, a P2 participou de 

eventos nacionais de prática de ensino de Geografia, inclusive com apresentação de 

trabalhos. Os alunos ganharam muito com isso. 

Após as observações, apresentamos à P2 nossa proposta. O tema da aula 

sugerido pela P2 foi Região Centro-Oeste. O livro didático adotado no ano de 2014 pela 

P2 pertence à Coleção Para Viver Juntos, dos autores Fernando dos Santos Sampaio e 

Marlon Clovis Medeiros, Editora S.M. – Ensino Fundamental II – 2014 a 2016 – 

PNLD.  

Como conteúdo programático, trabalhamos os aspectos gerais da Região 

Centro-Oeste, a ocupação territorial e a atividade econômica. Como objetivo geral da 

aula, os alunos deveriam compreender como se deu a ocupação e a formação desse 

espaço da região Centro-Oeste, com base em seus aspectos naturais, sua dinâmica 

regional e na interação homem-meio ambiente. 

Iniciamos a aula com a música Comitiva Esperança (Anexo 1), do cantor 

Almir Sater, que traz em sua letra nomes de alguns rios da bacia hidrográfica da região. 
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Utilizamos também a representação de um mapa dessa bacia, como sugere a (Figura 

12). 

 

Figura 12. Representação/Bacia Hidrográfica da Região Centro Oeste do BR 

Fonte do mapa: http://ensinodegeografiauenp.blogspot.com.br/2013/05/musica-para-trabalhar-o-pantanal-

nas.html 

 

O mapa acima foi encontrado em um site de busca da internet. Os alunos 

acharam interessante ver o nome dos rios na música e também já conheciam a música e 

o cantor. Aproveitamos para saber deles o que conheciam ou o que já ouviram falar da 

região Centro-Oeste do país. Lembraram-se da capital do Brasil e perguntaram se ficava 

nessa região, perguntaram da fauna local, pois ouviam falar que no Pantanal havia 

muito jacaré. 

A partir da apresentação do mapa, discutimos acerca da vegetação cerrado e o 

desmatamento desse, para cultura de lavouras. Conceituamos o termo cerrado, falamos 

da intencionalidade das queimadas e conseguimos relacionar essa prática com algumas 

situações ocorridas em algumas áreas de plantio da região em que os alunos estão 

inseridos. 

Comentamos da importância dessa região economicamente para o país e 

também da diversidade cultural existente nessa região, da construção da capital do 

Brasil. Para melhor exemplificação, utilizamos um vídeo retirado do site de 

http://ensinodegeografiauenp.blogspot.com.br/2013/05/musica-para-trabalhar-o-pantanal-nas.html
http://ensinodegeografiauenp.blogspot.com.br/2013/05/musica-para-trabalhar-o-pantanal-nas.html
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compartilhamento You Tube, com o tema Região Centro-Oeste. As imagens animadas 

do vídeo fizeram com que os alunos questionassem a diversidade da fauna da região, 

quando apresentou o Pantanal mato-grossense e apareceu um jacaré. 

Na quarta e última aula, após rever o que havia sido trabalhado na aula 

anterior, passamos para a catarse. Para isso, os alunos produziram, por meio de 

organizadores gráficos conhecidos como storyboard  (Figuras 13 e 14), uma sequência 

de ilustrações  em uma folha de papel A3, com o propósito  de marcar as principais 

passagens do conteúdo apreendido.  

 

O processo de ensino-aprendizagem supõe um determinado conteúdo 

e certos métodos. Porém, acima de tudo, é fundamental que se 

considere que a aprendizagem  é um processo  do aluno, e as ações 

que se sucedem  devem necessariamente ser dirigidas  a construção do 

conhecimento por esse sujeito ativo (CALLAI, 2000, p. 94  - 95) 

 

Dentro dessa perspectiva, deixamos que os alunos retratassem de forma livre o 

entendimento da aula; apenas sugerimos as etapas de cada tempo histórico, promovendo 

uma sequência do conteúdo trabalhado. 

Trabalharam em grupo e de forma individualizada; eles optaram pela melhor 

forma, segundo seus entendimentos. 

 

 

Figura 13. Storyboard- 1 /conteúdo/ Região Centro Oeste do BR – AE2   

Fonte: aluno do 7º ano – AE2 – manhã (2014). 
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 Na figura 13 é possível observar que o aluno se preocupou em retratar nas 

imagens como seria esse ambiente antes da chegada da colonização. E na sequência 

acrescenta a transformação ocorrida pelo espaço após a chegada dos colonizadores. O 

aluno retrata de forma simples a relação de apropriação da natureza pelo homem.  

 

 

Figura 14. Storyboard- 2 /conteúdo/ Região Centro Oeste do BR – AE2   

Fonte: aluno do 7º ano – manhã- AE2 (2014). 

 

Na figura 14 é importante ressaltar um fato: o aluno é morador na cidade de 

localização da escola. No desenho ele evidencia o seu entendimento do que seria 

representado pelos prédios. Já o aluno da figura 13 tem sua residência na área rural do 

município de localização da escola. Compreendemos que o meio em que vive influencia  

o modo de pensar, ver e representar o espaço geográfico. 

 Os resultados foram bastante positivos, os alunos se apresentaram motivados 

para a realização dessa atividade. Cabe ressaltar que foram eles que escolheram a forma 

de representar o conteúdo aprendido. Com essa turma também confirmamos que a 

metodologia adotada pelo professor mobiliza o aluno para os conteúdos geográficos. 

Todos os trabalhos foram expostos no corredor da escola posteriormente. A 

fala da P2 ao final do trabalho foi:  

 

“percebo como é importante trabalhar aulas diferentes, mesmo com 

uma carga horária grande, foi muito interessante as aulas, e os 

alunos gostaram muito, a metodologia do professor faz toda a 

diferença, consigo refletir sobre isso, os alunos se mobilizaram para 

aprender” (P2, 2014). 
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Esta avaliação por parte dos professores nos motivou muito, pois percebemos 

que esta também estava demonstrando um amadurecimento e uma compreensão a 

respeito da importância de trabalhar os conteúdos de modo a envolver os alunos e fazê-

los interessados. 

 

3.2.3 Propostas metodológicas – Área de Estudo 2 – 6º ano  Tarde  

 

Também nos utilizamos de quatro aulas, duas para observação e duas para 

trabalhar o conteúdo. A turma já nos conhecia e por isso se mostrou muito animada com 

nossa presença.  A P4 apresentou aos alunos a intenção de trabalho. Nas duas aulas de 

observação, encontramos os alunos com posturas diferentes.  

Segundo a P4, no final do 7° ano, os alunos já estão mais amadurecidos, e essa 

nova postura é facilmente observada pelo professor. Anteriormente, a P2 já havia feito 

essa observação acerca do amadurecimento dos alunos ao final do 7º ano.  O tema 

sugerido a nós  para o trabalho foi também a Região Sul do Brasil.  

O livro didático adotado pela professora foi a Coleção Para Viver Junto, dos 

autores Fernando dos Santos Sampaio e Marlon Clovis Medeiros, da Editora S.M. – 

Ensino Fundamental II – 2014 a 2016 - PNLD. 

Propusemos trabalhar os seguintes conteúdos: os aspectos gerais da Região 

Sul, ocupação territorial e a economia da região. Ao final da segunda aula de 

observação, propusemos aos alunos uma pesquisa das músicas tocadas na Região Sul e 

que trouxessem para socializar com os colegas. 

Na aula seguinte, parte dos alunos trouxe música gaúcha e outros trouxeram 

fotografias da vegetação típica da região, como o pinheiro, bastante comum nos locais 

de moradia dos alunos. Todo o material foi socializado, apresentamos também imagens 

utilizando do recurso datashow de diferentes lugares da região, bem como da economia 

da região. Trouxemos fotografias da base da  economia local, como o comércio da 

cidade e  das plantações de tabaco (cultura forte na região). 

As fotografias davam o tom da aula, pois a cada exibição os alunos iam se 

identificando e abrindo discussões. Falamos da ocupação da região em que eles estão 

inseridos, no caso, colonização eslava.  

Explanamos acerca da economia local e a importância do Sul do Brasil para o 

país. Falamos do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que é considerado um dos 
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melhores do país, mas refletimos a respeito da importância de relativizarmos tal 

colocação, uma vez que ser classificado como um dos melhores não quer dizer que não 

existam problemas sociais. Exemplificando isso, os alunos relataram dificuldades 

vividas. 

Na quarta e última aula, como síntese mental, os alunos de forma oral 

relembraram os temas discutido na aula anterior e nessa turma aplicamos o jogo 

Trilhando o Sul do Brasil. (Fotografia 11). Os alunos se mobilizaram em equipe para 

estudar as questões. 

Para trabalhar com essa turma o jogo, tivemos o cuidado de preparar vinte 

questões especificas referentes ao município de moradia dos alunos, além das questões 

acerca da Região Sul de modo geral.  As informações e curiosidades regionais causaram 

surpresa nos alunos, como: festas típicas, primeiro nome do município, economia local, 

número maior de habitantes na área urbana e questões relacionadas à escola. 

A atividade mobilizou os alunos e também outras turmas, já que a atividade foi 

realizada no pátio da escola. O interesse dos alunos foi significativo, a ponto da aula 

adentrar o horário do recreio e contar com a participação de alunos de outras turmas. 

 

 

Fotografia 11. Momento da prática do jogo AE2 

Fonte: Acervo do autor (2014). 
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A dinâmica conseguiu mobilizar os alunos, para jogar e também para estudar 

os conteúdos trabalhados em sala.  Após o recreio, fomos informados pelos alunos que a 

aula seguinte seria “vaga”, devido à ausência do professor. Pediram para utilizar o jogo 

nesse horário também. Ao retornarmos à sala de aula, conversamos acerca dos temas e a 

forma de apresentação desse tema. Ficaram satisfeitos e solicitaram nosso retorno. Ao 

final do trabalho com os alunos, a P4 comenta:  

 

“Muito boas as aulas de modo geral, a ideia do jogo, foi o 

diferencial mais motivador, deixou mesmo os alunos animados e 

isso é muito importante para a aprendizagem. Nós professores 

precisamos de ideias, pois o ano inteiro em sala de aula acaba 

por se esgotar as propostas de trabalho. Aprender fica muito 

mais interessante dessa forma. Da para ver que foi bom apenas 

observando as expressões dos alunos e a mobilização para 

competir entre os colegas” (P4, 2014). 

 

Por intermédio dessa atividade, conseguimos mobilizar os alunos, que se 

mostraram muito interessados. Um ponto importante da metodologia, que vale colocar, 

foi o espaço utilizado para a atividade. O pátio da escola, uma aula fora da sala. Essa 

situação por si só já remeteu a uma aula diferente da rotina diária. 

Interessante colocar que a motivação para essa atividade foi tanta que se repetiu 

por três vezes mais. Como a aula aconteceu próxima ao recreio, estenderam a atividade. 

Inclusive, deixamos o recurso com eles durante todo o recreio, e isso promoveu a 

curiosidade de alunos de outras séries, que foram incentivados a participar.  

Consideramos, portanto, que, de todas as atividades propostas, o “jogo 

didático, aquele feito e adaptado ao educando, de modo a oferecer condições que 

aumentem o seu interesse, permitindo-lhe, através das várias formas de representação, 

fazer associações, julgamentos, bem como estabelecer conceitos em uma determinada 

disciplina”. (CARNEIRO,1990, p. 36). Para a autora, o que dá ao jogo uma 

característica didática, na realidade, é a sua finalidade básica: a aprendizagem. O seu 

caráter competitivo e dinâmico foi o que mais chamou a atenção dos alunos para os 

conteúdos geográficos. Ao se mobilizarem para a prática do jogo, sentiram a 

necessidade de saber os conteúdos, já que o movimento do jogo acontecia por meio de 

resposta acerca do conteúdo trabalhado em sala. Mesmo o jogo não tendo premiação 

material, a “vitória” simbólica deixou a equipe vencedora excitada com o resultado.  

As outras atividades realizadas foram instigantes, mas sem sombra de dúvidas 

a proposta do jogo didático foi a estratégia mais expressiva e mobilizadora, e também 
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percebida pelos alunos e pelas professoras, em ambas as escolas, tanto a escola do 

campo como a escola da área urbana. 

 De nossa parte, cremos que conseguimos atingir aos objetivos e confirmar 

algumas hipóteses, que foram pontos de partida de nossa pesquisa. Situações como: 

inclusão, interdisciplinaridade, autoridade e autoritarismo são questões que nos 

instigaram e que sinalizam futuros estudos.  
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CAPÍTULO 4 

 

4.1 O PROFESSOR É, A PRIORI, RESPONSÁVEL PELA MOTIVAÇÃ DO ALUNO 

EM SALA DE AULA 

 

Neste momento da pesquisa, torna-se imprescindível o diálogo entre a teoria e 

a experiência prática. Resgatamos os registros dos depoimentos das professoras, dos 

alunos e da equipe pedagógica de ambas as escolas. A nossa reflexão incide em dois 

pontos fundamentais: o primeiro, vinculado ao conhecimento significativo, e o segundo, 

acerca do sentido de ser professor. 

A grande angústia de todo professor é a abordagem de alunos que não estão 

interessados em estar em sala de aula, sendo, na verdade, na maioria das vezes, o último 

local em que gostariam de estar. Acerca desse aspecto, cabe refletir e questionar: os 

alunos são desinteressados ou o ensino é desinteressante?  “As formas tradicionais de 

ensino estão se esgotando em si mesmas. Os alunos em geral estão muito distanciados 

daquilo que a escola faz. O prazer de poder aprender, de fato, foi a muito sendo 

substituído pela obrigação, pelo dever de ir à escola” (CALLAI, 1999, p.130). Desse 

contexto deriva o estresse gerado pela apatia da turma frente ao trabalho do professor; a 

falta de aprendizado; de participação ou os casos de indisciplina. 

Entretanto, o ser humano é curioso e se interessa por apreender aquilo que faz 

sentido para sua vida. Nesta pesquisa, observamos a necessidade de fazer com que o 

aluno perceba o conhecimento geográfico como algo significativo, importante e útil à 

sua vida. E para que isso ocorra, o professor tem um papel fundamental, pois ao planejar 

suas aulas deve tomar alguns cuidados, como:  

 

O emprego de métodos de ensino, metodologias e técnicas que 

superem a simples transmissão de informações e que se assentam em 

alternativas para mobilizar o intelecto do aluno, fazendo com que ele 

se pergunte e não apenas espere respostas. As perguntas não vêm do 

nada e devem necessariamente superar o senso comum, para o que se 

faz necessário criar condições, dando oportunidade de ter 

conhecimentos que considerem tanto as referências teóricas quanto as 

informações relativas ao mundo geral (CALLAI, 2006, p.152). 

  

Mas se existe essa compreensão, por que a maioria dos professores continua a 

reproduzir conhecimentos sem ao menos realizar o mínimo esforço metodológico para 

vinculá-los com a realidade do aluno? Ponderamos que pelo mesmo motivo que 
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determinados conhecimentos despertam ou não o interesse dos alunos: o fato de sentir 

que aquele processo é importante para nós, que tem significado em nossa vida. O 

professor tem que sentir que fazer parte do processo educativo de um sujeito é 

importante pra ele.   

 

[...] um professor de profissão não é somente alguém que aplica 

conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 

determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do 

termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos 

significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 

conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade 

e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta (TARDIF, 2007, p. 23).  

 

Para nós, esta questão reflete-se diretamente no distanciamento entre a intenção 

metodológica do professor e os acontecimentos ocorridos em sala de aula, ou seja, a 

prática pedagógica efetiva e a representação que o professor construiu do seu fazer 

pedagógico.  

As professoras sujeitos de nossa pesquisa foram unânimes em afirmar que o 

desinteresse dos alunos pela aprendizagem dos conteúdos geográficos tem relação forte 

com a carência econômica; o baixo nível social e cultural do aluno; as condições de 

risco familiar e mesmo a falta de preparo do professor, quando esse tem a necessidade 

de trabalhar em sala de aula dentro de um contexto inclusivo. A inexistência de 

condições materiais e formativas para abordar tais situações é pouca ou mesmo ignorada 

nas falas dessas professoras.  

A falta de formação para agir em determinadas situações que exigem preparo 

por parte daqueles que estão inseridos no contexto escolar, como, por exemplo, os 

alunos cegos, surdos, disléxicos, dentre outras especificidades, limitam a inclusão na 

prática, que acaba ficando nos discursos e nos escritos do Plano de Trabalho docente. 

Nesse aspecto, tanto a escola quanto os professores se veem em uma situação 

delicada, pois esses alunos têm seus direitos assegurados pela legislação brasileira. 

Segundo o Ministério da Educação, os sistemas de ensino devem matricular todos os 

alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos (MEC/SEESP, 2001). 

Diante dessa afirmativa, questionamos: o que é entendido de fato por educação 

de qualidade pelos documentos oficiais? Com um giz, um livro didático e boa vontade é 

possível para o professor atender a um aluno dentro das suas especificidades e dizer que 
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a aprendizagem é de qualidade? Compreendemos a existência clara do desrespeito por 

parte das políticas públicas, que negligenciam a educação desses sujeitos, já que não 

dão condições reais e adequadas de aprendizagem a esses alunos. Assegurar direitos por 

meio de leis não é suficiente. A inclusão deveria ser: 

 

[...] um motivo para que a escola se modernize e os professores 

aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão escolar de 

pessoas deficientes torna-se uma consequência natural de todo um 

esforço de atualização e de reestruturação das condições atuais do 

ensino básico (MANTOAN, 1997, p. 120). 

 

 Certamente no contexto analisado por nossa pesquisa, essas observações do 

autor não estão sendo demonstradas, já que as omissões em relação às necessidades 

educacionais especiais, encontradas em sala de aula, se apresentam como fatores de 

interferência no aprendizado de toda a turma, pois como relatado por uma das 

professoras,  acaba por ignorar o aluno ou, por vezes, subestimar as suas capacidades, 

aceitando dele qualquer tipo de resultado: 

 

A resistência dos professores em relação à proposta de inclusão 

escolar pode ser motivada pela insegurança, ao temor de não 

corresponder às expectativas, ao fato de não terem sido “preparados” 

para lidar com esses alunos, ou por razões menos nobres como o 

preconceito e a discriminação. (PARANÁ, 2006, p. 41) 

 

Sem uma formação especifica, sem material de trabalho, sem assistência por 

parte do governo, sem políticas sérias e concretas pensadas para esses contextos, não 

vemos outra saída a não ser concordar com as professoras. “Não tenho condições de 

ensinar Geografia para um aluno surdo ou cego sem uma formação e ainda, sem 

material, como é o caso também” (P4, 2014). 

A nosso ver, a situação da inclusão, pelo menos nas escolas pesquisadas, 

acontece de forma precária. E a fala das professoras participantes vem denunciar o 

descaso para com esse sujeito de direitos. Essa forma de denúncia, por parte das 

professoras, para nós, demonstra respeito pelo aluno a ponto de não querer dar a ele um 

aprendizado qualquer. Contrariando a realidade das escolas pesquisadas, encontramos a 

afirmação de que: 
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O atendimento educacional especializado tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas 

à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na 

escola e fora dela (BRASIL, 2008, p.15). 

 

Diante do exposto, damos um exemplo de um dos desafios enfrentados pela 

professora P2 em sala de aula (quadro 2).  

No quadro 2 temos uma prova respondida por aluna com diagnóstico de 

dislexia. A prova aconteceu após revisão dos conteúdos da disciplina em sala de aula 

pela P2. Podemos observar que a aluna apresenta dificuldade em registrar palavras, 

repetindo frases sem sentido. 

Segundo a P2, por meio de textos a aluna não consegue manifestar sua 

aprendizagem. Nesse caso específico, a professora procura trabalhar com imagens, com 

desenhos. Mas o resultado não é satisfatório. A P2 lamenta essa situação e desabafa: 

“me sinto completamente impotente e mesmo incompetente como professora. Mas até 

que ponto, a responsabilidade é minha?” (P2, 2013).  A nosso ver, nesse tipo de 

situação e as diferentes habilidades do professor podem auxiliar muito, mas não vão 

suprir as necessidades especiais de aprendizado apresentado. 

 

  

Quadro 2. Respostas escritas de aluna com diagnóstico de dislexia  
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Fonte: P2 (AE2- 2013) 

 

Com essa aluna, optamos por utilizar o desenho como representação do 

conhecimento aprendido. Segundo a P2, o desenho é uma das formas em que a aluna 

consegue melhor se expressar (Figura 15). 

 

 

Figura  15.  Desenho produzido por aluno com dislexia  (2013) 

 

Essa afirmação da professora de fato foi confirmada.  Na representação do 

conteúdo da figura 15, elaborada pela aluna, é possível observar a representação da 

temática da aula. O que não acontecia na prova escrita. 

Diante desse desafio, concordamos que a formação acadêmica não prepara o 

futuro professor para essas experiências. Os enfretamentos diários vão fazer com que o 

professor acabe por se “adaptar” a situações inclusivas. Quanto à qualidade do 

atendimento dado pelo professor não formado para essas situações, é algo que deve ser 

averiguado em outra pesquisa. 

No que tange à questão social dos alunos menos favorecidos economicamente, 

questionamos: será que o aluno pobre não tem interesse e condições mínimas em 

aprender ou o professor não está motivado em romper com esquemas pasteurizados de 

aula, buscando mecanismos mínimos de envolvimento daquele sujeito com a construção 

de um conhecimento que poderá, inclusive no futuro, romper/superar esse ciclo de 

problemas socioeconômicos que, via de regra, se autoalimenta? 
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Nossa pesquisa mostrou que os problemas existentes no contexto escolar são, 

em sua maioria, atribuídos a um agravamento das desigualdades e da exclusão. 

Verificamos que o insucesso atinge a todas as categorias sociais, embora tenhamos 

consciência de que os alunos oriundos de meios mais desfavorecidos economicamente 

sofram as consequências de uma forma especial ou mais intensa.  

Nesse aspecto, advertimos que são muitos os paradigmas que podem ser 

elencados acerca da “saúde” da instituição escola, dentre eles citamos: aprendizagem, 

motivação, gestão, sucateamento das condições de trabalho do professor, inclusão 

excludente. 

Quando as professoras denunciam as situações enfrentadas em sala de aula 

diariamente, não as interpretamos como tendo uma visão negativa da escola ou mesmo 

da situação de aprendizagem, isso porque, ao mesmo tempo em que elas relatam as 

dificuldades, também apontam a escola como um lugar de fundamental importância 

para uma transformação social.  

As situações vividas cotidianamente no contexto escolar produzem, na maioria 

das professoras pesquisadas, um posicionamento bastante crítico e significativo, diante 

dos inúmeros problemas enfrentados na instituição escola e no ambiente de sala de aula. 

Acerca das escolas pesquisadas estarem classificadas em modalidades de 

ensino distintas do ponto de vista urbano e rural, não tínhamos como objetivo 

fundamental encontrar procedimentos que as diferenciassem, entretanto, acreditávamos 

encontrar formas de ensino-aprendizagem distintas devido à classificação de 

modalidade de ensino. 

Nesse aspecto, nos surpreendemos com a constatação de que não existem, do 

ponto de vista estrutural, pedagógico e metodológico, quaisquer diferenças entre a 

escola de modalidade Educação do Campo (AE1) e a escola de modalidade Comum da 

Educação Básica (AE2). A diferença está apenas nos documentos oficiais que norteiam 

a Educação no Campo. Na prática, pelo menos na escola pesquisada, e na disciplina de 

Geografia, o ensino é produzido igualmente como na escola básica comum. 

Quando no decorrer do texto colocamos que a AE1 busca interagir com a 

comunidade local, participando de vários eventos, não nos referimos à interação das 

disciplinas da matriz curricular, e sim ao envolvimento da escola como ponto de 

referência para os eventos locais que, na maioria das vezes, está relacionado com a 

cultura local. 
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 Observamos também que as diretrizes utilizadas pela P1 são as disponíveis 

para o Ensino de Geografia da educação básica comum. Não observamos vestígio de 

uso das orientações das Diretrizes Curriculares para Educação no Campo de 2006, como 

norte para as ações pedagógicas em sala de aula na disciplina de Geografia da AE1. 

Os conteúdos apresentados na escola localizada na área urbana são os mesmos 

apresentados na escola do campo. Inclusive o livro didático adotado pela professora é o 

mesmo, e esse, como já mencionado, é muito utilizado pela professora. 

Essa situação ocorre mesmo diante das orientações do Paraná (2006), que 

afirmam que o papel da Educação do Campo é justamente o de valorização do 

trabalhador rural, dando mais oportunidade e dignidade ao homem do campo. No que 

confere ao ensino de Geografia, compete resgatar e cultivar a identidade do homem do 

campo, contribuindo assim para uma melhor compreensão do lugar e do mundo em que 

vive. 

Nesse aspecto, concluímos que há uma falta de comprometimento do professor, 

pois, ao elaborar o seu Plano de Trabalho Docente, essas orientações poderiam estar 

mencionadas. Compreendemos que essa situação pode ser apontada inclusive como 

responsável pela alienação da prática docente, pois os planos de trabalho analisados não 

possuíam vínculo com a realidade do aluno.   

Cabe acrescentar que o planejamento do professor, ou seja, a elaboração dos 

planos de ensino, acontece anterior ao início do ano letivo, antes dos professores 

conhecerem os alunos, suas necessidades e especificidades. Dessa forma, o 

planejamento inicial precisaria sofrer alterações no curso do ano letivo. 

Ainda versando acerca do Plano de trabalho das professoras, cabe salientar que 

parte daqueles aos quais tivemos acesso eram cópias de outros planos de colegas. A 

situação chegou a tal ponto que encontramos no título do PTD o nome de outra escola 

em que a professora também leciona. 

O que conseguimos entender foi que esse documento, apesar de muito 

importante, é elaborado somente para atender às exigências burocráticas da Secretaria 

de Estado da Educação, e não como sendo algo considerado útil e norteador do 

aprendizado.  

Essa situação pode favorecer a existência de aulas sem planejamento efetivo, 

prejudicando em muito o aluno e colaborando para promover o desinteresse pela escola 

e em especial pela disciplina geográfica.  
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No que tange à falta de criticidade dos alunos, relatada em nosso texto, nós 

consideramos a pouca idade e a falta de “maturidade” ponderada pela professora da 

AE2:  

 

“os alunos do 6º ano são muito imaturos, não conseguem formular 

perguntas ainda. Começam a amadurecer no final do 6º ano e quando 

entram no 7º ano consegue expressar melhor seus pensamentos e se 

envolvem mais com os conteúdos de Geografia, essa mudança de 

comportamento é bastante visível” (P2, 2013).  
 

A esse respeito, acreditamos que apesar de existir realmente o fator 

imaturidade, há por parte do professor a possibilidade de estimular esta criticidade por 

meio de problematizações mais bem direcionadas à faixa etária predominante nesse 

período de escolarização. 

Um ponto importante é o reconhecimento de parte das professoras da 

ineficiência de algumas metodologias utilizadas rotineiramente e que não apresentam 

resultado, mas que mesmo assim continuam sendo utilizadas. “Tenho consciência da 

necessidade de planejar e escolher a melhor maneira de passar os conteúdos para os 

alunos, mas com o número de turmas que possuo e as outras atividades, acabo por 

optar pelo livro didático” (P1, 2013). 

A preocupação com o desinteresse dos alunos pela disciplina aparece no 

discurso das quatro professoras participantes e todas reconhecem que as escolhas 

metodológicas têm um papel importante nesse desinteresse. O que vem reforçar nossa 

hipótese inicial de que o desinteresse dos alunos pode estar relacionado às escolhas 

metodológicas do professor. 

Acerca das escolhas dos conteúdos geográficos trabalhados em sala de aula, a 

informação passada era de que os professores seguem orientações das Diretrizes 

Curriculares Estaduais do Paraná. Na prática, o que observamos é a dependência da 

sequência didática do livro didático. 

Na escola, o livro didático tem um papel muito importante, a ponto do plano de 

trabalho docente ser elaborado seguindo o seu sumário; segundo as professoras, esse 

está contido nas orientações oficiais e para não “errar” optam por ele. A explicação para 

esse apego ao livro didático está na facilidade de acompanhamento do aluno em sala de 

aula.  

O ensino em algumas situações ainda continua engessado, apesar da 

“flexibilidade” apresentada nos documentos oficiais mencionados. A nosso ver, é pouco 
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fecunda a flexibilidade apresentada nesses documentos, já que em nossa pesquisa 

encontramos professor que não aceita essa flexibilização, preferindo continuar com uma 

postura rígida. 

No que se refere ao aprofundamento dos temas geográficos em sala de aula, é 

necessário esclarecer que as explicações limitavam-se aos textos do livro didático; 

quando se reportava a informações do cotidiano, estas se mantinham no senso comum e 

não eram correlacionadas com o conhecimento sistematizado.  Isso espelha uma 

realidade presente na formação docente: “os professores de Geografia estão, no caso, 

frágeis epistemologicamente” (KAERCHER, 2007, p. 28), e por esse motivo não 

transita entre os conteúdos e a realidade vivenciada. Essa situação é vista pelo autor 

como uma característica geral, não exclusiva da disciplina geográfica.  

Ou seja, as demais disciplinas da área do conhecimento também sofrem com a 

falta de aprofundamento teórico. No caso específico de Geografia, o ensino esta 

desacreditado e os: 

 

Alunos, no geral, não têm mais paciência para nos ouvir. Devemos 

não apenas nos renovar, mas ir além, romper a visão cristalizada e 

monótona da Geografia como a ciência que descreve a natureza e/ou 

dá informações gerais sobre uma série de assuntos e lugares 

(KAERCHER, 2002, p. 3). 

 

Diante do observado e relatado, concordamos com o autor ao perguntar: “Qual 

é a concepção de Geografia que levamos para os alunos, quando damos nossas aulas?” 

(KAERCHER, 2002, p. 4). 

Acerca da forma de desenvolver as ações em sala de aula observamos que as 

professoras agem de formas diferentes. Enquanto uma delas parte para um assunto 

novo, duas optam por recordar o tema da última aula e realizam questionamentos; já 

outra, na maior parte do tempo, realiza leituras dos textos do livro didática e entre a 

leitura realiza questionamentos. Nós optamos por problematizar os temas da aula e 

valorizar as experiências dos alunos e nos apoiamos em diferentes recursos didáticos 

para materializar esse conteúdo e chamar a atenção do aluno para a aula. 

Como característica preponderante, as professoras assumem a coordenação das 

ações realizadas em sala de aula e, na maioria das vezes, são autoritárias frente aos 

alunos, podendo ser chamadas professoras que possuem uma postura diretiva em sala de 

aula. Essa postura, segundo elas, se faz necessária devido à pouca idade e falta de limite 

dos alunos. 
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De modo geral, as aulas observadas aconteceram de forma expositiva oral, e 

foram empregadas para esclarecer conceitos geográficos, introdução de novos temas, 

retomar  aspectos importante da aula e também para finalização de temas.  

Essa situação exposta vem confirmar outra hipótese da pesquisa que assevera 

que a Geografia escolar, com raras exceções, é descomprometida da realidade do aluno 

e, quase exclusivamente, desenvolvida a partir do livro didático. 

No que se refere à forma de avaliação dos alunos, a predominância ainda é 

pelos aspectos mnemônicos e conteudistas, apesar das professoras mencionarem que as 

orientações das Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná é para que as avaliações 

aconteçam de forma ampla e completa (diagnóstica, formativa e somatória), pois: 

 

Um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e 

analisar as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do 

educador, do sistema, confirmando se a construção do conhecimento 

se processou, seja este teórico (mental) ou prático (SANT’ANNA, 

1995, p. 29-30). 

 

A P1, no momento de avaliar, opta pelo cognitivo dos alunos, utiliza-se de 

provas objetiva; a P2 valoriza a participação dos alunos em sala de aula e os trabalhos 

realizados, mas a nota maior é atribuída à prova objetiva; a P3 e P4 valorizam as 

leituras, as atividades realizadas em sala de aula, mas a prova objetiva, assim como para 

as demais professoras, possui o maior peso. Para nós, a avaliação deveria ultrapassar a 

verificação, da comparação da classificação.  

 

Refletir é também avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer 

objetivos etc. Daí os critérios de avaliação, que condicionam seus 

resultados estejam sempre subordinados a finalidades e objetivos 

previamente estabelecidos para qualquer prática, seja ela educativa, 

social, política ou outra (DEMO, 1999, p.1)  

 

De modo geral, todas atribuem notas às tarefas que são enviadas para casa e 

passam visto no caderno na aula seguinte, valendo nota para aquele que trouxer a 

atividade pronta. Dessa forma, observamos que os alunos são classificados, seja por 

nota ou por comportamento. Essa classificação cria na professora um pré-conceito 

acerca das capacidades do aluno, tanto que uma das professoras possui uma lista com as 

dificuldades de cada um. O que, a nosso ver, ela já sabe o que “esperar” desse aluno e 

acaba por criar na própria professora falta de interesse pelo aluno, não a instigando a 

trabalhar com esse aluno de forma mais específica, e o aluno fica rotulado. 



121 
 

Mas houve momentos em que observamos algumas das professoras utilizando 

formas alternativas de avaliação, investindo em atividades individuais ou em grupo, o 

que, segundo discursos das professoras, contribui e muito para o aprendizado dos 

alunos. Mas ressaltam que essa situação demanda tempo para elaboração e também 

criatividade por parte do professor.  

Essa situação corrobora uma das hipóteses de nossa pesquisa, qual seja: o 

professor deve desenvolver habilidades que venham a estimular novas aptidões nos 

alunos, para que possam promover condições de enfrentamentos de situações inerentes 

ao processo de aprendizagem. 

Outra questão que consideramos de suma importância no decorrer da pesquisa 

está no diálogo entre as disciplinas. Em alguns momentos de explicação dos temas  

geográficos, sentimos  a necessidade  de um diálogo entre as disciplinas.  

Caberia um diálogo tanto interdisciplinar como entre os professores das 

diferentes as áreas do conhecimento. Essa nossa observação é ponto recomendado pelos 

documentos oficiais que norteiam a educação no Brasil:  

 

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, 2008, p. 88-89). 

No tocante ao nosso encontro com os alunos, nos anos de 2013 e 2014, as 

situações ocorridas no ambiente de sala de aula exigiram de nós um dinamismo na 

interlocução entre os alunos e, principalmente, na elaboração de dinâmicas voltadas 

para a problemática da nossa pesquisa, no caso, o desinteresse dos alunos pelos 

conteúdos geográficos. 

“Concluímos” a pesquisa conscientes de que o ensino de Geografia deve ter um 

papel relevante na vida do aluno, propiciando-lhe uma visão crítica da sociedade em que 

ele está inserido. Para isso, o professor deve encontrar mecanismos para lidar com a 

diversidade intelectual existente em sala, buscando identificar as dificuldades de 

aprendizagem e encontrar formas de superar essas situações. 

Mais uma vez confirmamos nossa hipótese inicial de pesquisa, de que o 

professor deve ter domínio de diferentes linguagens que possam servir de instrumentos 

de comunicação e negociação no que tange à aprendizagem do aluno. Propusemos em 

nossa pesquisa a utilização de diferentes recursos didáticos, aqui entendidos como “todo 



122 
 

material utilizado como auxílio no ensino aprendizagem do conteúdo” (SOUZA, 2007, 

p. 111), em ações metodológicas como: jogar, desenhar, pintar, sentir, dividir, 

dramatizar. Dessa forma, buscamos propiciar ao aluno conhecer e se familiarizar com 

diferentes linguagens e formas de expressão, como: as imagens, as músicas, os textos 

literários, as história em quadrinhos, dentre outras. Tínhamos como intenção tornar a 

aula mais criativa e, consequentemente, interessante e motivadora para o aluno. 

Na primeira etapa da pesquisa, acontecida em 2013, de modo geral as 

propostas metodológicas foram interessantes, porém alguns aspectos precisaram ser 

revistos ainda em curso e nos serviram para reflexão e continuidade da pesquisa. 

Como exemplo, pensar cada sala de aula de modo individual, pois, apesar de 

serem todos 6º ano, cada turma tem sua personalidade e isso foi bastante interessante, 

exigindo replanejamento em diferentes momentos. 

O recurso caça-palavra e palavras cruzadas na AE2 apresentou-se como um 

recurso desinteressante para os alunos, “saturados” e muito utilizado. Foi um momento 

importante para rever a proposta e também rever o planejamento das próximas aulas. 

No entanto, esse mesmo recurso foi utilizado na AE1, escola do campo, e foi 

bem aceito pelos alunos. Nessa constatação, entendemos a necessidade de se pensar a 

aula levando-se em conta as características específicas de cada contexto. 

Na AE1, a professora não empregava esse recurso de modo frequente em sua 

rotina pedagógica, ao contrário da professora da AE2, que o fazia constantemente. 

Compreendemos que os conteúdos podem ser os mesmos, mas as turmas são diferentes 

e merecem tratamentos de ensino diferenciados.  Cada turma tem sua personalidade, 

formada pelas diferentes especificidades de cada sala. E isso deve ser respeitado pelo 

professor na hora de pensar uma aula. Os planejamentos necessitam ser singulares
19

. 

Não há possibilidade de minimizar a importância do planejamento das aulas e das 

atividades, uma vez que os recursos metodológicos são utilizados e possuem enorme 

potencial;  quando mal versados acabam desmotivando o aluno. 

Como resposta à utilização do recurso desenho animado, o resultado foi 

satisfatório, no entanto, percebemos que um mesmo recurso quando empregado em 

demasia pode gerar cansaço nos alunos. Qualquer que seja o recurso utilizado 

                                                      
19

 Todavia cabe a análise das condições materiais e objetivas que o professor possui na atualidade para 

realizar esse tipo de planejamento quando sua rotina docente é composta por inúmeras turmas, quando 

não, por escolas diferentes inseridas em ambientes totalmente distintos. 
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frequentemente ou por um tempo longo da aula acaba por se tornar desinteressante e 

cansativo. 

O recurso, revista em quadrinhos deu um bom resultado. Os alunos de ambas 

as escolas participaram e se mostraram motivados para executar a atividade. Como 

ponto negativo da atividade, acreditamos que seja a necessidade do professor dispor de 

tempo para coleta do material. Há ainda o fato de que nem sempre o professor possui 

esse tempo ou mesmo interesse. 

Quanto aos recursos “Baú Mágico” e “Sacolinha do Conhecimento”, tanto os 

alunos da AE1 como da AE2 apresentaram-se curiosos e por isso conseguimos chamar 

sua atenção para o conteúdo da aula. A iniciativa atingiu ao objetivo, no entanto, esse 

recurso requer do professor tempo para a produção das sacolinhas e também do baú.  

Em 2014 retornarmos à sala de aula, propusemos novamente outras atividades, 

tanto para a AE1 quanto para a AE2. Com os alunos já no 7º ano, conseguimos observar 

de fato um maior envolvimento com as ações, como havia mencionado a P2 no decorrer 

do texto. Como prática social final, eles optaram pelo recurso jogo como metodologia 

motivadora.  

Nesse segundo momento, os alunos se apresentaram efetivamente interessados 

nas atividades, pois participaram de todas as etapas de forma mais consciente, inclusive 

participando da elaboração da atividade. Organizaram-se em grupo e participaram 

ativamente motivados. As professoras de ambas as escolas apresentaram-se satisfeitas 

com o trabalho e também acabaram se motivando ao realizarem mais situações 

semelhantes. 

Os alunos da tarde da AE2 que optaram pelo recurso storyboard , como prática 

social final também desenvolveram trabalho de forma motivada e criativa. Mas 

solicitaram o jogo em uma aula posterior à pesquisa.   

No que se refere à AE1 que está inserida em uma comunidade faxinalense, 

nesse segundo momento, buscamos relacionar as questões locais ao conteúdo 

trabalhado. Essa forma de abordar os conteúdos foi muito interessante, pois os alunos 

nos trouxeram informações valiosas acerca da cultura local, informações essas que nem 

mesmo a professora tinha. Foi uma forma importante para conhecer os alunos e o seu 

cotidiano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao “final” da pesquisa temos apontamentos, pois no processo educativo que se 

apresenta como evolutivo não existe espaço para conclusões definitivas e sim 

momentâneas. 

Entendemos, porém, que há a necessidade do professor conhecer a realidade 

escolar e refletir, conhecer os alunos com quem trabalha. Isso é um passo importante 

para a aprendizagem. 

É de suma importância para a aprendizagem do aluno o comprometimento do 

professor com o planejamento da aula. Todas as possíveis situações de ensino precisam 

estar pensadas e representadas em seu plano de ação docente. Este precisa ser elaborado 

e adaptado constantemente, diante da dinâmica da sala de aula, dos sujeitos e de suas 

características específicas e diante da diversidade intelectual existente em sala. 

O professor precisa encontrar formas de aguçar a criticidade do aluno. Em 

muitos momentos da pesquisa, observamos que os alunos não questionavam porque não 

haviam compreendido o conteúdo a ponto de não conseguir formular uma pergunta. 

O Ensino de Geografia nas escolas pesquisadas ainda ocorre de forma acrítica e 

com a predominância do livro didático como o recurso didático mais utilizado, o que 

amplia o desinteresse dos alunos pelos temas geográficos. Essa afirmativa apoia-se nos 

resultados obtidos quando foram utilizados diferentes recursos em sala de aula e 

conseguimos chamar a atenção dos alunos para a aula. Despertar o interesse do aluno 

implica organizar/planejar os conteúdos, pensar materiais didáticos que venham a 

favorecer a aprendizagem. Essa preocupação permite um avanço qualitativo da 

aprendizagem.  

O fato dos alunos se apresentarem no 6º ano do Ensino Fundamental e, 

portanto, possuírem ainda características de ludicidade, irá exigir do professor algumas 

habilidades criativas na hora de produzir materiais didáticos que venham auxiliar o 

professor na concretização dos temas geográficos trabalhados.  

Apontamos a diversidade de recursos didáticos como um fator importante na 

hora de apresentar um conteúdo ao aluno e ainda  entendemos  essa diversidade como 

um comprometimento do professor com a qualidade do que se aprende. E a motivação 

do aluno está relacionada com a motivação do professor, ambos precisam estar 

motivados para que o ensino e a aprendizagem tenham qualidade. 
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O resultado da pesquisa nos serve de apoio na hora de indicar o uso de diferentes 

alternativas metodológicas como possibilidade de ampliação da aprendizagem e do 

interesse do aluno. O que vai necessitar do professor reflexão constante acerca de sua 

prática pedagógica diária. Formar um indivíduo consciente de sua posição na sociedade 

e no mundo, utilizando-se dos conteúdos geográficos, não é uma tarefa simples, pois 

exige do professor qualificação profissional continuada.  

As diferentes metodologias são importantes no processo ensino-aprendizagem, 

mas não são os únicos elementos a serem considerados na qualidade de uma aula. O 

compromisso/comprometimento do professor pode ser revelado em seus procedimentos 

metodológicos, como: na atenção que dá ao planejamento de suas aulas, nas escolhas 

metodológicas, na busca pela superação das contradições de sua prática, e quando busca  

melhor aprofundamento dos temas.   

Apesar de apresentarmos o professor como responsável pela motivação do 

aluno, sentimos falta de dados relativos a quem motiva esse professor e quais seriam os 

métodos necessários para medir essa motivação.  

Pondera-se que no que tange a vários aspectos que dificultam a realização de 

aulas mais instigantes por parte do professor, uma fragilidade a ser evidenciada é a falta 

de preparo durante a formação desse profissional. O licenciando que não aprende como 

trabalhar/ planejar sua ação docente, não o fará em sua vida profissional. 

Mas, acima de tudo, um professor deve se apaixonar por sua profissão; sem 

essa prerrogativa, a nosso ver, não há metodologia, por melhor que seja,  que consiga 

melhorar a qualidade de uma aula e o interesse dos alunos por ela. 
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ANEXO 

 

 

COMITIVA ESPERANÇA 

 

Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar 

A nossa estrada, é boiadeira, não interessa onde vai dar 

Onde a Comitiva Esperança, chega já começa a festança 

Através do Rio Negro, Nhecolândia e Paiaguás 

Vai descendo o Piqueri, o São Lourenço e o Paraguai 

Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar 

Se a gente é boa, hospitaleira, a Comitiva vai tocar 

Moda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e faz dançar 

Oh moda lenta que faz sonhar 

Onde a Comitiva Esperança chega já começa a festança 

Através do Rio Negro, Nhecolândia e Paiaguás 

Vai descendo o Piqueri, o São Lourênço e o Paraguai 

Ê, tempo bom que tava por lá, 

Nem vontade de regressar 

Só vortemo eu vô confessar 

É que as águas chegaram em Janeiro, deslocamos um barco ligeiro 

Fomos pra Corumbá. 

 

1- A - Atividade com a música  de autoria do cantor Almir Sater – na AE2 

Fonte: http://www.kboing.com.br/almir-sater/1-42670/ 

 

 

 




