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APRESENTAÇÃO
O Ensino de Geografia, reconhecido tradicionalmente, por se
caracterizar como um campo do conhecimento vinculado aos aspectos
da natureza legitimou-a como uma disciplina vinculada a um campo do
conhecimento ancorado num processo enfadonho de descrever e
enumerar dados e fenômenos espaciais. Entretanto, a partir de
questionamentos e críticas, novas possibilidades teórico-metodológicas
surgem como uma nova maneira de compreender a espacialidade em
produção. A crítica em relação às metodologias geográficas tradicionais
resultou em novas práticas de se pensar as relações espaciais em
constante mutação.
Nesse novo contexto inaugurado por uma Geografia em
movimento que a disciplina reorganiza suas metodologias nos espaços
escolares. Ou seja, é exatamente contra o processo de alienação social
que novas abordagens e novos projetos pedagógicos repercutem na
disciplina de Geografia presente na contemporaneidade.
A possibilidade de troca, socialização e democratização dessas
novas práticas de se fazer uma Geografia cotidiana, reflexiva e crítica
demandam cada vez mais momentos de encontros, de diálogos e de
interações. Os Congressos, Simpósios, Encontros Nacionais e
Regionais assumem relevância significativa no papel de ampliar as
novas rotas, trajetórias pedagógicas de Ensino de Geografia no espaço
da Escola Básica, principalmente a partir da década de 1980.
Dessa forma, podemos destacar inúmeras edições de Encontros
cuja temática do Ensino de Geografia compuseram a agenda de
professores da Escola Básica e Universitária, licenciados e graduandos
que se fizeram presentes na construção de uma nova Geografia Escolar.
Desta forma, um novo modo de pensar o espaço se insere nos debates
geográficos, ou seja, um novo raciocínio geográfico adentra as análises
do espaço contemporâneo.
O primeiro Encontro Nacional de Prática de Ensino em
Geografia, ENPEG surge em Rio Claro, SP, em 1985 inaugurando um
-9-

amplo espaço de debates sobre as pesquisas desenvolvidas nos cursos
de Licenciatura em Geografia. Entretanto, o evento assumiu nas novas
edições um esforço para inserir as diversas realidades, práticas e
experiências vivenciadas por professores de Geografia nas Escolas de
Educação Básica.
Nas edições seguintes os Encontros foram ampliando e
revelando um potente espaço de divulgações, inovações, reflexões,
inquietações, angústias e processos vivenciados no cotidiano das aulas
de Geografia na Escola Básica. Tal evento se fez presente em diversas
cidades brasileiras, como Aracaju; Juiz de Fora; Belo Horizonte; São
Paulo; Vitória; Dourados; Niterói; Porto Alegre; Goiás; João Pessoa;
Campinas. Esses Encontros assumiram, dessa maneira, o compromisso
de ser realizado de dois em dois anos.
A relevância que esse Evento de dimensão Nacional assumiu
para as práticas docentes e discentes do Ensino de Geografia tornou-se
tão significativa que incentivou a realização nos anos de não realização
do Evento Nacional uma nova modalidade de Encontro que se
configuraria no Nordeste do Brasil um Evento de escala regional. A
aparição desses Encontros no Nordeste intercala os eventos nacionais
potencializando questões, problemáticas e vivências regionais, locais
em torno do fazer Geografia.
Em 2012 tivemos na Região Nordeste, na cidade de João Pessoa
– PB, a primeira Edição de um Evento Regional, EREPEG, I Encontro
Regional de Práticas de Ensino em Geografia.
A periodicidade do EREPEG de dois em dois anos ao intercalar
os Encontros Nacionais, ENPEG, permite os pesquisadores, professores
da Escola Básica e Universitária assim como os discentes de
licenciatura uma permanente formação de suas práticas.
Após a realização na cidade de João Pessoa – PB, o EREPEG se
realizou em Teresina-PI em 2014; Campina Grande-PB em 2016; e no
Crato-CE (2018). A sede da V edição do EREPEG foi escolhida para
ser realizada em 2020 na cidade de Maceió/AL. A temática escolhida
para o evento foi “Educação Geográfica em Movimento: cidadania e
outros giros contemporâneos” a ser realizada entre os dias 17 a 20 de
- 10 -

junho, na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), no Instituto de
Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente - IGEDEMA, em
Maceió/AL.
O contexto da Pandemia provocado pela disseminação do
COVID-19 alterou significativamente as agendas de muitos eventos,
congressos e seminários, assim como o cotidiano das Escolas e
Universidades. A modalidade presencial teve de ser repensada e uma
nova agenda para o evento foi anunciada.
O V EREPEG se apresenta então na modalidade virtual nos dias
01 a 03 de setembro de 2021 devido à inviabilização da realização
presencial.
A equipe organizadora do evento reorganizou suas práticas e
possibilidades sem comprometer o debate e a qualidade do encontro.
Reconhecemos a importância do Encontro e da socialização das
experiências, mas com muito profissionalismo e dedicação garantimos
a oferta dos Grupos de Trabalho, três mesas de palestras (Mesa
Redonda), Conferências de abertura e encerramento, além de atividades
culturais.
Organizamos os textos aprovados pela Comissão Científica do
Evento em cinco Eixos de Trabalho. O Eixo 1 com a temática
Educação Geográfica e Cidadania; o Eixo 2 com a temática
Educação Geográfica, Povos, Cultura e outros saberes; o Eixo 3
com a temática Múltiplas Linguagens na Educação Geográfica; Eixo
4 com a temática Currículo, Práticas e Formação Docente em
Geografia e o Eixo 5 com a temática O Ensino de Geografia no
contexto da Pandemia: desafios e possibilidades.
Em função do número de artigos apresentados em cada eixo,
organizamos essa edição em formado de e-book em três volumes.
O volume 1 apresenta inúmeros trabalhos relacionados à
temática Educação Geográfica e Cidadania. A relevância desse tema
ao longo de todo o evento revela a importância de se propor esse debate
entre os participantes do V EREPEG. Temáticas relacionadas às
problemáticas ambientais destacam nos grupos de apresentação de
trabalhos. A discussão sobre o papel da Educação Ambiental no
- 11 -

processo de formação de um sujeito atuante, consciente de seus direitos
em relação aos espaços cotidianos é apresentada de maneira relevante.
Entre os diversos trabalhos apresentados sobre a temática da
Educação Ambiental podemos destacar “A Educação ambiental e o
ensino da geografia: discussões e possibilidades” da autoria de
Alessandro Rafael Crisóstomo da Silva e Hans Ronieli Cardoso Ferreira
de Willegaignon; “A gênese histórica das premissas da Educação
Ambiental” da autoria de Antonia Janaina Gomes Lopes e Francisco
Edmar de Sousa Silva; “Cidadania na perspectiva da Educação
Ambiental: reflexões e pesquisa em contexto de PIBID” da autoria de
Lucas Luan Giarola; “Educação geográfica e riscos: representações de
ações para a prevenção e redução de riscos ambientais” da autoria de
Maria Luíza Reimberg da Silva; Lucas Luan Giarola; Bianca Uesso
Martins; Carla Juscélia de Oliveira Souza; “Desenvolvimento de horta
suspensa e separação do lixo como práticas para formação cidadã em
Educação Ambiental” da autoria de Ruth Myllena Conceição de Lima;
João Pedro Tenório Manso.
Discussões sobre a problemática urbana como possibilidade de
se promover a formação de sujeitos de direitos ao espaço que produz se
faz presente de maneira enriquecedora nesse volume. Entre esses
trabalhos podemos destacar “A Geografia emancipatório como uma
ferramenta para a construção de novos olhares: a estruturação da
lógica do pensamento crítico, (re)inclusão social e direito à cidade” da
autoria de Emilly Domingos da Silva; “A cidade como temática de
ensino segundo a percepção do licenciando em geografia” da autoria
de Bruno Gomes de Lima; Veroneide Maria de Oliveira e Bárbara
Edemara Silva Lima.
Ainda nesse volume destacam-se trabalhos que priorizam novas
metodologias de ensino de Geografia a fim de promover, ampliar e
potencializar o sujeito em processo de formação cidadã, inclusiva.
Podemos destacar trabalhos como “A Geografia escolar e suas
aplicabilidades na construção da cidadania” da autoria de Jaqueline
Siqueira dos Santos; Carollaynne Lopes do Nascimento; “Geografia e
gênero: ferramenta de transformação social na busca de uma
- 12 -

geoeducação libertadora” da autoria de Daiany Kelly de Almeida
Tavares; Camila Freire Sampaio; “O papel da escola e do ensino de
geografia na discussão de masculinidade e feminismo negro na escola
José Júlio da Ponte, em Fortaleza-CE” da autoria de Élkila de Menezes
Peres e Paulo André Moura da Silva; “Percepções de estudantes
residentes do Ensino Fundamental, moradores da zona rural, que
estudam na cidade, sobre reforma agrária” da autoria de Anderson
Sebastião de Souza.
O referido volume conta com a presença de vários trabalhos que
compuseram o Grupo de Trabalho Educação Geográfica, povo e outros
saberes. Entre os trabalhos podemos destacar os trabalhos “Do
preconceito à intolerância religiosa: uma análise da aceitação da
cultura de povos da religião afro-brasileiro na cidade de Sobral” da
autoria de Francisco Alan Muniz Ribeiro; “Por uma geografia
afrocentrada: conhecendo o continente africano por meio de novos
recursos didáticos” da autoria de Gabriela Aparecida Lima da Silva;
Verônica Chaves de Oliveira e Juliano Pereira de Mello;
“Regionalização africana no livro didático: uma análise a partir do
PNLD” da autoria de Gilton Cruz dos Santos e Simone Santos de
Oliveira; “Grafias negras na geografia: a relevância do ensino das
questões étnicos raciais no ensino da geografia” da autoria de Amorim,
Herigleydson Thomas da Silva; Santos, Cledja; Viegas, Maria Ester
Ferreira da Silva; “A geografia e as políticas para a educação étnica e
quilombola no Brasil” da autoria de Lucas Victor Faria e Sandra de
Castro de Azevedo; “A responsabilidade social do discurso geográfico
na construção de uma geografia dos ‘vencidos’. Representações e
negações” da autoria de Maria Ester Ferreira da Silva Viegas; Odair
Barbosa de Moraes.
É de suma importância destacar nesse volume a presença de
trabalhos que iluminaram o debate da Geografia no contexto da
Pandemia. Repensar novas práticas, novas reflexões teóricas
metodológicas no contexto atual vivenciado pela disseminação do
Coronavírus viabilizou a problematização do Ensino na atualidade.
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Podemos destacar alguns trabalhos como “A efetividade dos
recursos didáticos ante à Pandemia da Covid-19” da autoria de Lucas
Rihan da Silva Pinto; Julio Cesar Soares de Souza Filho; Josélia
Carvalho de Araújo; “Ciberespaço e ensino de geografia: um novo
contexto em período de pandemia provocada pelo coronavírus SARSCoV 2” da autoria de Thamiris dos Santos e Silva e Francisco Leandro
Coelho; “O ensino de geografia, o agravamento das desigualdades
sociais pela pandemia da covid-19 e a relação Massapê/Sobral” da
autoria de Fábio da Silva Oliveira e Joffre Fontenelle Filho; “Avaliação
para aprendizagem e ensino de geografia: propostas para aprenderensinar-avaliar” da autoria de Edna Telma Fonseca e Silva Vilar.
O volume 2 reúnem diferentes trabalhos que culminam numa
discussão sobre desafios e possibilidades no ensino de Geografia, tanto
nos diferentes contextos regionais, como também nas limitações físicas
e/ou socioeconômicas encontradas pelo docente na relação ensinoaprendizagem com os alunos. Além dessas questões, são abordadas
ainda temáticas que vão além da construção do saber em sala de aula,
que envolvem o aluno à realidade a qual está inserido e diversifica as
metodologias de ensino-aprendizagem. Isso não minimiza, obviamente,
a importância da utilização do livro didático referente ao conteúdo a
serem trabalhados em sala de aula, pelo contrário, complementam-se, e
essas práticas de ensino envolvem o lúdico, a cinematografia, a música,
a literatura, entre outros.
Em termos da temática sobre desafios escolares, alguns
trabalhos trazem essa discussão, dentre eles pode-se citar os seguintes
trabalhos: “Ensino e aprendizagem de geografia para surdos e ouvintes
na EEEP Joaquim Nogueira, em Fortaleza-CE”, da autoria de
Francisco Elias da Silva Filho e Tereza Sandra Loiola Vasconcelos;
“Dinâmicas e ferramentas geográficas: desafios na prática docente”,
de Geraldo Batista de Castro; “O ensino de geografia para alunos com
deficiência visual: compreensões da paisagem e lugar”, de Evelly
Carla Dias Matias; “Panorama do uso das TICs na geografia escolar:
limites e desafios”, de Iana Raquel Dantas de Oliveira e Ione Rodrigues
Diniz Moraes.
- 14 -

Além dos trabalhos sobre desafios da educação geográfica, são
também encontrados neste volume possibilidades de vivências e de
práticas de ensino que reforçam a aprendizagem, sendo encontrados nos
seguintes trabalhos: “Literatura de cordel como estratégia didática na
educação do campo: uma proposta de ensino-aprendizagem em
geografia”, de Antônio William Prudêncio Silva, Francisco Tiago
Ribeiro Silva e Camila Freire Sampaio; “Tecnologias como recurso
pedagógico no ensino de geografia: efeitos e desafios”, de Jhonatas
Isac Pereira Lima, Lorena Nunes dos Santos e Carlos Alberto de
Vasconcelos; “A folha da anacardium occidentale como recurso
didático não-convencional nas aulas de geografia”, de Juciara de
Oliveira Sousa e Leilson Alves dos Santos.
São encontrados ainda trabalhos acerca do ensino de Geografia
de forma lúdica, conforme pode ser verificado em: “O ensino da
geografia para além das fronteiras: a aprendizagem do lugar
estanciado em forma lúdica, inclusiva e perseverada”, de Francisco
Thalvanys Marques Duarte; “Aprender ludicamente a geografia do
lugar: o jogo de tabuleiro alavantú em Campina”, de Joanna Luísa
Barros dos Santos, Luiz Eugênio Pereira Carvalho e Fábio Thierry
Domingues da Silva; “Proposta de jogo digital nas aulas de
geografia”, de Áurea Silva de Oliveira e Liliane Matos Góes; “Vamos
jogar? a utilização do jogo eletrônico roleta das decisões nas aulas de
geografia, de Diva Cristina B. Suruagy, Jacqueline Praxedes de
Almeida e Asier Calaça Ayastuy; “O lúdico como método facilitador
do ensino de geografia no 6º ano do ensino fundamental”, de Thainá
Santos, José Lucas dos Santos e Denize Tomáz de Aquino.
Discussões sobre as diferentes metodologias de ensinoaprendizagem com novos recursos tecnológicos no ensino de Geografia
também estão contemplados neste volume, por exemplo nos trabalhos:
“Geografia e educação: uma análise das novas tecnologias como
ferramenta pedagógica”, de José Viturino dos Santos Neto;
“Geotecnologias na criação de material didático e uso de aplicativo
relacionado ao estudo das formas de relevo no ensino de geografia” de
Rodrigo da Silva Menezes e Carlos Alberto de Vasconcelos.
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O processo de ensino-aprendizagem também pode ser
potencializado através de contemplações e/ou expressões artísticasculturais, por exemplo, trabalhos que mencionam essas questões estão
intitulados como: “A geografia e seu ensino: a música enquanto
ferramenta didática para o ensino de globalização”, de Brenda
Almeida de Almeida e Felipe Figueiredo da Costa; “O cinema como
linguagem para o ensino de geografia a distância”, de Rafael César
Costa Silva.
Relatos de experiências no ensino de Geografia e as atividades
práticas e/ou de campo são conteúdos explorados nos trabalhos:
“Biogeografia e os recursos didáticos no ensino fundamental ii: relatos
de algumas experiências”, de Jilyane Rouse Pauferro da Silva; “A
relevância da aula de campo no ensino da geografia”, de Juliana Costa
Melo; “Histórias em quadrinhos e ensino de geografia: uma
experiência no Colégio Estadual de Barrocas/BA”, de Odete de Lima,
Cleidson da Mota e Jussara Fraga Portugal; “Atividades práticas como
forma de desenvolvimento dos conteúdos de geografia em diversos
níveis de ensino”, de Sara Gabriela Barboza do Nascimento Silva,
Arlinda Pereira Dantas e Iwelton Madson Celestino Pereira;
“Experiência de vídeo didático no ensino de geografia”, Anderson da
Silva Moura, Ana Beatriz Barros de Araújo e Josélia Carvalho de
Araújo.
As linguagens cartográficas e as formas de representação do
espaço são temas presentes neste volume, a citar: “Formação inicial
discente: as oficinas cartográficas como forma de construção do
conhecimento geográfico”, de Ágatha Dantas, Letícia Mendes e Ana
Claudia Ramos Sacramento; “Contribuções para o processo de ensinoaprendizagem: importância da cartografia temática e metodologias
ativas´no ensino da geografia”, Nelcilene Lima da Silva e Micaele de
Assis da Silva; “Geografia escolar e sustentabilidade: a produção de
maquetes com materiais recicláveis na Escola Abraão Baquit,
Quixadá-CE”, Francisca Andressa Wvictoria de Sousa Terto, Debora
Ribeiro dos Santos e Danielle Rodrigues da Silva; “Produção de
maquetes no processso de ensino aprendizagem da disciplina de
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geográfica i: o treinamento necessário”, de Francisco Haulivan
Ferreira Silva; “O ensino do mapa e a interface da abordagem
pedagógica do mapa oficial do bairro nas aulas de geografia”, de
Maria Edwirges Gomes da Silva e Joyce Aparecida Soares de Pontes.
Ainda são destacados, neste volume, análises acera do livro
didático, abordagens sobre conceitos no ensino de Geografia, essas
temáticas são encontradas nos seguintes trabalhos: “Desvendando o
material digital do professor de geografia do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental” de autoria de Bianca da Silva Souza, Maria Francineila
Pinheiro dos Santos e Lívia Danielle Rodrigues do Nascimento; ”A
importância do estudo do conceito de paisagem em livros didáticos de
geografia do 6º ano” de Denis Gabriel de Souza, Isabel Cristina Silva
Ferreira e Maria José Costa Fernandes; “Análise do conceito de lugar
presente em livros didáticos de geografia do 6º ano” de Julio Cesar
Soares de Souza Filho, Nathália Helane Simão da Silva e Maria José
Costa Fernandes.
Certamente o contexto temporal e espacial, em cada região,
reverbera condições distintas e peculiares que podem e devem ser
consideradas na sala de aula e fora dela. Os conceitos geográficos,
embora sejam fundamentais para o ensino de Geografia, eles requerem
uma mediação do docente que relacione, sempre que possível, o saber
com cotidiano do aluno, nessa perspectiva, trabalhos que trazem essa
discussão estão intitulados: “O ensino de geografia e sua contribuição
na percepção dos alunos acerca da origem da cidade de Canapi/AL”,
de Luana da Rocha Melo Guerra e Ana Paula Teodoro dos Santos;
“Metodologias ativas no ensino de geografia: linguagens que
potencializam aprendizagens significativas”, de Maristela Rocha Lima.
O volume 3 traz amplas discussões abarcando temáticas como
as metodologias de ensino-aprendizagem, a formação e a atuação
docente nos cursos de licenciatura em Geografia, o currículo do ensino
básico e superior, além da formação e da prática docente em tempos de
pandemia de Covid-19.
Discussões sobre as diferentes metodologias de ensinoaprendizagem e as metodologias ativas estão contempladas nos
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trabalhos Instalações geográficas como prática pedagógica na
educação de surdos, de Gabriel Emanuel Leite de Lima e Emerson
Ribeiro, “Aprendizagem por projetos didáticos: uma contribuição das
metodologias ativas para o ensino da geografia”, de Bruna de Oliveira
Seixas, “O professor de geografia e aprendizagem significativa: uma
discussão a partir da prática de oficinas”, de Arlane Silva de Sousa,
Vicente de Paula Castro Neto e Josélia Saraiva e Silva.
Alguns textos neste volume dedicam-se especialmente à
temática do uso de múltiplas linguagens no processo de formação
docente, a saber, “Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração...:
narrativas autobiográficas e experiências de formação”, de Manuela
Evangelista da Silva e Jussara Fraga Portugal, “A construção de mapas
conceituais no ensino de geografia: experiência no estágio
supervisionado”, de Rutyelle Nunes Nolasco e Andriele Leandro
Farias, “Mapas mentais e sua importância na formação docente em
geografia”, de Henrique Sabino da Silva Pereira e Josandra Araújo
Barreto de Melo.
Diversos textos relatam experiências adquiridas pelos discentes
dos cursos de licenciatura em Geografia durante a realização de estágios
supervisionados e ressaltam a importância da interação entre teoria e
prática propiciada neste contexto. Nesse escopo, destacam-se os
seguintes textos: “A importância do Estágio Supervisionado II no
processo da formação docente: experiências vivenciadas no oitavo ano
do ensino fundamental”, de Kaline Santos de Oliveira e Nathália Rocha
Morais, “As práticas pedagógicas na geografia escolar: um olhar a
partir do estágio supervisionado”, de Antônio Henrique do
Nascimento Filho, Ana Paula Torres de Queiroz e Luiz Carlos de Castro
Nunes, “Contribuições do programa residência pedagógica para o
aprimoramento da formação inicial do professor de geografia”, de
Joyce Aparecida Soares de Pontes e Maria Edwirges Gomes da Silva,
“Reflexões acerca do Estágio Supervisionado I em geografia na escola
estadual Félix Araujo-Caturité/PB”, de Wagner Alves Cabral, “O
ensino da geografia numa abordagem dialógica: um olhar a partir do
estágio supervisionado”, de Ana Paula Torres de Queiroz, Antônio
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Henrique do Nascimento Filho e Luiz Carlos de Castro Nunes, “O
estágio supervisionado e a formação docente: práticas pedagógicas em
geografia na fronteira franco-brasileira”, de Alacide Lemos Leite e
Maria de Jesus F. C. de Albuquerque, “O estágio supervisionado na
formação docente de geografia: um relato vivido na Escola Major José
Barbosa, de Fábio Thierry Domingues da Silva, O estágio
supervisonado em geografia: um espaço de formação, prática e
construção dos conceitos geográficos”, de Elaine Farias Teixeira e
Nathália Rocha Morais, “Estágio: a prática como instrumentalização e
desenvolvimento de habilidades em geografia”, Francisco Mateus
Pereira, Israely Alves de Brito e Maria Aparecida de Souza Oliveira.
Outro conjunto de textos também estão focados em programas
de estágio supervisionado ou residências pedagógicas nos cursos de
licenciatura em Geografia, mas, diferentemente dos anteriores,
ressaltam a questão das bolsas de iniciação à docência e o seu papel na
formação inicial. Nesse subtema, destacam-se os textos “PIBID e PRP
na UNEB/Campus XI: experiências e narrativas, de Vitória Letícia de
Jesus Sousa e Simone Santos de Oliveira, PIBID: primeira
aproximação com a prática docente”, de Maria Wesla Nogueira da
Silva, Luana Borges Trigueiro de Souza e Danielle Rodrigues da Silva,
“A importância do PIBID na formação docente em geografia: reflexões
a partir do subprojeto PIBID Geografia CAWSL/UERN”, de Luana
Alves dos Reis Cassiano, Francisca Elizonete de Souza Lima e Jeyson
Ferreira Silva de Lima, “Entre o ensino de geografia tradicional e a
busca por um ensino significativo: um encontro com a realidade da
educação básica de Pernambuco através do PIBID”, de Josias Ivanildo
Flores de Carvalho, Francisco Kennedy Silva dos Santos e Laryssa de
Aragão Sousa.
Avançando no debate sobre a formação docente e
incluindo questões atinentes à atuação profissional e à formação
continuada, destacam-se textos como “A formação de professores de
geografia e as atuais demandas educacionais”, de Maria José Sousa da
Silva, “Desafios para a profissionalização docente em geografia no
cenário das políticas educacionais” , de Luciene Fabrizia Alves
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Nascimento, “Reflexões acerca da relevância da formação continuada
para os professores de Geografia”, de Renata Kelly Alves de Carvalho
Vasconcelos e Maria Francineila Pinheiro dos Santos, Formação
continuada de professores de geografia do ensino fundamental anos
finais, em Limoeiro do Norte, Ceará, de Érica Kaiane Ribeiro Sena e
Camila da Silva Pereira.
Ainda no tema da atuação profissional, alguns textos destacam
especificamente as dificuldades e desafios enfrentados no âmbito da
prática docente, tais como “Uma tempestade recorrente: a violência no
espaço escolar”, de Nataniel Antonio Vicente e Roselane Zordan
Costella, “As dificuldades do início da carreira de docentes no Brasil”,
de Jardel Santos Feitoza e Ráfila Rubia Finizola de Medeiros, “Reflexão
da ação do processo de professora em formação e a trajetória
estudante negra a partir da experiência vivencia pelo diário de aula”,
de Gislayne Bezerra Moura
O presente volume também agrega textos que debatem a Base
Nacional Comum Curricular, sobretudo, seus impactos na prática
docente e na formação dos alunos do ensino básico. Assim, temos os
textos “A implementação da BNCC de geografia em Feira de
Santana/BA: análise das narrativas dos sujeitos”, Jailton Santos Silva
e Gilcileide Rodrigues da Silva, “Base nacional comum curricular e
formação cidadã: abordagens presentes nas unidades temáticas do
componente curricular de geografia”, de Marcos Vinicius de Andrade
Ribeiro e Josélia Saraiva e Silva.
Debates mais específicos sobre o currículo e estratégias de
avaliação, tanto no ensino básico como superior, podem ser encontrados
nos textos “A Escola Cidadã Integral na Paraíba: as disciplinas
eletivas de geografia e as transformações do trabalho docente”, de
Mariane Aparecida Marques Sampaio, Mateus Barbosa da Silva e Luiz
Eugênio Pereira Carvalho, “Concepções e práticas de avaliação na
geografia escolar”, de Rhaldney Soares Marreiro, Antonio Henrique
Nascimento Filho e Ana Paula Torres de Queiroz, “Disciplinas
pedagógicas na formação docente: perspectiva de discentes de
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geografia na Universidade de Pernambuco”, de Isabela Maria da
Conceição, Arlinda Pereira Dantas e Alex Aureliano da Silva Santos
Há também textos que trazem propostas didáticas de ensino de
Geografia ou mesmo discussões de caráter teórico e conceitual, em
especial os textos “Sabemos o que comemos?” - os alimentos
transgênicos versus os alimentos orgânicos: uma proposta
metodológica ao ensino de geografia”, de Francisco Ariel dos Santos
Silva e Glauciana Alves Teles, “Discussões sobre o conceito de lugar”,
de Jackson Luiz de França.
Por fim, um conjunto de textos abordam os desafios e
possibilidades do ensino de Geografia no atual panorama da pandemia
de Covid-19, a saber, “Diálogos sobre os desafios vivenciados pelos
alunos nas aulas de geografia no ensino remoto”, de Lívia Danielle
Rodrigues do Nascimento, “Os desafios dos professores de geografia
durante a pandemia: estratégias de ensino durante as aulas remotas,
de Paulo da Silva Santos, Sugestões metodológicas para as aulas de
geografia em tempos de pandemia do covid-19: um olhar para o Ensino
Fundamental I”, de Ana Paula Teodoro dos Santos, “Os desafios para
a utilização do lúdico em geografia no ensino remoto, na Escola
Estadual Antônio Aladim de Araújo, Caicó/RN”, de Iapony Rodrigues
Galvão, Gesson Brenner Morais da Costa e Fábio Márcio de Oliveira.
Fechando o volume 3, ainda na temática da pandemia de Covid19, os seguintes textos analisam a questão do estágio supervisionado:
“Desafios do estágio curricular supervisionado em geografia em
tempos de pandemia de covid – 19: a experiência da UERN”, de Maria
José Costa Fernandes, “Ensino remoto e presencial: relato de
experiência de estágios supervisionados em momentos distintos na
escola de ensino médio (eem) Getúlio Vargas”, de Natália Moreira
Veríssimo, Thiago Gabriel Souza do Nascimento e Larissa Gomes
Rosendo.
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INTRODUÇÃO
A geografia possibilita uso de tecnologias, como imagens de
satélites, mapas temáticos, diferentes aplicativos e programas, como o
Google Earth e o Google Maps, para ajudar no processo ensinoaprendizagem. A cartografia torna-se uma linguagem para o ensino e a
pesquisa, pois ela possibilita ter em mãos representações dos diferentes
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recortes desse espaço e nas diferentes escalas cartográficas e
geográficas.
O desenvolvimento da linguagem cartográfica na escola
proporciona a aquisição de conhecimentos e a compreensão do espaço
geográfico, no qual o aluno é levado a analisá-lo de forma crítica, para
a construção do seu saber sobre as dinâmicas socioespaciais.
De acordo com Oliveira (2007, p. 23), “o mapa é uma
representação gráfica da Terra ou de parte dela, em superfície plana”.
No processo de construção do conhecimento existem várias formas de
estudar o local e entender o espaço em que se vive, permitindo ao
educando sentir-se parte do todo, além de fornecer informações que
visam desenvolver a experimentação concreta do conteúdo no processo
de ensino e aprendizagem.
Piaget (2003) apud Castellar (2005, p. 15). “todo conhecimento
é construído pelos seres humanos através de suas interações como o
meio. O pensamento é uma “ação” que transforma as coisas do meio, a
fim de construí-las em objetos do próprio pensamento”. O pensamento
permite que o conhecimento possa ser concebido a partir de uma
realidade social, como também levá-lo a transformar-se. Por isso, existe
uma evolução pela qual a criança passa para compreender a noção de
espaço e sua representação.
Os alunos aprendem o espaço vivido, ou seja, o que está presente
em sua volta no espaço e tempo do seu cotidiano. Além disso, ele
apreende o espaço concebido pela mediação dos professores no
processo de apropriação dos conceitos geográficos. Nesse mesmo
processo de aprendizagem a Geografia juntamente com a Cartografia
assumem um papel relevante no desenvolvimento das noções e
produções de mapas, cartas e plantas. Por isso, o domínio da linguagem
dos mapas é fundamental, porque com ele é possível se fazer a leitura
de uma escala e saber que, dependendo do tamanho dela, os fenômenos
espaciais naturais ou humanos podem aparecer ou não na representação.
Além disso, esse domínio permite ao cidadão a apropriação de espaços
que não carrega na memória.
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O conhecimento construído de forma espontânea, a partir da
vivência de cada indivíduo, de sua rua, seu bairro, da cidade onde mora,
brinca e estuda possibilita a interação com o espaço sociocultural e
auxilia na sistematização para elaboração de mapas, gráficos e croquis,
bem como para a leitura e interpretação dos mesmos. Desta forma
Passini (2012, p. 42) lembra:
Podemos considerar como dever da escola proporcionar as
aprendizagens das noções espaciais ao desenvolvimento das
potencialidades de ler o espaço e sua representação como meios de
desenvolver a autonomia. O aluno integra-se no espaço
sociocultural ao fazer leituras do espaço onde mora, circula, estuda
e brinca. O conhecimento construído de forma espontânea, com sua
vivência, avança por meio de trabalhos de sistematização que a
elaboração de mapas e gráficos exige.

A Geografia ensina a ler o mundo por meio da cartografia que
se dá por meio da abstração espacial, sendo esta a capacidade de
reconhecer a dinamicidade que configura a fisionomia do espaço. Este
trabalho surgiu por meio das oficinas realizadas em escolas da região
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. O tema escolhido para o
desenvolvimento das oficinas foi Cartografia Escolar a partir do
conteúdo de alfabetização cartográfica. A proposta é analisar o uso das
representações cartográficas no ensino da Geografia, trabalhando com
os alunos da educação básica com conceitos e recursos cartográficos
(cartas, mapas, cartogramas, plantas entre outros). O objetivo deste
texto é salientar sua importância durante o processo inicial de formação
dos licenciandos de Geografia, sendo o ensino dessa disciplina um dos
mais relevantes no âmbito educacional.
O texto é dividido em quatro momentos, o primeiro apresenta o
debate da cartografia escolar para pensar formação do licenciado, no
segundo a metodologia por meio de oficinas pedagógicas nas escolas
públicas e as aulas da disciplina Metodologias e Práticas Pedagógicas
da Geografia (MPPG) como concepção teórico-prática na construção
do conhecimento da Geografia e da Cartografia na sala de aula; no
terceiro a relação da prática das oficinas com a formação do licenciado
- 31 -

em Geografia e as considerações finais, os apontamentos referentes a
importância de pensar a formação inicial do professor de Geografia.
A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA PARA
FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE EM GEOGRAFIA

A

É essencial na licenciatura ressaltar que os conhecimentos
cartográficos são desenvolvidos estudos da geografia, preparar o futuro
professor com uma base sólida de conhecimento e método são formas
que auxiliam uma educação cartográfica. Como sabemos, o ensino de
Geografia, muitas vezes, é centrado em conhecimentos
fundamentalmente teóricos, faltando articulação teórico-prática. Mas,
não há forma melhor de explicar, demonstrar, sistematizar e fixar um
conhecimento do que através de aulas que correspondem realidade com
a teoria, uma prática voltada à formação do professor de Geografia. “...
a atuação profissional exige uma formação que dê conta da construção
e reconstrução dos conhecimentos geográficos fundamentais e de seu
significado social” (CAVALCANTI, 2008, p. 97).
Os aspectos pedagógicos desenvolvidos na universidade ajudam
na construção base teórica e prática na formação acadêmica, prezando
por uma educação básica para produzir conhecimento da geografia e
priorizando também o conhecimento cartográfico, ajudam os discentes
da licenciatura a se apropriar da Geografia.
A cartografia representa uma linguagem para o ensino e a
pesquisa de Geografia, ao possibilitar entender os diversos recortes do
espaço e em diferentes escalas. Sendo assim, ela se fundamenta na
leitura e representação do espaço, para trabalhar em diversas escalas
local, regional ou global. Através dos mapas e outros recursos
conhecerá os mais diferentes e distantes locais, possibilitando uma
visão reflexiva da realidade na qual pertence (ALMEIDA, 2001).
A possibilidade de estudar as escalas de análise torna-se
relevante no ensino de cartografia e geografia já que permite construir
conceitos mais complexos para a compreensão do espaço geográfico
representado. “A cartografia, então, é considerada uma linguagem, um
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sistema de código de comunicação imprescindível em todas as esferas
da aprendizagem em geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas
conceituais que permitem ler e escrever as características do território”
(CASTELLAR, 2005, p. 216).
Trabalhar com cartografia na escola não inclui apenas contornar
e delimitar, reconhecer projeções e calcular escala, trabalhar com mapas
exige a compreensão dos símbolos e das suas escolhas, exige
reconhecer projeções e saber por qual motivo uma é mais utilizada que
outra e principalmente, exige saber que o mapa não é uma fotografia do
recorte espacial em questão e sim uma escolha de quem o fez baseado
em um conjunto de convenções previamente estabelecidas.
O ensino de geografia se baseia na relação do estudo do homem
e do meio. Desse modo, o encontro homem, natureza e espaço é
complexo, não é algo que se entende tão facilmente. Logo algumas
áreas no ensino de geografia possui um maior índice de dificuldades nas
escolas e até mesmo no meio acadêmico.
Dessa forma, a formação inicial no curso de Licenciatura em
Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro campus
Faculdade de Formação de Professores no Departamento de Geografia
têm disciplinas ligadas à Cartografia em três diferentes períodos que
são Cartografia Básica no terceiro período, Cartografia Temática no
quinto e Geoprocessamento no sexto. Essas são importantes para a
formação, pois o professor consegue desenvolver várias metodologias
no ensino da geografia, tendo em vista que para uma correta
alfabetização cartográfica, é adequado o conhecimento dos seus
principais fundamentos, a saber: o título, a escala, a orientação, a
legenda e as projeções cartográficas. Aqui neste texto, serão discutidas
as atividades desenvolvidas na disciplina de Metodologias e Práticas
Pedagógicas da Geografia ministrada no 3º período do curso com o
intuito de promover a discussão sobre como tem se dado o processo de
ensino e a formação do professor, durante sua vida profissional. Quais
os valores e definições que lhe foram transmitidos, que práticas
pedagógicas, e mais precisamente como estas foram compreendidas.
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Do ponto de vista didático-pedagógico, as atividades realizadas
foram organizadas dentro da universidade, e as oficinas nas escolas. As
oficinas são desenvolvidas a partir do Projeto de extensão “Oficinas
escolares de Geografia: diferentes ações didáticas”, com uma
metodologia qualitativa a partir da construção de oficinas elaboradas
por estudantes da Licenciatura em Geografia. Podemos entender que a
partir das concepções teórico-práticas sobre temáticas relacionadas à
Geografia como de outras áreas do conhecimento, e nós optamos em
trabalhar com a cartografia e do seu ensino, a partir do conteúdo de
alfabetização cartográfica.
As atividades são pensadas a partir da construção da linguagem
e metodologia da cartografia para organizar diferentes determinados
ensinos na sala de aula. Em diferentes aulas, somos estimulados a
desenvolver planos de aula, atividades didáticas, oficinas nos quais usase maquetes, croquis, a tecnologia como o uso dos celulares para
localização, por meio da bússola, o Google Earth, entre outros, ou seja,
a partir de diferentes propostas metodológicas busca-se desenvolver na
formação inicial das metodologias e práticas pedagógicas no campo
teórico-metodológico e prático para ensinar geografia. Conforme as
figuras 1 e 2, momento prática na sala de aula de aprendizagem sobre a
construção de maquete.
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Figuras 1 e 2
Aula de MPPG – montagem da maquete do morro do Leme

Fonte: Sacramento (2018)

Este trabalho pode incentivar a reflexão sobre o que é
metodologia, e como ela tem sido aplicada ou definida ao longo do
processo de ensino, bem como suas partes integrantes e seu
relacionamento com o ensino de Geografia, enquanto ciência
transformadora. Logo para Melo (2007, p. 98) “preparação teóricas dos
licenciados” e “preparação de práticas pedagógicas”.
METODOLOGIA
O curso de licenciatura em geografia da UERJ/FFP busca por
meio da disciplina de Metodologias e Práticas Pedagógicas da
Geografia (MPPG), construir no futuro professor discussões temas do
ensino da geografia a partir de referências teóricas, metodologias,
práticas e recursos didáticos que possibilitam uma mediação de
conhecimento no qual o aluno reconheça os conceitos e conteúdos do
tema que é apresentado. Logo são trabalhados muitos autores que
escrevem sobre o ensino da geografia, bem como do pensamento
geográfico e quais maneiras podemos tornar o ensino mais concreto e
perceptível, segundo a perspectiva do aluno.
Dessa forma, quando ensinamos usamos exemplos de acordo
com, as práticas socioespaciais dos estudantes para que eles possam
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compreender a partir de diferentes escalas, bem como de certa maneira
de suas vivências e experiências a relação entre os conteúdos. Pois a
cartografia não se configura só em uma região e sim faz parte de toda
representação na constituição do Geóide. Segundo Castellar (2005, p.
216),
A cartografia, então, é considerada uma linguagem, um sistemacódigo de comunicação imprescindível em todas as esferas da
aprendizagem em geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas
conceituais que permitem ler e escrever as características do
território. Nesse contexto, ela é uma opção metodológica, o que
implica utilizá-la em todos os conteúdos da geografia, para
identificar e conhecer não apenas a localização dos países, mas
entender as relações entre eles, compreender os conflitos e a
ocupação do espaço.

O aluno precisa entender que o conteúdo da geografia a partir
da leitura cartográfica permite os estudantes compreendam conceitos,
signos e símbolos presentes em situações espaciais em nossa vivência.
Nesse contexto abordamos como o ensino da geografia está presente na
locomoção, no mapa, nas extensões territoriais, rosas dos ventos e
mesmo em aparatos tecnológicos como GPS e no geoprocessamento.
São informações importantes para o conhecimento intelectual do
cidadão e principalmente, para seu desenvolvimento no mundo
globalizado. Isto porque, por mais que os materiais e os objetos
didáticos sejam simples, podemos formar o aluno para este mundo com
vasta tecnologia e informação, para sua preparação em lidar com as
mudanças e desenvolvimento da sociedade. Esta disciplina possibilita
o contato do futuro docente com a prática de ser professor
proporcionando-o a ter contato direto com a sala de aula e os desafios
postos dentro dela que são variados.
Pensando, na formação inicial dos discentes, as oficinas criadas
por nós foram pensadas a partir da alfabetização cartográfica, a partir
de conceitos e conteúdos que buscam maneiras interativas da
aprendizagem sobre a cartografia.
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As oficinas a priori tem como objetivo contribuir para as
dificuldades de aprendizagem no âmbito da educação básica e também
nas licenciaturas de Geografia, por isso elas são a base de investigações,
reuniões, discussões e ideias acerca de metodologias que podem ajudar
no aprimoramento do ensino cartográfico, tanto na instituição
acadêmica como nas escolas. De forma que o futuro professor e a turma
participante do projeto possam despertar o interesse por esta área
observando que ela pode ser aprendida e ensinada de maneira lúdica em
sua importância para formação do aluno.
Nosso principal objetivo é tornar a geografia uma disciplina
interessante, interativa e que promova o raciocínio e pensamento
geográfico na formação de cada discente. Por isso é importante a
alfabetização cartográfica nos primeiros segmentos no fundamental I e
II como estes conhecimentos muda olhar de mundo e perspectiva do
futuro cidadão.
Desta forma, escolhemos como tema das oficinas a cartografia
devido às dificuldades encontradas em sala de aula segundo esse tema.
Pois as mudanças no currículo da Geografia também interferem em
trabalhar segmentos específicos da disciplina, no caso da cartografia.
Muitos professores, em sua época de aluno na escola, não tiveram nas
aulas o conteúdo de cartografia e muitas vezes, no meio acadêmico, ao
ter contato com a cartografia não foi ensinada a maneira de educá-la na
escola.
Além das aulas de MPPG, também trabalhamos com as oficinas
nas seguintes instituições, Escola Municipal Bruno Rodrigues no 5º
quinto ano do fundamental I, Ciep 439 Luiz Gonzaga Júnior para o 6º
ano do Fundamental II e na Escola Municipal Marluce Salles Almeida
para o 6º sexto ano do fundamental II, os materiais usados para
alfabetizar o aluno foram o mapa do Brasil, bússola, músicas sobre as
regiões brasileiras e a elaboração desenhada das regiões brasileiras.
Fizemos as oficinas com o tema de alfabetização cartográfica, com o
objetivo de apresentar uma aproximação da localização e noção do
espaço e tempo que o aluno convive, entender os símbolos e signos
cartográficos e ter noção de projeções, orientação e a leitura do mapa.
- 37 -

Fazemos parte de uma instituição que é voltada para o ensino,
nosso foco é construir a forma de mediação dos conhecimentos
geográficos em sala de aula, pois, o aprendizado do aluno pode
promover o desenvolvimento de um pensamento geográfico escolar.
Logo saber ler um mapa, conseguir ter noção do espaço e saber
localizar-se é importante no olhar do geógrafo, e ensina-los para o aluno
pode potencializar um cidadão sem dificuldades de locomoção, saber
andar pelos grandes centros urbanos e ler um mapa ou uma carta para
sua locomoção, também é uns dos nossos objetivos formar um
indivíduo autônomo no contexto social de sua circulação pela cidade e
no espaço.
AS OFICINAS DE FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: A
ARTICULAÇÃO DO ENSINO DE GEOGRAFIA E
CARTOGRAFIA
As oficinas escolares permitem uma análise da realidade de cada
aluno, além de permitir o intercâmbio de experiências, em que o saber
não se constitui apenas no resultado final do processo de aprendizagem,
igualmente presente no processo de construção do conhecimento, o qual
disponibiliza o contato direto entre futuros professores de geografia e
alunos das redes públicas, possibilitando aprimorar um melhor
aprendizado acerca das áreas do ensino de geografia.
Oficina de alfabetização cartográfica pautada no tema (Leitura
Cartográfica das regiões do Brasil) teve a utilização da música. Para
pensar na apresentação das divisões territoriais brasileiras e viabilizar
sua compreensão continental, regional e local, consequentemente
dominar a leitura do mapa e o uso da cartografia para análise da leitura
do mapa e o conhecimento socioespacial do aluno. Para isso foram
abordados os seguintes conceitos: região, mapa, orientação
cartográfica, projeções e escala, os quais são tratados o espaço-tempo e
como eles estão presentes no cotidiano do aluno, a localização e
regionalidade, partindo do que ele já conhece como referencial para
ampliar a explicação do tema abordado.
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Propor a reprodução do mapa, buscou visar o aprendizado nas
diferentes formas de realidade nas projeções cartográficas e dialogar
sobre essa experiência para formação crítica e analítica do discente. De
modo que entender os diferentes conceitos das regionalidade brasileira
e sua construção cartográfica presente no mapa, é importante para
conceber o processo de formação do mapa e toda a etapa de sua
construção, como exemplo, escala, legenda, símbolos, signos, regiões
colaterais e projeções etc. Desta forma, com o objetivo de alfabetizar o
aluno cartograficamente para que ele possa faço usar desse
conhecimento em sua vida estudantil e fora dela onde tenha noção de
localização e do espaço em diferentes escalas tanto micro como macro.
As figuras 3 e 4 apresentam a oficina elaborada no quinto ano na Escola
Municipal Bruno Rodrigues.
Figuras 3 e 4
Ágatha Explicando a atividade utilizando a música e Desenho
realizado por Letícia Mendes

Fonte: Sacramento (2019)

As experiências mostraram que é possível perceber que há uma
certa dificuldade dos alunos, quanto ter noção da extensão territorial do
Brasil e sua noção espacial e cartográfica. Porém buscamos ensinar com
mapas coloridos que chamam atenção do aluno, pois eles precisam
conhecer as regiões do Brasil, os limites entre elas, clima, vegetação e
o que as diferenciam. Usamos músicas que descrevem os aspectos
físicos do Brasil, também a elaboração de croquis e maquetes (Aquarela
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Brasileira – Martinho da Vila e a Paródia (Bella Ciao); Regiões do
Brasil - Prof Matheus Lemos - YouTube). Dessa forma, a relação com
o meio que ele vive e nas cidades grandes como metrópoles é essencial
saber localizar-se. Assim como também aprender fazer a leitura de um
mapa para sua locomoção em ambientes desconhecidos. Assim,
estimula-se em conhecer sua cidade, estado e país com uma autonomia
que é possível através do ensino cartográfico desde o ensino básico.
Figuras 5 e 6
Explicação do conteúdo E.M.BRUNO RODRIGUES - Magé-RJ e
E.M.MARLUCE ALMEIDA SALLES - SG-RJ

Fonte: Sacramento (2019)

O contato com as escolas, salas de aula por meio de oficina
diminui a insegurança, além de contribuir com aprimoramento em dar
aula e transmitir o conhecimento, quando pratica-se esse método com o
ensino cartográfico que apresenta muitas dificuldades e conhecimentos
deste assunto é possível ajudar escolas e a áreas acadêmicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos como licenciandas de uma instituição voltada para
educação nas escolas, que por nossas próprias experiências como
alunos nas instituições que estudamos no ensino básico, os conteúdos
referentes à cartografia, reconhecimento do espaço e a leitura de mapas
não foram trabalhados suficientemente, assim como faltou uma
alfabetização cartográfica.
No ensino de Geografia é essencial buscar o diálogo para
intermediar as diferenças, a totalidade do conhecimento, para que se
compreenda a grandeza e a riqueza da vida e o respeito à especificidade
das disciplinas. Contudo, é uma grande dificuldade e responsabilidade
do formando tornar uma aula significativa e contextualizada, sobretudo
se este contexto não foi vivenciado pelo mesmo durante seu processo
de formação.
Por isso é importante projetos que possam observar as
dificuldades do ensino fundamental I e II, para diminuir a falta de
conhecimento dos conceitos principais e também, dos ensinamentos
básicos como na área da geografia, para que não sejam ignorados. Além
de beneficiar o meio acadêmico com a experiência e desenvolvimento
da prática do ensino, contribui para o desenvolvimento dos alunos em
sala de aula.
Segundo a autora Castellar (2005, p. 210),
Nessa perspectiva, surge a necessidade de se investigar, com
profundidade, o saber-fazer em geografia, ou seja, a capacidade de
aplicação dos saberes geográficos nas atividades escolares, dando
destaque para o papel que a disciplina Metodologia do Ensino de
Geografia tem na formação docente.

Sendo assim, podemos considerar as oficinas como um
elemento didático complementar a prática, mas não podemos
meramente ter as oficinas como a solução para uma boa formação
docente, mesmo elas sendo um importante e indispensável recurso para
o ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A utilização de recursos didáticos é de grande relevância para o
ensino, e servem como ferramentas que auxiliam a construção do
conhecimento por parte do aluno, para uma melhor aprendizagem, e
também podem ser um meio para deixar o ensino mais atrativo. Por
recurso didático entendemos:
[...] o conjunto de materiais que, ao serem utilizados para fins
pedagógicos, buscam uma melhor mediação no processo de ensinoaprendizagem, podendo ser todo tipo de objeto material (giz, livro
didático, maquete, globo terrestre, entre outros) ou imaterial
(tonalidade da voz e expressões corporais); e também aqueles
direcionados
aos
formatos
eletrônicos,
tais
como
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microcomputadores, datashow e Global Position System (GPS)
(FISCARELLI, 2008 apud BRANDÃO; MELLO, 2014, p. 82).

Entendendo o que é um recurso didático, o educador precisa ter
em mente qual a finalidade do seu uso, para não correr o risco de
atrapalhar o processo de ensino e aprendizagem, em vez de auxiliar, se
usado o recurso didático de forma indevida. Por esse motivo, Souza
(2007, p. 110-111) estabelece alguns questionamentos que o professor
deve fazer a si mesmo, ao utilizar um recurso didático, como: “[...] O
que? Quando? Como? e Porquê? pois, este educador, deve ter um
propósito claro, domínio do conteúdo e organização para utilização de
tais materiais.”, cabendo acrescentar o domínio da utilização da
ferramenta didática como essencial para que o aluno seja incluído
adequadamente no processo de ensino e aprendizagem, e a construção
do conhecimento aconteça.
Com a introdução das novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs), a partir do século XXI, algumas ferramentas
didáticas vêm sendo inseridas dentro das escolas, como os projetores
multimídia, computadores e tablets. Nesse contexto, ferramentas como
Google Earth, Google Maps e demais softwares também vêm sendo
incorporadas no ensino de geografia. Apesar disso, é visto que essas
novas tecnologias não fazem parte da realidade de todas as escolas
públicas do território brasileiro, e também nem todos os educadores e
educandos possuem o domínio da sua utilização.
Com relação às novas TICs utilizadas como recursos didáticos
no ensino, vale destacar as videoaulas – ou, o que denominamos, neste
trabalho, de vídeos didáticos – que têm se tornado um recurso cada vez
mais utilizado no ensino, principalmente, com o advento da internet,
em 1969, como afirmam Martins e Almeida (2018, p. 600), ao
mencionarem que:
A videoaula é um gênero de vídeo educativo que iniciou com a
emergência das filmadoras e dos videocassetes e a partir das
transmissões televisivas, como por exemplo, com o Telecurso,
instituído no final da década de 1970. Com o advento da internet,
esses vídeos ganharam maior circularidade e a produção foi
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facilitada a partir da cibercultura, tendo em vista a maior utilização
das tecnologias pelos usuários finais, proporcionando uma crescente
expansão do uso.

Atualmente, o Youtube (plataforma de compartilhamento de
vídeos), que teve início no Brasil em 2007, tem sido um dos meios mais
utilizados para o compartilhamento de videoaulas de forma gratuita.
Algumas instituições de ensino superior da rede privada também
utilizam videoaulas para o ensino na modalidade Educação à Distância
(EAD), disponibilizadas apenas para alunos matriculados. Além destas,
diversas empresas vêm investindo na criação de cursinhos online,
preparatórios para o ensino básico, vestibulares, graduação e até a pósgraduação, dando ao indivíduo acesso a um conjunto de videoaulas e
outros materiais a partir da compra de um pacote de serviços.
As videoaulas tornam-se de extrema importância para o ensino
de geografia, pois esse recurso didático pode auxiliar na construção do
imaginário de assuntos considerados mais complexos dessa ciência.
Oliveira (2014, p. 2) também destaca a importância da utilização da
videoaula no ensino, ao afirmar que “O vídeo é um recurso midiático
com grande potencial de estímulo sensorial, pois possibilita a
associação de elementos visuais, sonoros e interativos com o objetivo
de transmitir, de forma eficiente, uma mensagem, estimulando o
processo cognitivo dos usuários.”.
Com as diversas mudanças no mundo, causadas pelo advento da
Pandemia iniciada no ano de 2019, decorrentes da propagação do vírus
da Covid-19, os governos estaduais têm tomado algumas medidas de
segurança para a contenção da propagação do vírus. Uma dessas
medidas foi o estabelecimento do ensino por acesso remoto em todas as
escolas de ensino básico e instituições de ensino superior, tanto na rede
pública quanto na privada.
Como isso, os professores têm utilizado cada vez mais as TICs
para o ensino, por meio das quais acessam as ferramentas possíveis
dentro da realidade atual. Assim, a produção de videoaulas, pelos
professores, para o ensino de geografia tem crescido cada vez mais. Em
contraposição, o número de artigos científicos que discutem a temática
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produção de videoaulas para o ensino de geografia é reduzido,
indicando que ainda é uma prática incipiente, pouco discutida,
aprofundada e até mesmo exercitada. Assim, com o descortinar dessa
nova modalidade de ensino por acesso remoto, os vídeos didáticos – ou
videoaulas – passarão a ganhar mais destaque, porque estão na pauta
das discussões em curso, seja por meio de eventos acadêmicos, seja em
publicações em periódicos, vindo a contribuir com aportes teóricometodológicos e trocas de experiências. Por esse motivo, o presente
estudo busca apresentar a produção dos vídeos didáticos no ensino de
Geografia a partir do Pibid de Geografia, Núcleo Mossoró, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
METODOLOGIA
Para a construção do vídeo didático, começamos pelo
levantamento bibliográfico a partir de livros, artigos, revistas e páginas
da internet, relacionadas à temática, que era: “As correntes geográficas
e seus principais pensadores”. Posteriormente, foi realizada a
elaboração do roteiro no Google Docs (editor de texto do Google), e
busca pelas ferramentas que seriam utilizadas para captação e edição do
áudio, do vídeo e das imagens. Nesse caso, utilizamos os seguintes
programas e aplicativos: ASR (gravador), Audacity (gravador e editor
de áudio), Shotcut (editor de vídeo) e Canva (editor de imagens), sobre
os quais discorreremos a seguir.
Falando especificamente dos programas e aplicativos, o ASR é
um aplicativo gratuito, que pode ser baixado na Play Store (serviço
digital de distribuição de aplicativos desenvolvido e operado pela
Google). Nele, é possível conseguir uma boa captação de áudio e
configurações bastante avançadas não encontradas em outros
aplicativos de gravação, como nível de ganho, taxa de mostragem em
48KHz (ideal para inserção em vídeos), além do formato de gravação
WAV, que possibilita uma alta qualidade de áudio.
O Audacity é um programa para computador, gratuito,
compatível com as plataformas Windows, Linux e MacOs, que
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possibilita a edição de áudios e também a gravação (caso o computador
possua microfone, seja ele externo ou não). No caso da gravação dentro
do próprio programa, é possível ajustar as configurações da mesma
forma que o aplicativo ASR, possuindo, inclusive, uma infinidade bem
maior de ferramentas, como por exemplo, a diminuição de ruídos.
O Canva é uma plataforma de design gráfico, o qual possibilita
a edição/criação de fotos, vídeos, gráficos, slides, dentre outros recursos
didáticos. Ele é uma plataforma gratuita (com algumas ferramentas
pagas), que pode ser encontrada dentro do navegador ou em formato de
aplicativo dentro da Play Store. É uma ferramenta bastante completa,
não só para produção audiovisual, mas também para diversos outros
tipos de produção.
O Shotcut é um editor de vídeos, gratuito para computador, que
pode ser utilizado dentro das plataformas Windows, Linux e MacOs. O
programa fornece ferramentas profissionais de edição de vídeo, como
filtros, animações entre outras coisas. A organização dos arquivos para
edição em uma linha do tempo facilita o trabalho do editor, e a
possibilidade da pré-visualização do vídeo ajuda na sua construção.
Nele, encontramos uma diversidade de formatos para exportação,
incluindo alguns específicos para plataformas, como, por exemplo, o
Youtube.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados do trabalho apresentado foram obtidos em uma
situação que foge à normalidade. Cumpre-nos então contextualizar,
relatando a respeito. Em dezembro de 2019, o mundo conheceu o vírus
que causaria a pior pandemia do século, o SARS-CoV-2. É um vírus da
família dos Coronavírus, e é o causador da doença chamada COVID19. Segundo reportagem do portal de notícias G1 (2020), o primeiro
surto deste vírus ocorreu na cidade de Wuhan, na China, dentro de um
mercado que vendia animais silvestres. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) alertou o mundo, no dia 31 de dezembro de 2019, sobre
a epidemia que se alastrava pela China. O vírus logo se espalhou,
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atingindo a Europa, e chocando o mundo com a quantidade de mortos,
que provocava por onde se espalhava. Vale destacar o caso da Itália,
especificamente, a região da Lombardia, um primeiro sinal do que logo
aconteceria em várias partes do mundo.
O Brasil logo seria atingido. No final de fevereiro de 2020, foi
detectado o primeiro caso do novo Coronavírus em território nacional.
Para tentar contê-lo, muitos países obrigaram suas populações a se
isolar em suas casas, deixando somente abertas as atividades essenciais
– como hospitais, farmácias, supermercados, entre outros – e fechando
todo o resto. As escolas foram uma das primeiras a fechar na maioria
dos países acometidos pela doença. O Brasil não fez diferente, e ainda
no mês de março, as aulas foram suspensas em boa parte do país, o que
ainda em condição de incerteza, de reabre ou se fecha.
As aulas síncronas, de forma remota, foram uma solução
encontrada para reduzir o prejuízo educacional no ano de 2020. Por
elas, os alunos teriam aulas a partir de casa, com utilização de
computadores, tablets, celulares ou outros objetos com conexão à
internet. Mesmo não sendo uma forma de ensino tão acessível, porque
exclui uma significativa parcela da população, ante à desigualdade
social, foi uma das poucas maneiras encontradas para que houvesse
ensino de forma segura.
As universidades também adotaram esse modelo de ensino, e
ainda, no segundo semestre de 2020, deram início às aulas. Porém,
muitos projetos de pesquisa, de extensão e de iniciação à docência
acabaram parando, pois a maioria das tarefas só poderia acontecer de
forma presencial. No caso específico do PIBID de Geografia da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), campus
central Mossoró-RN, isso não ocorreu. Os docentes envolvidos no
projeto viram, no ensino por acesso remoto, uma forma de fazer com
que os discentes envolvidos no PIBID, que estavam iniciando no
trabalho docente, tivessem novas experiências.
A partir das discussões realizadas nos encontros semanais, os
docentes sugeriram a ideia de produzir vídeos didáticos, que seriam
passados para os alunos que estudam na Escola Estadual José de Freitas
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Nobre, à qual o PIBID de Geografia está vinculado. A partir do dia 29
de março de 2021, começamos nosso processo de pesquisa para a
produção do vídeo, como o tema “As correntes geográficas e seus
principais pensadores”. A semana seguinte foi totalmente voltada para
a pesquisa e estudo dos materiais bibliográficos que seriam utilizados
para a produção do vídeo didático.
O conteúdo que seria passado no vídeo não foi o maior
problema, pois os materiais foram encontrados de forma relativamente
fácil. Nossa dificuldade começou a partir da elaboração do material
didático. O estilo de vídeo que seria produzido era uma delas. O Vídeo
Ensaio é um tipo de produção que tem ganhado bastante notoriedade no
cenário da produção audiovisual. Ele é utilizado para expressar ideias,
críticas e análises, de forma descontraída, com um jargão mais popular,
de maneira a facilitar a compreensão do espectador. Esse tipo de
produção é feita de forma narrada, e a parte visual fica caracterizada
pela grande variedade de imagens referentes ao assunto que está sendo
discutido. Por conta dessas características e pela pequena dificuldade
que ainda temos em aparecer de frente a uma câmera, esse foi o estilo
selecionado.
A etapa seguinte foi a construção das falas. A partir do conteúdo
extraído dos materiais didáticos selecionados, cada integrante as
construiu para que fossem de fácil compreensão, tanto para nós, que
iríamos falar, quanto para quem nos escutasse. A dinâmica entre os
participantes também é fundamental para isso. O conteúdo foi dividido,
para que cada um conseguisse falar o tópico que lhe cabia, e em seguida,
seria a vez do outro participante. Essa dinâmica traz ao vídeo uma
sensação de fluidez.
Em função da Pandemia da Covid-19, a gravação das vozes,
além de todo o resto, foi feita individualmente. Para isso, foi utilizado
o aparelho de celular, com a ajuda do aplicativo ASR. Uma das
dificuldades encontradas foi a diferença entre os dispositivos que
estavam fazendo a captação do áudio. Cada smartphone possui um
microfone diferente, o que fez com que os áudios se distinguissem um
do outro. Para solucionar esse problema, utilizamos o programa
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Audacity, pelo qual foi alterado o controle de ganho, a junção de todos
os áudios e a diminuição dos ruídos dos ambientes. Por se tratar de uma
produção feita em casa, e não em um estúdio, os barulhos vindos da rua,
ou mesmo de dentro de casa, atrapalharam bastante na hora da captação.
Uma das alternativas encontradas para reduzir os ruídos incômodos foi
a utilização do guarda roupas como cabine acústica, o que facilitou o
trabalho na pós-produção.
Após a gravação dos áudios, foi feita a pesquisa pelas imagens
e vídeos que seriam utilizados. De acordo com análise das falas,
começamos a procurar elementos visuais que ajudassem a passar aquilo
que queríamos. Uma das dificuldades para realização disso foi a
quantidade de materiais que precisamos para se estender ao longo dos
mais de 9 minutos de vídeo. Após a seleção, ainda foi necessário a
criação de algumas imagens no programa Canva, que serviriam para
trazer mais contexto às falar, já que nem todas as imagens retiradas da
internet conseguiram refletir aquilo que queríamos passar. O Canva foi
fundamental para a criação da estética que queríamos passar em nosso
trabalho. E, além da criação de várias imagens, criamos a logomarca do
PIBID de Geografia de Mossoró - RN, a capa da videoaula, e a imagem
de fundo que ficou ao longo de todo o vídeo.
Uma das grandes dificuldades que tivemos foi em achar um
editor que fosse leve e oferecesse configurações profissionais, simples
de utilizar e gratuito. Depois de muita pesquisa chegamos ao Shotcut.
Ele possui tudo aquilo que a gente precisava, e até muito mais.
Dedicamos um certo tempo de estudo para tentar extrair o máximo
possível dele. Para isso, consumimos uma infinidade de tutoriais em
plataformas, como o Youtube, além de alguns artigos em páginas
especializadas no audiovisual. Dentro do Shotcut, foi feita toda a
montagem do vídeo, como a inserção do áudio com as falas, do fundo
musical, das imagens, dos vídeos utilizados dentro do vídeo didático; e,
por fim, dos efeitos visuais que apareciam ao longo do material. Esse
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programa foi a peça fundamental para que toda a ideia pudesse ser
executada.
No dia 14 de abril de 2021, o material didático foi apresentado
aos integrantes do PIBID de Geografia de Mossoró – RN, para que eles
pudessem avaliar o conteúdo e também o próprio vídeo. A recepção foi
ótima por parte de todos, o que garantiu a sensação de dever cumprido
para nossa dupla. No momento, ainda estamos aguardando que ele seja
exibido em sala de aula, algo que ocorrerá em breve, se tudo sair como
planejado. Além da exibição do material para os alunos da Escola
Estadual José de Freitas Nobre, o vídeo didático será divulgado dentro
das redes sociais do PIBID Geografia Mossoró, como forma de difundir
o nosso trabalho, assim como contribuir para a propagação da produção
do conhecimento por nós construído, uma vez que o tema do núcleo
Pibid Geografia Mossoró é a construção do conhecimento geográfico
na escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de recursos didáticos no ensino de Geografia é uma
importante ferramenta de auxílio para a construção do conhecimento.
Antes da pandemia, iniciada no ano de 2019, alguns recursos didáticos
materiais já estavam inseridos em diversas escolas, como os globos, os
mapas, o quadro, entre outros, embora tenhamos em mente a falta de
materiais em algumas escolas públicas.
As TIC’s já eram utilizadas nas escolas com os projetores
multimídia e computadores, contudo, com o advento da Pandemia
iniciada no ano de 2019, pelo vírus da Covid-19, as escolas e
universidades passaram a adotar o modelo de ensino por acesso remoto,
e isso influenciou para que os professores se interessassem cada vez
mais pelo mundo das TICs, já que se tornaram os únicos meios de
ocorrerem as aulas e demais projetos nas escolas e universidades.
A partir desse contexto, o PIBID Geografia da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Mossoró/RN, propôs a
experiência para os alunos do programa, para que produzissem vídeos
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didáticos sobre temáticas da Geografia. O objetivo era capacitar cada
vez mais os futuros docentes, não só para o ensino presencial, mas
também para o ensino por acesso remoto, dada a necessidade à qual
diversos educadores tiveram que se adaptar, como as TICs, mesmo com
as dificuldades encontradas por quem não tinha o domínio dessas
ferramentas.
Com a experiência da produção de um vídeo didático,
trabalhando a temática “Correntes Geográficas e seus principais
pensadores”, chegamos a algumas considerações importantes.
Primeiro, a produção de um vídeo didático requer algum domínio do
professor sobre as ferramentas TICs, ou mesmo a busca pela
capacitação para utilizá-los. E isso requer esforço e tempo da parte do
educador. Segundo, as dificuldades encontradas para produção do vídeo
estiveram relacionadas à escolha de um programa de edição de vídeo
gratuito, com diversas opções de edição e de fácil acesso. Também
encontramos dificuldade na gravação do áudio, pois cada aluno teve
que gravar em casa, e isso ocasionou a utilização de diferentes
aparelhos celulares, influenciando a qualidade do áudio, que teve que
ser editado também. E, por fim, tornou-se essencial possuir
equipamentos eletrônicos para que a produção do vídeo fosse possível,
o que nem sempre essa é uma condição acessível, mesmo para
professores, cujos rendimentos não abrangem a possibilidade de
investimento em materiais para o trabalho, ademais, considerando a
caráter de urgência ensejado pelo contexto da Pandemia da Covid-19.
A produção de um vídeo didático pode variar de dificuldade, de
acordo com o formato de vídeo que o professor está disposto a produzir,
e também conforme o domínio do professor sobre as ferramentas
necessárias para a produção de um vídeo. Apesar das dificuldades
encontradas, a experiência da produção de um vídeo didático foi
importante para a capacitação dos discentes do PIBID Geografia UERN
Mossoró-RN, os quais observaram os desafios que os professores estão
encontrando na produção de materiais didáticos para a construção do
conhecimento pelos alunos nesse modelo de ensino por acesso remoto.
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INTRODUÇÃO
A literatura de cordel foi/é uma importante ferramenta de
comunicação e divulgação da cultura sertaneja sendo assim um símbolo
de resistência da luta nordestina. A prática cordelista chega ao Brasil
com os portugueses por volta do século XVIII (SILVA, 2013). Sendo
logo em seguida apropriada e transformada em uma extraordinária
linguagem popular nordestina.
O cordel é uma manifestação cultural que pode ser difundida
oralmente ou por meio da escrita e é transmitida de geração para
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geração ao longo dos tempos. Nesse sentido, este trabalho associa a
literatura de cordel e suas manifestações culturais/cordelistas à
educação do campo, pois entende-se que para a educação do campo é
essencial à busca pelo fortalecimento da identidade cultural dos
indivíduos que vivem naquele local, o que fortalece o sentido do ensinoaprendizagem em Geografia.
O cordel é um elemento da Cultura popular e da tradição, que
está relacionado à construção de memória coletiva, e a função social, e
política da literatura de cordel que, independentemente da temática
escolhida, atua como um veículo de propagação de valores culturais
tradicionais e pertinentes ao povo de uma região. “A cultura mantém os
indivíduos unidos em torno de determinados ideais, que são
socialmente constituídos, seja entre indígenas, camponeses/as,
quilombolas, grupos religiosos e outros grupos sociais.” (OLIVEIRA,
2011, p. 48)
Entende-se que a literatura de cordel é algo com fortes ligações
à vivência sertaneja, principalmente no semiárido nordestino. Partindo
desse ponto, compreende-se que literatura de cordel como estratégia
didática na educação do campo, no processo de ensino-aprendizagem
na geografia principalmente, se faz necessário, pois possibilita aos
educando(a)s a melhor compreensão sobre o lugar em que estão
inseridos e contribuindo para a formação de indivíduos crítico, é um
papel fundamental do ensino de geografia, assim a literatura de cordel
faz com que os alunos se vejam nesse lugar, de observar e entender onde
eles vivem, através de uma expressão artística/cultural que tem raízes
no local vivenciado por eles.
Na educação do campo manter o diálogo entre escola e
comunidade, e levar o ensino além dos muros escolares, agregando os
conhecimentos a vivência sertaneja faz necessário, ainda mais quando
os currículos priorizam outras vivências, que passam longe da realidade
vivida por indivíduos que frequentam a escola, e introduzir a literatura
de cordel no o ensino de geografia, faz com que as particularidades de
interpretação dos indivíduos sobre a vivência individual do espaço
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sejam expostas de maneiras diferentes, e a partir das percepções
individuais de cada um e assim potencializar o sujeito crítico.
“No plano das práxis pedagógicas, a Educação do Campo
projeta futuro quando recuperar o vínculo essencial entre formação
humana e produção material da existência, quando concebe a
intencionalidade educativa na direção de novos padrões de relações
sociais” (CALDART, 2012, p. 265).
Nesse contexto, buscou-se aqui propor uma estratégia didática
no âmbito do ensino geografia que pudesse ser próximo da realidade do
homem e da mulher do campo e, que assim possibilitasse um diálogo
entre educação e comunidade.
METODOLOGIA
A metodologia para esse estudo trata-se de uma revisão
bibliográfica, como coloca Severino (2007, p.122) “é aquela que se
realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas
anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.”.
Para se conhecer os principais conceitos sobre os temas, tendo como
pressupostos teórico-metodológicos os textos sobre Ensino de
Geografia, Literatura de Cordel, Educação Contextualizada e Educação
do campo.
Na presente pesquisa buscamos analisar, contextualizar e propor
a literatura de cordel como método didático e estratégico no processo
de ensino-aprendizagem no ensino de geografia, e apresentando como
o conhecimento geográfico pode ter um papel fundamental na formação
dos alunos da educação do campo. De acordo com Callai (2005, p. 231).
“Para romper com a prática tradicional da sala de aula, não adianta
apenas a vontade do professor. É preciso que haja concepções teóricometodológicas capazes de permitir o reconhecimento do saber do
outro...”. A partir disso buscando compreender o contexto da educação
do campo, e a inserção de métodos que pudessem contribuir ao processo
de ensino-aprendizagem, principalmente na geografia.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
O cordel tem esse nome pois costumava ser vendido em feiras
populares pendurados em cordões, daí o seu nome. São livretos com
versos rimados, com capas ilustradas com outra forma de expressão
muito significativa no nordeste brasileiro que é a xilogravura.
(HERNANDES, 2018). As manifestações culturais que fazem parte da
literatura de cordel sempre estiveram presentes no cotidiano sertanejo,
tal como o repente, aboio e a poesia de cordel, e inserir isso no ambiente
escolar da educação do campo, principalmente nas aulas de geografia
consiste em um elemento didático que potencializa significativamente
o aprendizado, pois aproxima o(a)s educando(a)s de suas realidades,
passando a entender e associar os conceitos ensinados nas aulas ao seu
cotidiano, ultrapassando a abstração, alcançando a materialidade do
vivido.
A literatura de cordel sempre se propôs a ser uma manifestação
cultural popular que se dispôs a dar visibilidade da vivência nordestina,
por vez ou outra de uma forma crítica. Patativa do Assaré, cearense da
cidade de Assaré, no sul do estado, foi muito importante para projeção
da literatura de cordel nacionalmente, sempre trazendo em suas poesias
de cordéis e em seus versos a vivência nordestina, sobre um tom crítico,
e sempre com uma linguagem simples e popular com traços regionais.
Patativa ficou conhecido nacionalmente a partir da poesia ‘A triste
partida’ em 1964, que foi gravada em forma de música por Luiz
Gonzaga.
Triste Partida
“Setembro passou
Outubro e novembro
Já tamo em dezembro
Meu Deus, que é de nós,
Meu Deus, meu Deus
Assim fala o pobre
Do seco Nordeste
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Com medo da peste
Da fome feroz. (...)
Meu compadre Zé Fulô,
Meu amigo e companheiro,
Faz quase um ano que eu tou
Neste Rio de Janeiro;
Eu saí do Cariri
Maginando que isto aqui
Era uma terra de sorte,
Mas fique sabendo tu
Que a miséra aqui no Su
É esta mesma do Norte.
Tudo o que procuro acho,
Eu pude vê neste crima,
Que tem o Brasi de Baxo
E tem tem o Brasi de Cima.
Brasi de Baxo, coitado!
É um pobre abandonado;
O de Cima tem cartaz,
Um do ôtro é bem deferente;
Brasi de Cima é pra frente,
Brasi de Baxo é pra trás. (...)”
ASSARÉ, Patativa.

O ensino de Geografia escolar vai muito além de entender
superficialmente os conceitos geográficos, principalmente quando
aplicamos esses conceitos a educação do campo, onde precisamos
aprofundar e associar esses conceitos ao cotidiano da comunidade.
Assim Texeira (2016, p. 23) afirma que “a Geografia pode contribuir
ao possibilitar que os alunos desenvolvam a capacidade de compreender
a relação entre os distintos objetos do espaço (natural e artificial), e a
importância da manutenção do meio ambiente para sua reprodução
como indivíduos diretamente dependentes do meio físico”.
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A partir disso, a literatura de cordel como estratégia didática na
educação do campo no ensino de geografia, se faz necessária para
podermos analisar e compreender melhor os conceitos geográficos,
como na poesia de cordel citada anteriormente, de Patativa do Assaré
com o nome de ‘A triste partida’, onde a partir dela podemos trabalhar
diversos conceitos geográficos, como o de regionalização, aspectos
populacionais e migratórias em período de estiagem no Nordeste
brasileiro.
Além de Patativa do Assaré, outros artistas da poesia de cordel
levaram a cultura popular nordestina a um destaque nacional, entre eles
estão Cego Aderaldo, do Ceará, Cunha Neto, do Piauí, Leandro Gomes
de Barros, da Paraíba, José Camelo, da Paraíba, Abraão Batista, do
Ceará e João Martins de Ataíde, da Paraíba, entre tantos outros
responsáveis pela massificação da literatura de cordel.
O semiárido brasileiro é formado por uma diversidade de povos,
culturas, saberes e ambientes imensos, que por muitas vezes são até
muitos desconhecidas, e que logicamente necessitam ser reconhecidos
e valorizado, para que possamos garantir e consolidar políticas
educacionais que possam contribuam na formação de sujeitos críticos e
autônomos.
Apesar de ser conhecida, pela maioria das pessoas, devido ao alto
índice de pobreza, o Semiárido brasileiro tem grandes
potencialidades tanto na área turística como na área da produção de
alimentos, tais como o mel, o caju, a cabra e tantas outras atividades
que se adaptam às características geoambientais da região (LIMA,
2010, p. 152).

Em um contexto cultural que jovens estão cada vez mais
relacionados diretamente às mídias digitais e toda facilidade que as
plataformas online oferecem, porém o que estes jovens estão
consumindo? Refletindo sobre tal e como os estudantes são peçasfundamentais nos espaços escolares, aproximar o cordel com o público
escolar, poderá possibilitar aos estudantes no desenvolvimento das
identidades culturais, identidades essas que são marcadas e vividas
fortemente nos espaços escolares, então facilitar e promover essa
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mediação entre o estudante e a cultura de cordel pode fortalecer não
apenas a literatura de cordel, mas também o próprio estudante e sua
identidade.
Essa postura de distanciamento da escola com relação à comunidade
reflete, de certa forma, a visão de desprezo e desvalorização que ela
tem quanto aos saberes e a cultura das comunidades. Com essa visão
imbuída de preconceitos com relação aos saberes populares, a escola
se coloca na condição de instituição responsável pela disseminação
de uma “cultura culta” que vai elevar o padrão de vida das pessoas
das classes populares, tendo como referência o modelo estabelecido
pelas classes dominantes (LIMA, 2010, p. 159).

O papel social da educação do campo para a comunidade na qual
está inserido é bastante significativo, pois para os indivíduos que ali
vivem trata se de uma conquista fruto de muitas mobilizações e lutas
sociais dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, e de se opor a um
sistema educacional imposto pelo capital, e também de preservar a
permanência dos indivíduos naquele local e suas raízes de luta e muito
trabalho. “A concepção de escola do campo nasce e se desenvolve no
bojo do movimento da Educação do campo, a partir das experiências de
formação humana desenvolvidas no contexto de luta dos movimentos
sociais camponeses por terra e educação” (MOLINA; SÁ, 2012, p.
326).
A luta por direitos sempre esteve muito presente na vivência do
homem e da mulher do campo, buscando condições para efetivar seu
trabalho e sua vivência com a terra. Nesse contexto de lutas, a educação
de campo sempre esteve em suas pautas, pois ela possibilita a uma
ampla construção dos indivíduos envolvidos nessa comunidade
sertaneja.
Freire (1989, p. 09) afirma que “A compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre
o texto e o contexto[...]em que a compreensão crítica da importância do
ato de ler se veio em mim constituindo”. Nesse contexto reafirmamos a
importância de uma educação, de um processo de ensino-aprendizagem
dentro do contexto vivencia pelos sujeitos.
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A educação é um objeto a exemplo na construção (humana) dos
indivíduos, e instrumento fundamental para o desenvolvimento
econômico, social, cultural e político de um país. (SILVA; DANTAS;
BUENO, 2009). Mas para que essa construção possa atingir todos
indivíduos por completo, sem distinções, é preciso entender cada
comunidade em seu mais íntimo cotidiano, e compreender sua cultura
e seu comportamento.
Por isso, considera-se que seja possível, por meio da literatura
de cordel, desenvolver consciência crítica capaz de enriquecer a práxis
singular de cada indivíduo da comunidade, que será impactada direta
ou indiretamente, trazendo resultados para o coletivo. Dentre as suas
possibilidades, a de proporcionar experiências aos jovens estudantes
não apenas crítico político, mas também a crítica no âmbito cultural,
conhecedor da sua realidade, capaz também de perceber, se organizar e
pensar ou repensar cada realidade de organização social, e a partir de
tal pesquisa para desenvolver o cordel, fortalecendo sua comunidade,
suas raízes, suas territorialidades e sua identidade.
A Educação Contextualizada investiu na formação de sujeitos para
que compreendessem criticamente o jogo de forças presente na
sociedade e, sobretudo, o significado daquele Projeto instituído nos
municípios a partir da Educação e cujo discurso de fundo,
distinguia-se dos conceitos fortalecidos pelo neoliberalismo mesmo
quando se apresentavam sob a vestimenta de fortalecimento da
cidadania (SOUZA, 2010, p. 86).

A leitura do cotidiano, o aprimoramento das percepções do
espaço vivido e, o fazer-se um pensador crítico, compõem o ensinoaprendizagem de geografia. Nesse sentido a literatura de cordel, com
sua carga cultural, e as percepções regionais que se tem através da
expressão artística, e isso faz com que haja uma ligação entre os
conceitos geográficos que visam fazer uma compreensão de diferentes
formas de interpretação e análise do espaço geográfico e as vivências
sociais.
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Ler o mundo da vida, ler o espaço e compreender que as paisagens
que podemos ver são resultado da vida em sociedade, dos homens
na busca da sua sobrevivência e da satisfação das suas necessidades.
Em linhas gerais, esse é o papel da geografia na escola. Refletir
sobre as possibilidades que representa, no processo de
alfabetização, o ensino de geografia, passa a ser importante para
quem quer pensar, entender e propor a geografia como um
componente curricular significativo (CALLAI, 2005, p. 229).

Admitir uma significação do espaço que leva em conta
condições pessoais interpretadas de um ponto de vista psicossocial,
pode levar-nos a deixar de lado o fato de que espaço é definido talvez
muito mais em função das diferenças de possibilidades económicas
concretas, abertas segundo formas diferentes e em diferentes escalas
aos diferentes indivíduos (SANTOS, 2004).
Segundo o site da SEDUC (2018) atualmente “existem 88
escolas estaduais localizadas no meio rural, incluindo escolas
indígenas, quilombola, escolas regulares de ensino médio, escolas de
educação profissional e escolas de tempo integral, totalizando 24.493
alunos matriculados. Entre estas escolas, estão 8 unidades, localizadas
em áreas de assentamento, com 2.074 alunos matriculados, 141
professores lotados e 12 agrônomos” que são escolas do campo por suas
propostas curriculares pedagógicas que presam pela realidade cultural
e socioeconômica camponesa do estado. Apresentado assim uma breve
e sucinto cenário sobre a educação no campo cearense.
Assim, a revisão bibliográfica comprova a possibilidade
pedagógica da utilização da literatura de cordel enquanto estratégia
didática no ensino de geografia que favorece o estímulo aos
educandos(a)s, no contexto da educação do campo, a reflexão sobre os
conceitos geográficos partindo das suas vivências com comunidade na
qual está inserido. Nesse contexto ressaltamos a importância da
literatura de cordel como essa estratégia didática efetiva que contribui
para dinamizar as aulas de geografia na educação do campo,
contribuindo ainda para fortalecimento cultural da comunidade e para a
construção humana dos indivíduos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação do campo, mesmo que para a comunidade e para os
individuais que estão inseridos nessa modalidade de ensino seja algo
consistente, e que foi obtido através de muitas lutas, ainda é algo que
deve ser amplamente discutido na sociedade, e que esse direito
conquistado possa ser fortalecido ainda mais, de forma justa e plural. A
busca pela valorização da educação do campo, modalidade essa que
sempre esteve às margens das políticas públicas voltadas para
educação, sempre foi muito algo desafiador e sinônimo de luta para os
indivíduos envolvidos nessas causas sociais, que sempre através de suas
lutas buscam melhorias para a comunidade.
Entender o papel da educação do campo para a comunidade,
para os indivíduos que ali vivem e o quão importante é o ensino de
geografia para esta modalidade de ensino, é de extrema necessidade,
para construção de uma modalidade justa e concreta, e que possa ainda
transformar a literatura de cordel e todos seus agregados em um
importante método didático e estratégico no processo de ensinoaprendizagem da geografia. “A clareza teórico-metodológica é
fundamental para que o professor possa contextualizar os seus saberes,
os dos seus alunos, e os de todo o mundo à sua volta” (CALLAI, 2005,
p. 231).
A partir disso consideramos que a contextualização com as
realidades do campo deve se fazer presente na formação dos indivíduos
no ensino de Geografia, em especial na educação do campo, para
contribuir ainda mais na compreensão dos conceitos geográficos, e
como esses conceitos podem ser aplicados em seu cotidiano, fazendo
sempre uma análise de forma crítica.
Portanto, a literatura de cordel alcança a interdisciplinaridade e
apresenta-se como importante estratégia para que os indivíduos
envolvidos e inseridos na educação do campo para assim possam
associar os conceitos, e transmitir esses conceitos conforme seus apegos
culturais, e que também possam demonstrar suas raízes ao mesmo
tempo em que ampliam sua capacidade educacional e conhecimento, se
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tornando assim indivíduos críticos, “A interdisciplinaridade não
resultará na eliminação das categorias geográficas, mas sim passam a
contribuir na formação do discente como cidadão, ampliando sua
capacidade crítica.” (SANTOS, 2017, p. 05).
Expressar a criticidade através das formações culturais obtidas
pelos indivíduos, fazendo com que eles não se limitem apenas ao estudo
dos conceitos geográficos, que naturalmente seriam ministrados nas
aulas, fortalece ainda mais suas percepções críticas do cotidiano
vivenciado, assim a educação contextualizada é fundamental para
fortalecimento do diálogo entre escola e comunidade.
Conclui-se ainda que, na educação contextualizada a principal
meta é transcender os muros escolares, trabalhando o cotidiano da
comunidade e estabelecendo um diálogo concreto. Assim defende-se
que a literatura de cordel em consonância ao ensino de geografia, pode
sim ser um método importante no processo de ensino aprendizagem.
Entende-se até aqui que, a inserção de métodos que auxilie o
processo de ensino aprendizagem de geografia e consequentemente
possibilite a manutenção das raízes das comunidades na qual a
educação do campo esteja inserida e que através da educação
contextualizada o cotidiano da comunidade possa ser inserido na escola,
e que a “culturalidade” desse povo não se perca, de forma que
pluralidade desses indivíduos sejam respeitadas, para que se formem
sujeitos críticos.

- 65 -

REFERÊNCIAS
CALDART, Roseli Salete. Educação do campo. In: ALENTEJANO,
Paulo; CALDART, Roseli Salete; FRIGOTTO, Gaudêncio;
PEREIRA, Isabel Brasil. Dicionário da educação do campo. Rio de
Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim.
CALLAI, Helena Copetti. Aprendendo a ler o mundo: a geografia
nos anos iniciais do ensino fundamental. Cad. Cedes, Campinas,
vol. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago. 2005. Disponível em
<http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 06/05/2021.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se
completam. São Paulo/SP, 1989. (Coleção polêmicas do nosso tempo;
v.4).
SILVA, Dilsom Barros da; BARBOSA, Vilma de Lurdes. A literatura
de cordel no ensino de Geografia. X Encontro de Extensão. UFPBPRAC 2013. Disponível em:
http://www.prac.ufpb.br/anais/xenex_xienid/x_enex/ANAIS/Area2/2P
RACOUT01.pdf Acesso em: 27/02/2021.
HERNANDES, Roberta. BARRETO. Ricardo Gonçalves. Da escola
para o mundo 6° e 7°: ensino fundamental, anos finais. 1. Ed. São
Paulo: ÀTICA, 2018.
LIMA, Elmo de Souza. O currículo como espaço de diálogo entre as
diversidades socioculturais do semiárido. In: SILVA, Conceição de
Maria de Sousa. Et al. Semiárido Piauiense: Educação e Contexto.
SILVA, INSA. Campina Grande: 2010.
MOLINA, Mônica Castagma; SÁ, Laís Mourão. Escola do campo. In:
ALENTEJANO, Paulo; CALDART, Roseli Salete; FRIGOTTO,
Gaudêncio; PEREIRA, Isabel Brasil. Dicionário da educação do
campo. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim.
- 66 -

OLIVEIRA, Cleonice dos Santos. Cultura e Arte no Semiárido. In:
SANTOS, B. Mariene Carneiro. OLIVEIRA, Cleonice dos Santos.
LOPES, Michelle Rios. CARNEIRO, V. Maria Oliveira. SOUZA,
Zhara Leite. Construindo Saberes para Educação
Contextualizada: Desenvolvimento Sustentável e Convivência com o
Semiárido. CADERNO PEDAGÓGICO 01. Feira de Santana, Bahia.
2011.
QUEIROZ, Julia Gabriela Lessa de. MORENO, Kelly Barradas.
SILVA, Leandro Vieira Cardoso da. Análise do Cordel no Ensino de
Geografia: Visão da Periferia e a Violência Urbana. Geografia,
Literatura e Arte, v.2, n.2, p. 15-30, jul./dez.2020.
SANTOS, Robson de Jesus. SHIMADA, Shiziele de Oliveira. A
literatura de cordel como ferramenta no ensino da Geografia. In:
10 Encontro Internacional de Formação de Professores/11 Fórum
Permanente Internacional de Inovação Educacional. 2017. Sergipe.
Disponível em:
<https://eventos.set.edu.br/enfope/article/viewFile/4826/1533> Acesso
em: 06/05/2021.
SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova: Da Crítica da
Geografia a uma Geografia Crítica / - 6. ed.- São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2004.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico.
23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.
SEDUC. Educações do campo - ações e programas. Fortaleza,
2018. Disponível em:
https://www.seduc.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/37/2018/07/acoe
s_prog_compilado_R.pdf. Acesso em: 25 maio 2021.
SILVA, Adelaide Pereira da. DANTAS, Diego Nogueira. BUENO,
Rovílson José. Construindo a educação para a convivência com o
- 67 -

semiárido. Revista OKARA: Geografia em debate, v.3, n.1, p. 1222, 2009. João Pessoa, PB, DGEOC/CCEN/UFPB –
http://www.okara.ufpbSOUZA, Ivânia Paula Freitas de. A gestão da
educação contextualizada no semiárido: indagações de um processo.
Dissertação (mestrado em Educação - Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2010. Bibliografia: f. 147-154.br

- 68 -

PROPOSTA DE JOGO DIGITAL NAS AULAS DE
GEOGRAFIA
Áurea Silva de Oliveira
Universidade do Estado da Bahia-UNEB
Aurea-jacobina@hotmail.com
Liliane Matos Góes
Universidade do Estado da Bahia-UNEB
lmgoes@uneb.br

INTRODUÇÃO
Quando se refere ao ensino da cartografia nota-se que a prática
comumente efetivada em sala de aula consiste, inicialmente, no desafio
de compreender a linguagem cartográfica, de modo particular, a leitura,
interpretação e uso de mapas bem como dos elementos essenciais.
Ressalta-se que o efetivo entendimento da linguagem cartográfica
ocorrerá a partir da transposição didática e para isso é necessário a
imersão em discussões voltadas para o âmbito da Cartografia Escolar e
do Ensino de Geografia desde as séries iniciais da Educação Básica,
pois possibilitará a representação e entendimento de fenômenos
geográficos em escala local (CASTROGIOVANNI, 2007).
Desta forma, observou-se que no ensino de Geografia é
fundamental utilizar a linguagem cartográfica para desenvolvimento do
pensamento espacial e, por consequência, do raciocínio geográfico do
discente, logo, é necessário adotar uma metodologia de aprendizagem
ativa que consista na produção participativa do conhecimento
geográfico, no caso em particular, a alfabetização cartográfica. De
modo contrário, fatores como a ausência de práticas de ensino
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participativas interferem significativamente no processo de
aprendizagem dos discentes.
A mediação ativa do conhecimento geográfico é potencializada
com a inserção de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC). Desta forma, direcionar práticas de ensino baseadas nas TDIC
nos dias atuais, principalmente neste momento de aulas remotas,
proporcionará uma aprendizagem significativa. Salienta-se que a TDIC
está presente no cotidiano, com recursos e ferramentas diversificadas,
além de ser considerada uma valiosa estratégia para a aprendizagem dos
educandos, além das possibilidades pedagógicas que podem ser
exploradas pelos docentes enquanto tecnologia educacional
(VALENTE, 2018).
Atualmente os alunos estão cada vez mais envolvidos com o
meio digital, portanto, lidam com muita facilidade com o uso
tecnológico no seu cotidiano. O espaço escolar enfrentou resistência em
alguns momentos sobre adoção da tecnologia, porém com a crise
sanitária gerada pela COVID-19, observou-se uma ressignificação e
passou-se a desenvolver muitas ferramentas no ensino da Geografia.
Desta maneira, o professor necessitou romper com as aulas concebidas
como tradicional e procurar metodologias ativas de ensino para
complementar suas aulas remotas, de forma prática e interativa para que
possa auxiliar na aprendizagem dos alunos, e uma delas é a utilização
de jogos através das plataformas digitais.
No entanto, a utilização dos jogos não era sempre vista como
um recurso didático utilizado frequentemente no ambiente escolar.
Muito tempo atrás, os jogos foram negligenciados e vistos apenas como
recreação (KISHIMOTO, 2014), desta forma, o uso de jogos era pouco
utilizado no processo de ensino e de aprendizagem.
No Brasil, o uso de jogos no ensino de Geografia é
relativamente recente, principalmente para os anos finais da educação
básica, verifica-se adaptações de jogos comerciais para fins
pedagógicos (BREDA, 2018). Essas adaptações sendo bem utilizadas
podem contribuir para a dinamização das aulas de Geografia se
tornando uma metodologia de ensino, além de proporcionar aos
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estudantes a curiosidade e o desejo em participar da atividade que se
propôs de uma forma prática e interativa.
O desinteresse dos estudantes pelo aprendizado relaciona-se
com as tradicionais metodologias de ensino que ainda são aplicadas em
sala de aula presencial e virtual, entretanto, através da adoção de
tecnologias pode-se contribuir de forma prática com o conteúdo dado
em sala de aula. O professor pode proporcionar algo novo com os usos
dos jogos digitais a fim de elevar motivação e o interesse do aluno para
compreender o conteúdo.
Diante do exporto, o presente trabalho teve o objetivo de
elaborar um jogo digital como estratégia de aprendizagem das noções
básicas de orientação espacial.
METODOLOGIA
Esta etapa foi dedicada ao levantamento e análises de trabalhos
que estão relacionados a jogos cartográficos em ambiente digital como
recurso didático. A pesquisa teve caráter bibliográfico, nesse sentido,
buscou-se suporte teórico para fundamentar as discussões. A pesquisa
foi realizada a partir de trabalhos de autores com estudos analíticos
constantes como livros e artigos (SEVERINO, 2007, p.122).
No segundo momento, adotou-se no processo de construção dos
jogos digitais as orientações de Passini (2012) sobre a alfabetização
cartográfica, pois busca-se “estudar os processos de construção dos
conhecimentos conceituais trazendo os procedimentais que possa
propiciam o desenvolvimento de habilidades para que o aluno venha
adquirir possibilidade de realizar as leituras do mundo por meio das
suas representações”.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Proposta de jogo para as aulas de Geografia na Educação
Básica
O RPG Playground é uma plataforma digital gratuita onde é
possível criar cenários adotando de forma temática o mundo das
histórias literárias de forma imaginária. Salienta-se que não é necessário
que o professor detenha habilidades de programação ou artísticas para
criar um jogo digital, pois a essa plataforma apresenta diversos recursos
em sua base de dados, logo, o professor pode criar e abordar vários
conteúdos voltados para área da ciência geográfica. Pontua-se que,
depois de criados, os jogos podem ser compartilhados para todas as
pessoas e ao longo do tempo o próprio criador/professor poderá realizar
atualizações.
O jogo RPG poderá ser manipulado pelos alunos utilizando o
link que o professor disponibilizar, os alunos poderão jogar pelo
computador ou celular em suas casas ou na sala de informática
juntamente com seu professor. Essa proposta de jogo digital apresentase como uma metodologia de ensino onde o professor poderá utilizar
esse recurso didático nas aulas práticas de forma síncrona ou os alunos
poderão utilizar essa plataforma em outros ambientes fora da sala de
aula ou de forma assíncrona.
O modo de jogar é muito simples, através do computador
teremos os comandos que são as setas do teclado: subir, descer,
esquerda e direita, além da letra “M” que faz o personagem principal
movimentar os braços, também existe a tecla “enter” que serve para
interagir com os personagens durante o jogo. Para jogar através do
celular, o próprio jogo disponibiliza todos esses comandos. O jogo
disponibiliza um personagem principal que vivência o mundo fictício e
o jogador/aluno da vida ao personagem ao explorar o jogo digital. O
jogo digital elaborado contextualiza o conteúdo orientação espacial,
abordado do 6º ano da Educação Básica.
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O jogo digital foi intitulado de “Encontre o Tesouro no Jardim
Encantado- Orientação Espacial” (Figura 1), o objetivo do jogo consiste
em fazer com que o aluno consiga se localizar durante as diversas fases
do jogo, para isso o aluno necessitará da aula teórica sobre orientação
espacial, esse conteúdo está relacionado com as noções básicas de
cartografia, dessa forma, o professor poderá disponibilizar o jogo para
o aluno exercitar o assunto de forma prática. Para encontrar o tesouro o
jogador precisará avançar em todas as fases e cumprir todas as missões
corretamente, assim é necessário prestar bastante atenção ao jogar e
identificar as localizações conforme a orientação espacial. As ações
assertivas permitirão que o aluno consiga encontrar o tesouro e,
consequentemente, consolidar os conhecimentos geográficos acerca da
orientação espacial.
O jogo digital apresenta sete fases e diferentes locais por onde o
personagem/aluno percorrerá, sendo eles: encontrar o coelho falante
para fornecer às orientações, placas de informações, a casa da flora que
precisa das orientações de localização, casa da fada, casa da bruxa,
lugar secreto e o jardim encantado, para conseguir passar por todas as
fases o jogador/aluno precisará prestar bastante atenção nas
informações de orientação do jogo, pois o mesmo sempre terá um ponto
de referência mostrando os pontos cardeais e colaterais (Figura 2) para
o jogador/aluno se localizar.
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Figura 1
Página inicial do jogo digital.

Fonte:
https://rpgplayground.com/game/encontre-otesouro-no-jardim-encantado-orientacao-cartografica/

Figura 2
Inicial do jogo, onde o personagem irá iniciar Encontre o
Tesouro no Jardim Encantado - Orientação Espacial.

Fonte: https://rpgplayground.com/game/encontre-o-tesouro-nojardim-encantado-orientacao-cartografica/
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O jogo digital “Encontre o tesouro no jardim” é basicamente um
jogo que o aluno precisará interpretar o seu personagem e avançar na
história de um narrador fictício. Essa história é sobre um tesouro
perdido que precisa ser encontrado no jardim. O jogo aborda o conteúdo
orientação espacial e exercita a localização a partir dos pontos cardeais
e colaterais, nesse sentido, o aluno vai aprimorar os conhecimentos
cartografia.
A proposta do jogo digital sobre orientação espacial vem com
objetivo de estimular o aluno no processo de ensino e aprendizagem,
uma vez que, trata-se de uma metodologia de ensino que permite a
construção de um conhecimento de modo divertido, assim, o conteúdo
concebido pelo aluno como difícil torna-se de melhor compreensão em
ambiente digital dinâmico e prazeroso, essa estratégia permite que a
aprendizagem se torne mais significativa por meio da interação e
participação do aluno com o professor na sala de aula presencial ou
virtual. Conforme Breda (2013, p.39-40),
O uso de jogos como um recurso para o processo de ensino e
aprendizagem se torna um material atrativo, pois quando
trabalhados de forma correta, permitem o despertar da curiosidade
e instigam a vontade de aprender de forma prazerosa.

As ações pedagógicas realizadas a partir do uso de jogos digitais
enquadram-se como uma atividade lúdica, nessa perspectiva, quando
utilizado pelo professor essa metodologia de ensino enriquece a prática
pedagógica, consolida os conhecimentos geográficos do aluno e faz
com que a aprendizagem seja significativa e prazerosa, portanto,
auxiliará no desenvolvimento escolar dos estudantes, pois o uso do jogo
auxilia na fixação de conteúdos recém-trabalhados em sala de aula
virtual, estimulando a interação entre os alunos. Na visão de Santos,
Leite e Cristo (2016, p.191):
A utilização de jogos educativos no ensino de Geografia,
especificamente na alfabetização cartográfica, se torna uma
importante ferramenta para os professores, pois fornecem subsídios
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para um ensino mais prazeroso, já que muitos alunos demonstram
insegurança no estudo da Cartografia.

Ressalta-se que os jogos digitais temáticos podem contribuir
com a formação consistente de estudantes em diferentes níveis de
ensino, desde a educação básica até o ensino superior. Breda (2018,
p.21) aponta que os jogos fazem parte da natureza humana “seja na
infância ou na fase adulta”, portanto, partem do abstrato para o real,
com regras e princípios claros que fazem parte das relações humanas no
cotidiano. Nesse sentido, pretendeu-se nesse trabalho abordar de forma
lúdica a partir dos jogos digitais o conteúdo orientação espacial, tendo
em vista o cenário atual de ensino remoto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos digitais são versáteis instrumentos para enriquecer o
processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos geográficos. Essa
proposta mostrou a importância de se apropriar de tecnologias digitais
para elaboração de jogos didáticos que poderão ser aplicados na sala de
aula de forma síncrona ou assíncrona, portanto, estrutura-se como uma
alternativa motivadora para os discentes revisarem conhecimentos
geográficos.
Acredita-se que ensinar por meio dos jogos digitais é uma
excelente escolha para tornar as aulas mais dinâmicas, entretanto, é
válido salientar que essa estratégia de ensino não substitui as aulas
presenciais, mas constitui-se como mais uma metodologia de apoio ao
professor. Por fim, a presente proposta servirá de suporte aos discentes
para a fixação dos conteúdos trabalhados em sala de aula nesse contexto
de pandemia, como também uma estratégia de diversificar as
metodologias de ensino ativas adotadas pelo professor.
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INTRODUÇÃO
Desvendar o Material Digital do Professor de Geografia do 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental nos mostra como o processo de ensino
aprendizagem no âmbito escolar pode ser fortalecido através das
ferramentas didáticas tais como o Material Digital, além de outros
recursos fundamentais para o professor na prática docente. Neste
contexto, o objetivo deste trabalho consiste em desvendar o Material
Digital do Professor de Geografia do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental.
Para potencializar o diálogo entre professor e aluno no cotidiano
da sala de aula, os recursos didáticos são de fundamental importância
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para desenvolver o protagonismo dos estudantes, apresentando
situações de aprendizagem que partem da realidade em que vivem e
estabelecem relações com outros contextos, permitindo a inserção dos
aspectos das vivências dos estudantes e possibilita a participação ativa
deles na construção dos conhecimentos geográficos.
Desse modo, realizamos uma análise em duas coleções do
Material Digital do Professor de Geografia do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, a saber: Tempo da Geografia (coleção 1) e Apoema
Geografia (coleção 2), no intuito de desvendar o que nos possibilita
estes materiais na prática docente.
METODOLOGIA
O trabalho está ancorado a pesquisa qualitativa e exploratória.
A abordagem de cunho qualitativo se mostra eficaz uma vez que a
mesma é entendida como uma metodologia que produzem dados a
partir de análises do objeto de estudo, seus fenômenos, indivíduos e
situações, configurando-se em uma metodologia viável e de acordo com
os objetivos deste artigo.
Trazendo à tona questões que dizem respeito a forma como está
organizada e exposta os materiais didáticos voltados para os professores
de Geografia no âmbito do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Como procedimentos metodológicos, realizamos levantamento
bibliográfico em livros e artigos científicos. Na sequência, foi realizada
a consulta ao Guia Nacional do Livro Didático de 2020, tendo como
intuito verificar as coleções que foram aprovadas do Material Digital
do Professor dos referidos anos para a disciplina de Geografia.
Sendo assim, selecionamos duas coleções do Material Digital
do Professor de Geografia do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, a
saber: Tempo da Geografia (coleção 1) e Apoema Geografia (coleção
2).
Tendo as mesmas selecionadas, iniciamos o estudo e análise das
partes que compõe o referido material, observando como encontram-se
organizadas e como estas contribuem para a prática docente. Ademais,
- 79 -

foram organizados quadros para melhor sistematização e análise dos
dados.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O Material Digital do Professor de Geografia do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental são compostas por Apresentação, Plano de
Desenvolvimento, Sequências Didáticas e o Acompanhamento da
Aprendizagem.
O Texto de Apresentação dispõe do objetivo do Material Digital
do Professor, o qual visa apoiar e aprimorar o trabalho do professor,
contendo propostas pedagógicas, um planejamento voltado para o
processo de ensino e de aprendizagem iguais ao do Manual do Professor
Impresso, assim como a organização temática do Livro do Estudante.
O Plano de Desenvolvimento apresenta a temática principal de
cada bimestre, evidenciando os objetos de conhecimento e as
habilidades definidos na Base Nacional Comum Curricular – BNCC.
Ademais, aponta os conteúdos de forma dinâmica, com indicações de
fontes de pesquisa, estabelecendo relação com os conteúdos propostos
no Livro do Estudante. E por fim, denota situações cotidianas
reforçando os conhecimentos prévios dos alunos, os quais servem de
fundamento para a aprendizagem de forma organizada e planejada.
As Sequências Didáticas são organizadas por bimestre com o
total de 12 ao ano. Estas apresentam os objetivos da aprendizagem
possibilitando a relação dos conteúdos a serem trabalhados com as
competências e as habilidades da BNCC a serem desenvolvidas. As
referidas sequências são organizadas no intuito de trabalhar os
conteúdos com eficiência, dispondo de estratégias diversificadas de
atividades, além de propostas de leitura e de produção textual em
diferentes gêneros discursivos. Os conteúdos estão presentes de forma
organizada e clara, visando atendendo a BNCC de forma integral.
Após uma breve discussão acerca das partes que compõem o
Material Digital do Professor, seguimos com a análise das duas
coleções do Material Digital do Professor de Geografia do 6º ao 9º ano
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do Ensino Fundamental, a saber: Tempo da Geografia (coleção 1) e
Apoema Geografia (coleção 2).
No que diz respeito a coleção 1: Tempo da Geografia, observase que os conhecimentos convergem para uma relação com o espaço
vivido, pautada na perspectiva da Geografia Crítica dispondo de uma
abordagem teórica e metodológica. Desse modo, iremos apresentar a
seguir as seções presentes na referida coleção.
Quadro1
Seções da Coleção Tempo da Geografia.
SEÇÃO

DESCRIÇÃO
Traz textos de diferentes fontes, aprofundando o conteúdo
Aqui tem
estudado e contribuindo com o incentivo à pesquisa
mais
diversificada, acompanhada por atividades.
Promove a ampliação de conteúdos referentes ao texto
principal de modo interdisciplinar, possibilitando, desse
Diálogo
modo, que as informações presentes no texto principal
sirvam de base para os alunos expandirem o aprendizado.
Traz textos interessantes sobre algum fato curioso
Curioso é... relacionado ao tema em questão. Trabalhado de forma mais
lúdica para despertar o interesse dos alunos.
Explica palavras e termos considerados importantes para a
Glossário compreensão do texto, enriquecendo o vocabulário do aluno
em relação à disciplina.
Traz atividades reflexivas e de pesquisa sobre a importância
Formação de ações e valores humanos para o convívio em sociedade.
cidadã
Tendo como objetivo contribuir para a formação de um
cidadão crítico e ativo perante questões sociais.
Construção e a interpretação de diferentes tipos de mapas.
Cartografia Desenvolvendo o conhecimento da linguagem cartográfica.
Sociedade e
Ciência

Trabalha temas interdisciplinares e atuais, como tecnologia
e meio ambiente, abordando sua pertinência na sociedade.

Atividades

Localizada no final de cada capitulo, oferece atividades com
diferentes graus de complexidade para verificação de
aprendizagem do conteúdo abordado.
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Fique por
dentro

Panorama
Dicas

Em página dupla, com visual atrativo e linguagem variada,
esta seção contempla temas estudados com infográficos.
Alto valor pedagógico para divulgação da diversidade de
saberes e de vivências culturais, além de ser propícia ao
desenvolvimento de valores humanos e de formação cidadã.
Atividades com base nos conteúdos dos capítulos anteriores.
É uma importante ferramenta para o momento de avaliação,
em que será possível diagnosticar se os objetivos de
aprendizagem foram alcançados.
Oferece sugestões de livros, sites e filmes.

Fonte: Coleção Tempo da Geografia, 2020.
Elaboração: Autoras, 2021.

Em relação a coleção Apoema Geografia, a mesma apresenta
uma proposta teórico-metodológica que propulsionam posturas e
práticas voltadas para a construção do conhecimento, dispondo de uma
criticidade, criatividade e diálogo, enriquecendo o processo de ensino
aprendizagem. Nestes termos, a referida coleção dispõe de 13 seções
conforme apresenta o quadro 2.
Quadro 2
Seções da Coleção Apoema Geografia.
SEÇÃO
Antever
De olho no
legado
Viver
Conviver
Cartografia
em foco
Pontos de
vista

DESCRIÇÃO
Contém um pequeno texto sobre o que será estudado ao
longo da unidade temática.
Apresenta textos complementares que enriquecem o
estudo de determinado tema.
Textos complementares que podem contribuir para a
reflexão de temáticas sociais e cotidianas.
Apresenta atividades desafiadoras, tais como resolução de
problemas relacionados aos direitos humanos, a aspectos
socioambientais de diferentes escalas e questões éticas.
Realização de diferentes atividades que envolvem o
raciocínio geográfico
O (a) estudante é convidado a refletir sobre os pontos de
vista apresentados por meio de entrevistas e depoimentos
de diferentes profissionais, visando-se promover novas
interpretações sobre a temática em questão.
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O (a) estudante tem acesso a um conjunto de atividades
Atividades
que contém trechos de canções, infográficos, gráficos
entre outros
O (a) estudante é incentivado(a) a aumentar o seu
repertório de conhecimentos na medida em que há a
Ampliar
indicação de material complementar, como livros, sites e
filmes
Promove indagações com diferentes objetivos, que
Zoom
possibilitam estimular a curiosidade e a construção de
novos conhecimentos.
O (a) estudante tem acesso às definições de termos pouco
comuns, o que favorece a compreensão dos conteúdos
Glossário
curriculares expostos nos capítulos das respectivas
unidades temáticas.
É uma seção, em página dupla, que apresenta conteúdos
Caleidoscópio
de forma interdisciplinar.
No final de cada unidade temática, retoma os principais
conceitos estudados por meio de atividades de leitura,
interpretação, sistematização e reflexão, e possibilita,
Retomar
aos(às) estudantes, rever o que foi estudado para
confirmar ou refutar as hipóteses elaboradas inicialmente
nos capítulos que compõem a unidade temática.
Os (as) estudantes retomam e sistematizam os principais
conceitos estudados, de modo que possam pensar em
Visualização
novas formas de organizar e relacionar as informações
desenvolvidas na unidade temática.
Fonte: Coleção Apoema Geografia, 2020.
Elaboração: Autoras, 2021.

Dando continuidade a análise das coleções em estudo, iremos
apresentar as Sequências Didáticas da coleção Tempo da Geografia
(coleção 1) do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental dispostas conforme
o quadro 3.
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Quadro 3
Sequências da Coleção Tempo da Geografia
ANO
LETIVO

BIMESTRE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

1º bimestre
As interações
humanas e
naturais nas
paisagens

• Sequência 1 – Modificações na
paisagem

2º bimestre
A Terra no
Universo:
características e
representações
6º ano
3º bimestre
Camadas da
superfície
terrestre:
litosfera e
hidrosfera
4º bimestre
Biodiversidade
e atividade
humana

1º bimestre
Brasil:
diversidade
cultural, social
e natural.
7º ano
2º bimestre
Economia
brasileira e
Região Norte.

• Sequência 2 – A transformação da paisagem por
meio do trabalho humano

• Sequência 3 – A interação humana com
a natureza.
• Sequência 1 – Os movimentos do planeta
Terra
• Sequência 2 – Entendendo o uso de
escalas
• Sequência 3 – A escala e o cálculo das
distâncias.
• Sequência 1 – Representando o Brasil
físico
• Sequência 2 – O ciclo da água em
diferentes ambientes
• Sequência 3 – As bacias hidrográficas e
sua importância.
• Sequência 1 – Pensando e pesquisando
sobre a temperatura em nosso cotidiano •
Sequência 2 – As zonas climáticas pelo
mundo • Sequência 3 – O ecossistema
manguezal
• Sequência 1: Brasil: identidade e
diversidade
• Sequência 2: SNUC e a proteção dos
ambientes naturais
• Sequência 3: A desigual distribuição
territorial da população brasileira
• Sequência 1: Nau Bretoa: em busca do
lucro.
• Sequência 2: Lixo: e eu com isso?
• Sequência 3: Um plano para a integração
econômica da Amazônia: estradas e
indústrias.
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8º ano

3º bimestre
Regiões CentroOeste e
Nordeste
4º bimestre
Regiões
Sudeste e Sul

• Sequência 1: Jornal Brasília
• Sequência 2: No vaivém da Asa Branca
• Sequência 3: Nas águas do Velho Chico:
o rio da integração nacional.
• Sequência 1: Painel: biomas brasileiros
• Sequência 2: África-Brasil: panorama
social e cultural dos africanos e
afrodescendentes no Brasil
• Sequência 3: Mural virtual: monitorando
o desmatamento no Brasil

1º bimestre
Diversidades e
dinâmicas
locais e globais

• Sequência 1: As pessoas do meu lugar
• Sequência 2: Poder do Estado: relações
e organização
• Sequência 3: A disputa pela liderança
econômica global
• Sequência 1: Os conflitos latinoamericanos na atualidade
• Sequência 2: A integração latinoamericana
• Sequência 3: A disputa por um mundo
multipolar

2º bimestre
Pensando os
conflitos e as
relações
internacionais
no mundo
globalizado
3º bimestre
Conflitos,
produção e
desigualdades
brasileiras
4º bimestre
Conhecendo o
continente
africano

9º ano

1º bimestre
Refletindo
sobre a
globalização

• Sequência 1: As desigualdades na cidade
• Sequência 2: A luta por direitos no
campo e na cidade
• Sequência 3: O agronegócio brasileiro
nos contextos local e global
• Sequência 1: Representando a relação
entre África e América
• Sequência 2: Profissionais do futuro
• Sequência 3: Relações de trabalho e
produção na África
• Sequência 1: O consumo local e a
economia globalizada
• Sequência 2: Desigualdades no contexto
da globalização
• Sequência 3: Matrizes energéticas
brasileiras
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2º bimestre
A herança do
colonialismo e
os conflitos
contemporâneos
3º bimestre
Ásia e Europa:
os continentes,
as pessoas e os
conflitos
4º bimestre
Ásia e Oceania
– território e
sociedade

• Sequência 1: O eurocentrismo em debate
• Sequência 2: As lutas separatistas na
China e na Espanha
• Sequência 3: Conhecendo a Eurásia
• Sequência 1: Paisagens na Europa e na
Ásia
• Sequência 2: Estudando o continente
asiático
• Sequência 3: Ásia, Europa e os
refugiados: integração e xenofobia
• Sequência 1: Representando o
continente asiático
• Sequência 2: A geografia da guerra da
Síria
• Sequência 3: Mural virtual: China, Índia,
Japão, Austrália e Nova Zelândia no
cenário geopolítico

Fonte: Coleção Tempo da Geografia, 2020
Elaboração: Autoras, 2021.

Assim como, mostrar as Sequências Didáticas da coleção
Apoema Geografia (coleção 2) do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
dispostas conforme o quadro 4.
Quadro 4
Sequências da Coleção Apoema Geografia
ANO
LETIVO

6º ano

BIMESTRE

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

1º bimestre
Fundamentos
da Geografa e
a Terra no
espaço sideral

• Sequência 1: As transformações nas
paisagens
• Sequência 2: O espaço geográfico e as
modificações
das
paisagens
nas
diferentes sociedades
• Sequência 3: Movimentos terrestres e
suas consequências para o planeta
• Sequência 1: A escala cartográfica
• Sequência 2: O relevo continental e suas
representações

2º bimestre
O planeta
Terra e suas
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7º ano

representaçõe
s

• Sequência 3: Conhecendo o planeta
Terra de dentro para fora

3º bimestre
Hidrosfera,
atmosfera e
relações
sociedadenatureza
4º bimestre
Espaços rurais
e espaços
urbanos

• Sequência 1: Poluição de recursos
hídricos
• Sequência 2: Percepção sobre clima
urbano e ilhas de calor
• Sequência 3: Sazonalidade na oferta de
alimentos
• Sequência 1: Atividades produtivas no
espaço rural
• Sequência 2: O uso do solo e a
apropriação dos recursos hídricos na
agropecuária
• Sequência 3: O ser humano, as cidades
e a natureza

1º bimestre
O território
brasileiro

• Sequência 1: Territórios de povos e
comunidades tradicionais
• Sequência 2: Estruturas geológicas e
formas do relevo no Brasil
• Sequência 3: Alterações no relevo
relacionadas às ações da sociedade
• Sequência 1: A formação da população
brasileira
• Sequência 2: As populações e regiões
do Brasil
• Sequência 3: Brasil rural e urbano

2º bimestre
Espaço
geográfico
brasileiro: das
origens à
atualidade
3º bimestre
Infraestrutura
brasileira e
Complexa
Regional
Centro-Sul
4º bimestre
Da Amazônia
ao Nordeste

• Sequência 1: Rede de transportes
brasileira
• Sequência 2: População indígena no
Centro-Sul
• Sequência 3: A expansão da fronteira
agrícola e suas consequências
• Sequência 1: O Nordeste além da seca
• Sequência 2: Conservação da
biodiversidade no Nordeste e na
Amazônia
• Sequência 3: Sociedade, economia e
meio ambiente na Amazônia Legal
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8º ano

1º bimestre
Espaço
mundial
dividido

2º bimestre
Globalização
e continente
americano

3º bimestre
América
AngloSaxônica e
América
Latina
4º bimestre
Conhecendo a
África

9º ano

1º bimestre
O mundo
contemporâne
o: integração
mundial e
fontes de
energia
2º bimestre
A Eurásia e o
eurocentrismo

3º bimestre
Ásia, uma
região imensa
e diversa.

• Sequência didática 1: Indicadores
sociais e desenvolvimento humano
• Sequência didática 2: Dinâmica
demográfica – A questão da estrutura
etária • Sequência didática 3: Fluxos
migratórios e a questão dos refugiados
• Sequência didática 1: Continente
americano globalizado
• Sequência didática 2: Diferentes
olhares sobre o continente americano
• Sequência didática 3: População e
recursos
hídricos
no
continente
americano
• Sequência didática 1: Agricultura
familiar nos Estados Unidos e Canadá
• Sequência didática 2: Migrações atuais
na América Latina
• Sequência didática 3: Agricultura na
América Latina (passado e presente)
• Sequência didática 1: As muitas Áfricas
• Sequência didática 2: Pressão
migratória na África
• Sequência didática 3: A África e os
africanos
• Sequência didática 1: Globalização e
mundialização
• Sequência didática 2: Fontes de energia
e sustentabilidade
• Sequência didática 3: A Revolução
Técnico-Científica
e
seus
desdobramentos
• Sequência didática 1: Eurásia: natureza
• Sequência didática 2: A hegemonia de
uma Europa desigual
• Sequência didática 3: Cultura e
sociedade na Europa
• Sequência didática 1: As monções –
Características naturais e impactos
sociais
• Sequência didática 2: Japão – Economia
e recursos naturais
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• Sequência didática 3: Os Tigres
Asiáticos
4º bimestre
O Oriente
Médio, a
Oceania e as
regiões
polares.

• Sequência didática 1: Características
naturais do Oriente Médio
• Sequência didática 2: Oriente Médio –
Geopolítica e desigualdade
• Sequência didática 3: A Oceania e as
regiões polares

Fonte: Coleção Apoema Geografia, 2020
Elaboração: Autoras, 2021.

Após a observação das distintas Sequências Didáticas das duas
coleções em análise, iremos abordar quatro Sequências Didáticas
escolhidas, a saber duas da coleção Tempo da Geografia (coleção 1) do
6º e 8º ano, e duas da coleção Apoema Geografia do 7º e 9º ano.
Iniciando a análise da Sequência Didática do 6º da coleção
Tempo de Geografia, salientamos o quadro 5, e as análises acerca das
potencialidades das mesmas para professores de Geografia no exercício
da prática docente.
Quadro 5
Sequência Didática - As zonas climáticas pelo mundo (6º ano)
Objetivo de aprendizagem:
Objeto de conhecimento:
Identificar as características das
Relações entre os
principais zonas climáticas pelo
componentes físico-naturais
mundo.
Aulas: 3
Recursos: Caderno; lápis; cartolina; livros; revistas; atlas; enciclopédia
e computador com acesso à internet.
Desenvolvimento (Resumo)
Aula 1: Os alunos formam duplas para identificar e registrar as
características das 5 zonas climáticas.
Aula 2: O professor forma uma roda de conversa em que instrui ao aluno
uma pesquisa rápida sobre o tema.
Aula 3: Professor fornece uma folha de cartolina para que os dados
coletados na pesquisa sejam escritos nela e em seguida colocado na sala.
Fonte: Material Digital do Professor da Coleção Tempo da Geografia, 2020.
Elaboração: Autoras, 2021.
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A Sequência Didática da coleção Tempo de Geografia do 6º ano
apresenta instruções para uma pesquisa em sala de aula, na qual o
professor e os alunos dialogam sobre o conteúdo envolvendo as
principais zonas climáticas no mundo, e suas características.
Desta forma, o aluno constrói uma relação entre o conteúdo e o
seu cotidiano, buscando compreender as zonas climáticas e suas
especificidades no intuito de relacionar suas características com a de
demais regiões, onde pode ser observado na citação abaixo.
O estudo do tempo e do clima ocupa uma posição central e
importante no amplo campo da ciência ambiental, uma vez que os
processos atmosféricos influenciam os processos nas outras partes
do ambiente, principalmente na biosfera, na hidrosfera e na litosfera
(AYOADE, 2002, p. 1).

Ademais, a referida sequência didática, evidência como
complemento o livro Atmosfera, tempo e clima, de Roger G. Barry e
Richard J. Chorley e o site do Ministério do Meio Ambiente, para que
o professor tenha outras ferramentas para potencializar o diálogo em
sala de aula.
Neste contexto, salientamos que o Ensino de Geografia deve
“[...] partir da realidade cotidiana de nossos estudantes, privilegiando
os acontecimentos de seus lugares na tentativa de construir leituras
interpretativas de uma totalidade mundo em movimento” (SANTOS e
RAGGI, 2021, p.158).
No que se refere a Sequência Didática do 8º ano da coleção
Tempo de Geografia, destaca-se o quadro 6.
Quadro 6
Sequência Didática - A disputa por um mundo multipolar
(8º ano)
Objetivo de aprendizagem:
Problematizar as relações entre os
países em um contexto de disputa no
modelo globalizado do século XXI.
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Objeto de conhecimento:
Corporações e organismos
internacionais e do Brasil na
ordem econômica mundial.

Aulas: 2
Recursos: Caderno; lápis; livro didático e material de pesquisa; cartolina
ou papel kraft; internet e computadores (de acordo com a disponibilidade
da escola).
Desenvolvimento (Resumo)
Aula 1: Em duplas os alunos pesquisaram sobre a economia, população
fronteiras e línguas dos países que compõem o Brics, em seguida o
professor questiona aos alunos sobre os países desenvolvidos.
Aula 2: O professor fala para os alunos que os países alinhados no acordo
dos Brics possuem vastos territórios, e em seguida pede aos alunos que
façam um texto sobre aula explicando o termo desenvolvimento.
Fonte: Material Digital do Professor da Coleção Tempo da Geografia, 2020.
Elaboração: Autoras, 2021.

A Sequência Didática do 8º ano da coleção Tempo de Geografia
exposta acima evidencia a temática dos BRICS, suscitando debates
acerca dos países que compõem os mesmos, salientando o
desenvolvimento dos mesmos, assim como a cultura e oscostumes
destes povos.
No que diz respeito a coleção Apoema Geografia, iremos
destacar duas sequências didáticas voltadas para o 7º e 9º ano. A
princípio salientamos a sequência do 7º ano.
Quadro 7
Sequência - A expansão da fronteira agrícola e suas
consequências (7º ano)
Objetivo de aprendizagem:
Objeto de conhecimento:
Localizar o Pantanal e o Cerrado,
Produção, circulação e consumo
identificando suas características
de mercadorias e a
naturais. Compreender a dinâmica da
Biodiversidade brasileira
expansão da fronteira agrícola
brasileira e entender os impactos
ambientais causados pela expansão da
fronteira agrícola no Brasil.
Aulas: 2
Recursos: Reprodução de poesia (em meio digital ou impresso); caneta;
caderno; mapas (livros didáticos e atlas geográfico) e cartolina ou folhas
de papel A4 avulsas.
Desenvolvimento (Resumo)
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Aula 1: O professor recita uma das poesias coletânea Coisa do Cerrado, e
mostra para turma mapas com o cerrado e pantanal dando destaque
algumas das características dessas formações naturais.
Aula 2: O professor explica aos alunos os processos de desmatamento
naturais onde é expansão da fronteira agrícola, onde questiona aos alunos
sobre poderiam ser os impactos ambientais causados por esse modelo de
produção agropecuária baseado no agronegócio.
Fonte: Material Digital do Professor da Coleção Apoema Geografia, 2020.
Elaboração: Autoras, 2021.

A Sequência Didática do 7º ano da coleção Apoema Geografia
salientada acima demonstra a utilização da poesia e dos mapas no
estudo e trabalho acerca das características da região do cerrado e
pantanal, discutindo acerca do desmatamento natural e seus impactos.
Quadro 8
Sequência Didática – Japão:
Economia e recursos naturais (9º ano)
Objetivo de aprendizagem: Ler e Objeto de conhecimento:
interpretar mapa físico da Ásia, Intercâmbios
históricos
e
identificar as características físicas do culturais entre Europa, Ásia
território japonês e compreender a Oceania.
relação entre aspectos físicos e
econômicos.
Aulas: 2
Recursos: Mapa-múndi físico e político e mapa físico da Ásia (do livro
didático ou atlas geográfico); caneta;
lápis de cor; folha com mapa-múndi mudo e restante da folha pautada
(disponível no fim da sequência didática).
Desenvolvimento (Resumo)
Etapa 1: O professor mostra o mapa mundi aos alunos e pedi para
localizarem o Japão e faz perguntas para ter um levantamento dos
conhecimentos prévios deles.
Etapa 2: Os alunos formam duplas para elabore um texto descrevendo as
principais características do
território japonês para sistematizar a aula anterior.
Fonte: Material Digital do Professor da Coleção Apoema Geografia, 2020.
Elaboração: Autoras, 2021.
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A Sequência Didática do 9º ano da coleção Apoema Geografia
aborda características físicas do Japão, assim como as relações com o
Brasil, utilizando o recurso didático dos mapas, salientando sua
importância na interpretação das informações postas atraves da
cartografia.
Quanto ao Acompanhamento da Aprendizagem nas duas
coleções analisadas, identifica-se o desenvolvimento das competências
e habilidades propostas pela BNCC para a disciplina de Geografia nos
anos finais do Ensino Fundamental. Ao longo dos bimestres são
propostas atividades para o acompanhamento do processo de ensino e
aprendizagem, as quais suscita o debate em salas de aulas sendo
possível constatar a compreensão dos alunos acerca dos conteúdos.
Outras atividades como pesquisa e produções textuais favorecem as
diversas propostas avaliativas.
Além da avaliação dos conteúdos, é de fundamental importância
despertar o interesse e envolvimento dos alunos em todas as atividades
propostas nas referidas coleções. Sendo assim, incentivar a criatividade
e senso crítico dos alunos é essencial para o desenvolvimento de todo o
processo de ensino e aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise do Material Digital do Professor de Geografia
demonstra que o mesmo possui extrema relevância na prática docente,
auxiliando o professor atraves de inúmeras sugestões e propostas
voltadas para o processo de ensino aprendizagem.
Em relação as Sequências Didáticas analisadas no Material
Digital do Professor de Geografia do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, estas demonstraram colaborar com o desenvolvimento
das habilidades e competências postas pela BNCC.
Tanto as Sequências Didáticas da coleção Tempo da Geografia
(coleção 1) do 6º e 8º ano, quanto aquelas da coleção Apoema Geografia
(coleção 2) do 7º e 9º ano, dispõem de propostas e estratégias didáticas
voltadas para o diálogo acerca dos conhecimentos prévios dos alunos,
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do desenvolvimento de pesquisas realizadas para potencializar os
debates, assim como atividades críticas, produção de textos, utilização
de distintos recursos didáticos, e por fim inúmeras indicações de livros
e sites para os alunos desenvolver suas pesquisas e enriquecer seu
vocabulário.
O Material Digital do Professor de Geografia do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental são compostas por Apresentação, Plano de
Desenvolvimento, Sequências Didáticas e o Acompanhamento da
Aprendizagem.
Ademais vale salientar a importância da etapa final do Material
Digital do Professor, a saber: o Acompanhamento da Aprendizagem, o
qual está disposto no encerramento do material e disponibiliza
atividades visando verificar se ocorreu a compreensão dos conteúdos
trabalhados pelos alunos, servindo como um caminho de
direcionamento para o professor, para caso seja necessário, repensar as
práticas desenvolvidas.
Sendo assim, entende-se que Material Digital do Professor de
Geografia do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental configura-se
enquanto instrumento potencializador para a realização de aulas
significativas, englobando a perspectiva crítica e criativa dos alunos,
possibilitando a construção dos conhecimentos geográficos pautados na
valorização da vivência dos mesmos.
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INTRODUÇÃO
O projeto intitulado Ver, Ler e Grafar o espaço urbano –
possibilidades de diálogo entre formação acadêmica e geografia
escolar, compõe o programa Residência Pedagógica que tem por
objetivo o aperfeiçoamento dos professores, enfatizando a prática
docente durante o período de sua formação universitária, e como
descreve a CAPES:
A residência pedagógica consiste na imersão planejada e sistemática
do aluno de licenciatura em ambiente escolar visando a vivência e
experimentação de situações concretas do cotidiano escolar e da sala
de aula que depois servirão de objeto de reflexão sobre a articulação
teoria e prática. (CAPES, Edital 06/2018 – Anexo III, subitem 3.1).

Uma das características do programa é a regência em classes do
Ensino Fundamental e Médio, juntamente com a observação
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participativa pelos residentes1 junto aos preceptores, que são os
professores das escolas-campo escolhidas; destaca-se que para esse
projeto as escolas-campos foram escolas públicas. Na execução do
projeto Ver, Ler, Grafar o espaço urbano, os residentes produziram um
Projeto de Ação Educativa (PAE) para uma turma especifica, seja de
ensino Médio ou Fundamental, relacionando os conteúdos prédispostos para a turma com a proposta do projeto, utilizando-se de uma
ferramenta didática.
Em relação a escola na qual foi aplicado o presente PAE,
denomina-se Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
(E.E.E.F.M) Instituto Bom Pastor localiza-se no km 01 da Br-316, no
município de Ananindeua, integrando a região metropolitana de
Belém, capital do Estado do Pará; atende as turmas de ensino
fundamental e médio, nos turnos manhã e tarde; possuindo dois
preceptores ambos da disciplina de geografia que compõe o projeto
do Residência Pedagógica.
Figura 01
Mapa de localização do Instituto Bom Pastor
e de objetos urbanos 2

Fonte: Produção Própria, 2018.
1

Licenciando que encontram-se entre o quinto e o último semestre do curso de
graduação de Geografia.
2
Mapa desenvolvido dentro do projeto de Residência Pedagógico, a partir das
oficinais na IES.
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A participação dos residentes e preceptores no projeto durou
cerca de 18 meses, com cumprimento de 440 horas, que dividiram-se
em 145 hora/aula de atividades desenvolvidas na IES, compostas por
reuniões de planejamento, orientação acadêmica, socialização de
experiências e oficinas metodológicas; 150 hora/aula de atividades na
escola-campo, destinadas ao desenvolvimento da observaçãoparticipativa; 100 hora/aula de regência de classe, direcionada ao
planejamento e execução de pelo menos uma intervenção pedagógica
no ensino médio ou fundamental, gestão da sala de aula, planejamento
e execução de atividades, planos de aula, sequências didáticas,
projetos de ensino e atividades de avaliação da aprendizagem dos
discentes dispondo de 45 hora/aula de atividades desenvolvidas em
outros espaços, que consistiu na realização de oficinas cartográficas e
participação em eventos acadêmicos e científicos.
O PAE produzido que resultou neste artigo, foi aplicado nas
turmas de 1º ano A e B ambos no turno da tarde, seu objetivo foi
pautado em entender os processos que culminaram no
desenvolvimento da globalização, suas características, seu modo
funcional e os impactos que têm sobre uma sociedade contemporânea
e globalizada; identificando assim os processos que intensificaram a
globalização e discutindo sobre a globalização contemporânea e as
inovações técnicas. Devido ao planejamento realizado com a
coordenadora, alguns PAE tiveram um lócus específico, como o
bairro da Guanabara ao qual a escola está presente e outros de acordo
com o conteúdo ministrado, enquanto o projeto que foi aplicado nas
referidas turmas voltou-se para o cotidiano dos alunos e alunas, sem
a correlação do assunto com um lugar específico.
METODOLOGIA
O projeto dividiu-se em duas etapas: apresentação dos
conteúdos de forma expositiva e oral em sala de aula acompanhado por
(material apostilado), e na apresentação de músicas relacionadas aos
conteúdos; as músicas ajudaram na compreensão dos alunos e alunas
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sobre o tema designado, servindo como inspiração para que os mesmos
se desenvolvem por meio de uma atividade, uma paródia ou a criação
de uma música autoral, que relacionassem os elementos da globalização
estudados em sala de aula.
1° Etapa: No primeiro momento foi trabalhado o conceito de
globalização fazendo uma retrospectiva do que foi abordado no
primeiro semestre escolar, no qual debateu-se a respeito das fases do
capitalismo que divide se em industrial, comercial e financeiro. Destaca
se a importância do conhecimento prévio que os discentes possuíam
sobre o assunto, em seguida, foi feita a abordagem dos conteúdos dentro
da globalização, entre eles: a divisão internacional do trabalho; a origem
da globalização; as características da globalização; trabalhando também
a revolução técnico-científico e informacional. O uso de material
apostilado com os conteúdos descritos e atividades, foi essencial para
que os alunos e alunas identificassem os elementos da globalização nas
letras de músicas inerentes ao tema.
A partir disso, foi disponibilizada uma lista de músicas que
fizeram os paralelos necessários com os assuntos, além das que foram
previamente planejadas. Fez-se uso de um aparelho de som portátil no
qual foram tocadas as músicas e os alunos e alunas acompanharam pela
leitura da letra impressa. Dessa forma, foi pedido que cada discentes
destacasse as partes interligadas com o assunto e posteriormente
realizou-se uma discussão mútua com os alunos e alunas, finalizando
com atividades de cunho avaliativo.
2° Etapa: no segundo momento, após a explanação dos
conteúdos, e das discussões realizadas na sala de aula e das atividades
propostas, estava previsto a exibição de vídeos que envolvessem e
abordassem os assuntos ligados a globalização, no entanto, por falta de
recursos funcionais da escola, não foi possível concretizá-lo. Dessa
forma, somente as músicas foram trabalhadas.
As músicas tiveram como objetivo inicial reforçar o conteúdo
de forma diferente da convencional (por meio de livros didáticos e
materiais apostilados, bem como utilizando apenas o quadro),
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mostrando que a música é uma ferramenta que pode ser trabalhada
dentro da sala de aula para as discussões dos conteúdos programáticos.
Diante disso os alunos e alunas foram instigados a
desenvolverem sua própria música nos variados estilos musicais, tendo
eles liberdade para relacionar os conteúdos discutidos em sala de aula,
com sua realidade de vida e sobre o que aprenderam no decorrer das
aulas. Este momento consistiu também como parte avaliativa, do qual
os pontos foram direcionados à 4ª avaliação, sendo considerado a
pontuação de acordo com as conversas prévias com a professorapreceptora.
Para auxiliar na aplicação do projeto de ação educativa algumas
músicas que detêm a temática da globalização foram usadas, como:
Disneylândia dos Titãs, Globalização (Bobalização) de Daniel Angi,
Globalização Econômica da banda Defesa Armada, A tal da
Globalização de Quininho de Valente, O Galpão da Globalização de
Mauro Moraes e a Globalização (A Nova Ordem Mundial) de
10ZER04, assim, foi possível dinamizar esse conteúdo com a turma.
Além dos diálogos em sala e dos exercícios passados, a proposta
do projeto era que os discentes elaborassem uma música a respeito dos
conteúdos sobre globalização, assim, distribuímos exemplos de
músicas que tratam sobre o tema, para que eles se inspirassem a
produzir seus próprios materiais.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A GEOGRAFIA POR MEIO DA MÚSICA
No decorrer dos tempos o ensino de geografia foi aos poucos
mudando e ganhando outras perspectivas, aprimorando metodologias
que dinamizassem as aulas, abriu-se um leque de opções a serem
trabalhadas em sala de aula: a literatura, os cordéis, filmes, contribuíram
de forma significativas para as análises em sala. O instrumento que
passou a ser mais valorizado foi a música, que segundo Fuini et. al
(2012, p. 207-208) “A música, com suas letras e ritmos, aparece como
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uma das possíveis linguagens que podem ser utilizadas para propiciar a
aprendizagem significativa e crítica de conceitos geográficos,
mobilizando as dimensões lúdicas e reflexivas do processo educativo.”
A música pode ser utilizada para contribuir com diversos assuntos,
como o ciclo da chuva, urbanização e temas transversais como violência
urbana, migrações e outros, como elucida (ROSS e SILVA, 2018, p.14),
O uso de manifestações artísticas, como música, poesia e artes
plásticas propicia ao aluno o aprimoramento em relação ao seu
senso crítico e a compreensão dos diversos conceitos e interações
possíveis no ramo do conhecimento geográfico, auxiliando a
entender a realidade que o cerca, bem como estabelecer conexões
com as relações contemporâneas, aumentando sua capacidade de
informação e conhecimento de forma mais versátil.

O termo Globalização é normalmente utilizado a propósito de
um conjunto de transformações socioeconómicas que vêm atravessando
as sociedades contemporâneas em todos os cantos do mundo, como nos
coloca (SANTOS, 2015, p. 50) “Compreende-se a globalização para
além de um fenômeno expansionista, mas, sobretudo, uma apropriação
de espaços, onde o avanço não é só comercial e político, mas
principalmente ideológico”.
Fala-se de Globalização a respeito de diversos fatos, contextos
e circunstâncias, por exemplo: de grandes marcas de produtos
desportivos, de cadeias alimentares, da utilização da Internet, dos
produtos num supermercado, do funcionamento dos mercados (de
trabalho, de capitais, de bens e serviços), de problemas ambientais, da
competitividade das empresas, das migrações internacionais, do
comércio internacional entre vários outros ramos que ela se encontra.
Em uma abordagem sobre o conceito da globalização de acordo
com o que os livros didáticos trazem, segundo (ROSS; SILVA, 2018,
p.74) temos que: “A globalização é o processo de aprofundamento da
integração entre regiões do planeta nos setores econômico, social e
cultural, com base no elevado desenvolvimento das telecomunicações
e dos transportes”. De forma bem suscinta este conceito apresenta uma
das bases para se entender a globalização, que é a da integração global,
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e o alto grau que as informações e transportes se desenvolveram através
do afloramento da tecnologia; ainda sobre a conceituação do termo,
(BIGOTTO; MARTINS; VITIELLO, 2016, p. 29) apresentam da
seguinte maneira, “entende-se por globalização o período recente de
desenvolvimento do capitalismo e suas consequências para diversos
aspectos da vida em sociedade, como a economia, a política e a cultura.
Trata-se de um processo inacabado, ainda em andamento.”, percebe-se
que nos dois conceitos apresentam as palavras “econômico, cultural e
social”, logo, identificamos que são aspectos cruciais e imprescindíveis
a serem trabalhados em sala de aula.
O assunto globalização, em sua maioria foi abordado de maneira
tradicional (aula expositiva no quadro), com pouca ênfase na sua
ludicidade. E como a globalização está no cronograma de conteúdo do
1º ano do Ensino Médio, o desafio foi em como fazer a transposição do
conhecimento acadêmico para o escolar, de forma lúdica, dinâmica e
interativa, e é a partir disso que nosso projeto visa o enfoque de uma
educação mais participativa dos discentes, tentando descontruir a
aprendizagem mecânica, destacando a inclusão de outras ferramentas
educacionais na construção do conhecimento escolar ou “linguagens
alternativas” que consistem em outras formas de linguagem além da
verbal como fotografia, documentários, jogos e internet
(CAVALCANTI, 2010) e no caso da utilização de letras de músicas,
que abordem questões referentes ao assunto, de maneira que os alunos
e alunas conseguissem fazer a conexão entre o conhecimento que estava
sendo repassado no contexto escolar e o conhecimento cultural
possibilitado através das músicas. (SCHROEDER, 2009, p. 8) enfatiza
essa conexão abordando que a,
A música, enquanto linguagem imbuída de sentimentos e
representatividade da vida e de diferentes concepções desta, é um
elemento de comunicação que perpassa diferentes circunstâncias e
fatos sociais, permitindo assim “aliar” os conteúdos das disciplinas,
neste caso da Geografia, com a mensagem transmitida pela
linguagem musical.

- 101 -

Enfatizado o aprendizado utilizando-se da ferramenta música,
obtêm-se, além de uma melhor participação dos alunos e alunas, uma
expressividade dos conhecimentos e conteúdos trazidos por eles a
respeito do assunto, que em uma aula de cunho mais tradicional não
traria, segundo Moreira (2014, p. 45) et al “[...] é possível levantar a
hipótese de que o aluno, nas situações em que a música é utilizada como
recurso didático, se identifica com o assunto, podendo transformar seus
conceitos espontâneos em conceitos científicos”.
A escolha por essa forma de didática, deu-se também pelo fato
de que muitos dos conteúdos/assuntos que são abordados dentro de sala,
parecem distantes do contexto de vivência dos discentes, assim, a
música poderia ser esse elo e uma ferramenta de diálogo entre o
conteúdo e a vivência do aluno/a, segundo Fuini et. al (2012, p. 206):
Assim, a música com suas letras se coloca como instrumento
importante e favorável à discussão e reflexão coletiva em sala de
aula sobre conceitos da Geografia, estimulando a estruturação de
conceitos cientifícos em conceitos escolares através da observância
de dois elementos: cotidiano/vivência do aluno e a relação dialógica
aluno-professor-aluno.

É necessário desenvolver essa relação entre conteúdo-aluno/as,
pois “a falta de conexão entre o conhecimento escolar e o dia a dia torna
o conteúdo aprendido na escola muitas vezes pouco significativo para
eles” (ROSS e SILVA, 2018, p. 08). Este déficit no processo de
aprendizagem acaba por dar abertura ao desinteresse da aula pelos
alunos e alunas, e sendo a música um elemento de ensino e que propicia
um leque de formas que consegue perpassar pelas diversas áreas de
conhecimento, os mesmos autores citados acima, apresentam que esse
tipo de dificuldade encontrada,
[...] poderão ser rompidas com a prática do trabalho interdisciplinar,
que integra o conhecimento das crianças e dos adolescentes aos
temas a serem apresentados na escola e busca condições expressivas
ao considerar o conhecimento de várias áreas sobre duas
probabilidades: integrando as disciplinas por meio das atividades
em comum e propondo a dialogicidade constante, considerando que
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o conhecimento é movimento e pode ser construído nas atividades
escolares (ROSS E SILVA, 2018, p. 08).

Como um dos principais resultados do projeto, foram
produzidas ao todo 6 músicas, em relação a duas turmas de 1 º ano de
Ensino Médio, as músicas foram feitas por grupos de 3 a 5 alunos. A
título de exemplificação destacamos duas músicas feitas pelos alunos e
alunas do grupo 01 da Turma do 1º ano A/Tarde; e os alunos e alunas
do grupo 02 também do 1º ano A/ Tarde, respectivamente:
Música grupo 01
Transporte Globalizado
Nesse nosso mundo globalizado, é tanta coisa que eu fico abismado
Tecnologia avançada, comercio também, produtos japoneses em todo o lugar
Japão aquela “imensa fábrica flutuante” não para de exportar
Cipreste, pinheiro e zimbro, as melhores madeiras do Líbano, usada ao invés
nas casas dos libaneses, é a mesa do presidente dos Estados Unidos
Cultura africana chegou até no Brasil, cultura chinesa na feira estadunidense,
e assim a cultura vem tendo seu próprio transporte
Nesse nosso mundo globalizado é tanta coisa que eu fico abismado.
Música grupo 02
Não sei o que é isso que eles tanto falam
Uns falam que é o avanço da tecnologia
Outros falam que é o avanço da saúde
E ainda tem alguns que dizem que é a educação
Ainda não conheci essa globalização
Vivo onde a educação é pra ricos,
Pobres morrem por falta de “saúde”
E a “tecnologia” não existe
Talvez a globalização só exista em outros países
Eleitor vota por dinheiro
Isso por falta de conhecimento
Luz? Talvez você esteja falando da luz de vela
Tecnologia? É tipo aquelas doenças que só “rico” tem.
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Importante abordar o perfil dos alunos e alunas das duas turmas,
a turma do 1º ano A tarde possuía maior quantidade de discentes, eles
tinham a idade entre 15 e 18 anos, a maioria estava em consonância
entre a idade e a série, era uma turma mais participativa nas aulas, os
alunos e alunas demostravam interesse sobre o conteúdo, que se dava
por meio de perguntas e complementos sobre o assunto; nessa turma
havia também um maior retorno em relação as atividades passadas, ou
seja, a maioria respondia e entregava os exercícios. Em relação ao 1º
ano B tarde já possuía um número menor de discentes em sala, tanto
que a própria sala onde eles estavam era menor que as outras; era uma
turma mais calada e reservada, de difícil envolvimento, a idade dos
alunos e das alunas variava entre 15 a 22 anos, tinham discentes mais
velhos e com histórico de reprovação da mesma série, houve uma
menor participação em sala de aula, eles pouco interagiam com aula, o
que resultou numa baixa frequência na produção das atividades que
foram desenvolvidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música enquanto ferramenta didática torna-se um facilitador
para a compreensão e proporciona melhor interação com os conteúdos
dos alunos e das alunas. A partir disso o projeto aplicado nas turmas de
1° ano do ensino médio no turno da tarde, objetivou a aprendizagem do
conteúdo de globalização através da metodologia que envolveu a
dinâmica do recurso da música, com o intuito de que a aprendizagem
fosse significativa para os alunos e alunas.
Para a realização do PAE nas turmas referidas, houve a
necessidade de fazer o resgate dos conteúdos ministrados no bimestre
anterior, assim foi possível apresentar o conteúdo da globalização, em
especial seu conceito, suas fases e características. Posteriormente foi
realizado a introdução das músicas como forma de dinamizar as aulas.
Dentro de um dos objetivos do PAE, destaca-se a importância
da criação de uma paródia e/ou música pelos alunos e alunas. Essa
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atividade nos forneceu uma visão mais ampla do que realmente foi
absorvido pelos discentes, a partir dela conseguimos aferir o
aprendizado e entendimento acerca do assunto que o/a aluno/a obteve.
Neste sentido, com o desenvolvimento do PAE foi possível
realizar uma prática educativa diferenciada e constatar que a utilização
do instrumento da música nas salas de aula, além de ser uma forma
didática lúdica, desperta maior interesse do/a aluno/a, pois tem a
capacidade de apresentar o conteúdo de uma forma para além da
tradicional e de dar aos discentes a possibilidade de expor seu ponto de
vista conectando com o tema proposto nos conteúdos da Geografia
Escolar.
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INTRODUÇÃO
Considerado, em diferentes momentos da história, como um
instrumento de poder das classes dominantes, além de uma mercadoria
de alto custo para os alunos de diferentes classes sociais, o livro didático
tem um valor simbólico. Esse valor está vinculado ao fato dele, embora
pairem críticas sobre seus conteúdos, ser um material democrático, no
sentido de que, para muitos, é o único material didático disponível para
ensinar e aprender as diferentes disciplinas do currículo escolar. Ao
ganhar espaço nas escolas e ao atender à necessidade do professor e dos
alunos, o livro didático possibilita diferentes formas de leituras,
despertando para o aluno a prática participativa e a consciência política
como forma de enriquecimento no processo educacional.
No caso da Geografia, nas instituições de educação básica, sua
utilização ocorre através das diferentes concepções de aprendizagem,
Este texto é baseado no Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “O uso de
imagens no Ensino de Geografia: uma análise a partir do livro didático de Geografia
do 8º ano”, escrito pelo primeiro autor e orientado pelo segundo autor.
3
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tendo o livro didático um destaque prioritário enquanto ferramenta para
a utilização do professor e do aluno. O livro possui informações que
precisam ser descritas, associadas e relacionadas ao que se espera
atingir no processo educativo. Esse material didático possibilita mediar
a realidade geográfica da teoria para exemplos visíveis, a partir de
gráficos, imagens, mapas e tabelas, além de favorecer a aprendizagem.
Por sua vez, a imagem no livro didático é considerada como uma
forma de visualização para o aluno interpretar suas concepções de
aprendizagem, além de obter novos saberes, a partir das expressões
visuais em relação aos diferentes conceitos geográficos. A leitura das
paisagens, em tese, aprimora o pensamento crítico do aluno e é somado
a uma variedade de conhecimentos apresentados pelo professor em sala
de aula. Essas questões e problematizações ajudam a nortear o aluno a
interpretar determinada imagem, de acordo com a realidade que ele
vive, possibilitando uma forma mais ampla de analisar o conteúdo
proposto.
Além disso, o trabalho com as imagens possibilita um
conhecimento geográfico além da linguagem verbal e sequencial. A
observação das imagens durante a aula traz contribuições pela sua
questão de suporte, interpretação escrita dos registros visuais e
montagem, excluindo o constante ato de leitura de textos. Em outras
palavras, utilizar a imagem possibilita ao aluno ver o que, muitas vezes,
o texto não mostra, ao identificar diferentes formas de ver o mundo, ao
interpretar o espaço geográfico e as relações sociais que se formam
desse ambiente de constantes transformações.
Com base nas sinalizações apontadas anteriormente, este
trabalho deseja avaliar as imagens do livro didático e procura entender
como as mesmas influenciam na vida do discente na construção do
conhecimento em Geografia. Com isso, pretende-se observar se os
elementos presentes no livro didático analisado estão de acordo com as
necessidades do aluno de 8º ano do Ensino Fundamental II. O livro
escolhido para essa análise foi o material didático “Geografia: homem
e espaço”, da editora Saraiva, publicado em sua 27ª edição no ano de
2015, escrito por Elian Alabi Lucci e Anselmo Lázaro Branco.
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Para responder a inquietude apresentada anteriormente, o
objetivo geral desta pesquisa é analisar as contribuições da imagem no
Ensino de Geografia a partir do livro didático. Para isso, tem-se como
objetivos específicos: 1 - realizar o levantamento bibliográfico sobre a
temática da utilização das imagens no livro didático no Ensino de
Geografia; 2 - verificar se as imagens presentes no livro didático
conduzem ao entendimento do conteúdo por parte do aluno; 3 identificar as possibilidades de utilização das imagens em sala de aula,
enquanto futuro professor de Geografia.
METODOLOGIA
A presente pesquisa, de caráter qualitativo, deseja analisar, a
partir das imagens presentes no livro didático, como esse material
ilustrativo pode auxiliar no processo de aprendizado do discente na
disciplina de Geografia, no 8° ano do Ensino Fundamental II. Os
autores da pesquisa utilizaram a 27ª edição do livro didático
“Geografia: homem e espaço” publicado em 2015, pela editora Saraiva,
como é visto na figura 1. Buscou-se analisar os diversos conhecimentos
que este livro possibilita enquanto instrumento pedagógico para a
utilização do professor e do aluno, com destaque para as imagens
existentes no material didático que podem ser utilizadas nas aulas de
Geografia.
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Figura 1
Capa do livro didático “Geografia: homem e espaço”

Fonte: Editora Saraiva (2015).

As fases desta pesquisa podem ser destrinchadas a partir de dois
momentos de trabalho de gabinete. No primeiro momento são
realizadas as leituras de artigos, livros e outros materiais científicos com
o objetivo de subsidiar esta pesquisa. No segundo momento são
realizadas as observações do livro didático “Geografia: homem e
espaço”, além da análise do material identificado para correlacioná-lo
ao discurso geográfico construído a partir do referencial teórico. É
importante frisar que, devido a pandemia da Covid-19, esta pesquisa
objetivava escutar o professor de Geografia da Escola de Integração e
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Educação Fundamental Liceu Diocesano de Artes e Ofícios, localizado
no município do Crato, no estado do Ceará, mas não foi possível.4
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A IMPORTÂNCIA DAS IMAGENS NO ENSINO DE
GEOGRAFIA: uma discussão a partir do livro didático
O livro didático é um dos principais meios que o professor
possui, enquanto educador e formador de conhecimentos, para
apresentar suas ideias para o aluno. É uma ferramenta que se destaca
em sala de aula por servir para dar continuidade ao processo
educacional do aluno. Além disso, para a grande parte dos professores,
esse material é o único instrumento a servir como auxílio para as
administrações das aulas, sendo um verdadeiro apoio, principalmente
se levarmos em consideração que muitas escolas carecem de materiais
tecnológicos servindo de complementação à utilização do livro
didático. Na verdade, principalmente nos grandes rincões do Brasil,
essa ferramenta é a única existente em posse do professor e dos alunos.
(BITTENCOURT, 1997).
Associando as imagens do livro didático aos conceitos e
opiniões importantes, o material didático contribui para a construção da
aprendizagem no ambiente escolar.
O uso da imagem ou fotografia na sala de aula contribui para que o
aluno se aproprie dos conceitos geográficos trabalhados com
atividades que resultam em um processo de aprendizagem
significativo. O aluno aprende um conceito quando sabe utilizá-lo
em situação concreta e, aos poucos, vai interiorizando e consegue
em outro momento aplicá-lo em novas situações. (CASTELLAR;
VILHENA, 2010, p. 85).

4

Foi na Escola de Educação Integração e Educação Fundamental Liceu Diocesano de
Artes e Ofícios que o primeiro autor teve o primeiro contato com este livro didático
durante o Estágio Supervisionado em Geografia.
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Portanto, o uso das imagens é um instrumento essencial que
deve ser utilizado para o processo de aprendizagem do aluno e possui
grande influência na construção de conhecimentos. As imagens
permitem ao aluno observar o conteúdo teórico, trabalhado a partir da
visualização de diferentes problemáticas. Além disso, contribui para o
processo de formação e reformulação de conceitos, levantando questões
que estimule e leve o aluno à reflexão. Como caracteriza Silva (2006),
o livro didático é uma ferramenta de auxílio e enriquecimento de ideias
para o professor e o aluno em sala de aula, permitindo reconstruir um
simples objeto, induzindo o aluno a desenvolver pensamentos críticos,
tornando a aula mais dinâmica com uma melhor produção no ensino.
Além disso, a imagem se compromete a identificar, analisar e
investigar as diversas formas de signos e de linguagens visuais, as
relações sociais, a natureza e a cultura. Esses diferentes contextos
resultam de uma intencionalidade, organizando a intervenção concreta
dos educandos em sua realidade mediata local e nacional. Ao serem
representadas, as imagens ajudam no processo de desenvolvimento do
educando com a significação dos elementos presentes no texto teórico.
Possibilita, ainda, o desenvolvimento de uma compreensão e reflexão
dos textos utilizados através das figuras. Em síntese, as imagens
permitem o entendimento da vida do aluno e permitem explorar as
novas ideias, ampliando o seu entendimento dos conteúdos
apresentados no livro didático. (SILVA, 2006).
Considerar as imagens como um material educativo é valorizar
uma forma de linguagem, onde podem ser expressas as
problematizações dos conteúdos de Geografia, além de enfatizar como
fundamentos teóricos e conceituais são estimuladores para a pesquisa a
partir das imagens. (KATUTA 2012, p.08). Em resumo, a utilização das
imagens promove situações que facilitam a aprendizagem no processo
educacional e valoriza as formas de linguagem que o aluno visualiza.
Assim, o direito de olhar engloba uma questão acerca das bases
sobre as quais as montagens são capazes de se fazer percebidas como
representação de um dado evento que faça sentido, com o objetivo de
problematizar e estimular a pesquisa sobre o assunto provocado pela
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imagem, levantando, assim, aspectos históricos, econômicos e sociais
que o livro didático destaca, como será isto a seguir.
AS IMAGENS NO LIVRO DIDÁTICO “GEOGRAFIA:
HOMEM E ESPAÇO”: abordagens, concepções e
representações do espaço geográfico
O livro didático analisado neste estudo pode ser abordado a
partir de diferentes aspectos. Dentre aqueles que chamaram a atenção,
do ponto de vista positivo, estão os exemplos de imagens que podem
ser utilizadas independentemente do local de vivência do aluno. Um
exemplo é a possibilidade de reflexão a partir da figura 2, que pode ser
utilizada para destacar as desigualdades sociais e a baixa qualidade de
vida. Esses aspectos, um dos resultados da globalização econômica e
perversa para o homem e para o espaço geográfico, estão presentes na
vida da maioria dos alunos, sejam aqueles que residem em Buenos Aires
(local onde a fotografia foi registrada originalmente), na periferia de
São Paulo ou na periferia socioespacial do Crato, no estado do Ceará,
atrapalhando a geração de emprego, pois, o local de moradia é
certamente motivo de exclusão, seja pela dificuldade de chegar até o
trabalho ou pelo racismo, segregação e desigualdade de instrução,
marcada pela ineficácia da segurança pública e da educação pública.
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Figura 2
Paisagem de uma periferia urbana em Buenos Aires, na
Argentina, em 2014.

Fonte: Enrique Marcariani (2014).

Assim, as imagens facilitam a discussão, pois, a partir da
linguagem visual, ilustram o pensamento apontado pelo professor em
sala de aula. Ainda, promovem uma melhor aprendizagem para o aluno,
onde ele consegue adquirir e expor sua opinião sobre as informações
obtidas, além de resgatar o interesse do discente em relação aos
conteúdos geográficos.
A figura 3 enfatiza, por exemplo, os Montes Apalaches, na
América do Norte, permitindo ao professor e ao aluno identificar
aspectos que, muitas vezes, não fazem parte do seu ambiente de
vivência, como o relevo, a cobertura vegetal e o clima. É um exemplo
clássico da finalidade da imagem a qual mostrar as características do
mundo real para o aluno e suas particularidades.
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Figura 3
Vista dos montes Apalaches, na Carolina do Norte (EUA), 2014.

Fonte: Jon Bilous (2014).

Outro ponto a destacar é a presença das imagens na introdução
dos capítulos, o que dá ênfase às diferentes paisagens, além de servir
como uma imagem representativa do assunto que será abordado no
capítulo. A presença dessa imagem representa um fator importante para
uma melhor compreensão das temáticas que serão abordadas pelo aluno
e pelo professor. É uma forma de introduzir o aluno aos conceitos
geográficos que serão abordados, não do ponto de vista teórico, mas a
partir da representação visual, a partir da visualização de aspectos
geográficos, além de provocar a curiosidade do discente.
Por outro lado, o livro didático apresentado mostra alguns
aspectos negativos. Por exemplo, as imagens presentes apresentam
poucas referências a um espaço geográfico mais diversificado, preso
sempre aos mesmos padrões de imagens, que podem também ser
identificados em outros materiais didáticos. Isso dificulta a capacidade
- 115 -

perceptiva do aluno de conhecer as diferentes dinâmicas e mudanças em
relação ao lugar que ele vive. Também apresenta imagens que não
condizem com a vivência do aluno em sua localidade, pois, são
materiais ilustrativos que apresentam locais com características muito
diferentes àquelas vividas pelo discente, o que não é exatamente ruim,
mas há falta de representatividade de lugares próximos ou similares à
vida do aluno, resultado do engessamento proposto na padronização dos
diferentes livros didáticos.
Um aluno, por exemplo, que vive na zona rural no interior do
Brasil, terá uma maior dificuldade para compreender alguns conceitos
e discussões que são abordados em sala de aula. A Geografia local pode
ser uma fonte importante de contribuição para a educação, incentivando
a preservação dos ambientes vividos. Além disso, necessita refletir
sobre os aspectos da vida do aluno, permitindo que o sujeito seja
transformado num canal de transformação do espaço geográfico e da
sociedade sobre esse ambiente.
Um exemplo da discussão anterior está presente na figura 4, que
apresenta uma imagem sobre a dinâmica socioeconômica e o
crescimento urbano acelerado em um país desenvolvido (Manhattan,
em Nova York, nos EUA). Essa imagem também reflete a importância
da industrialização para os grandes centros urbanos globais e a geração
de emprego em grande escala, relacionados às determinantes sociais,
econômicos, políticos e culturais. Essa imagem proporciona ao aluno
outro tipo de leitura e visão dos elementos urbanos, para compreensão
do contexto trabalhado pelo professor em sala de aula.
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Figura 4
Panorâmica de Manhattan, em Nova York (EUA), 2012.

Fonte: Lucas Jackson (2012).

Contudo é inegável que este material possui lacunas
consideráveis, por não indicar situações reais vividas pelos alunos em
diferentes tipos de tecidos urbanos. Por exemplo, como o docente pode
comparar a questão urbana com o aluno no interior do estado do Ceará
(ou de outros rincões do Brasil) se o material didático, aquela única
ferramenta existente na maioria das vezes, não apresenta exemplos que
se aproximem um pouco mais do cotidiano do discente?
Entende-se que o material didático tem um limite de páginas e
segue uma série de exigências vindas do Ministério da Educação.
Porém, ainda assim, é necessário lançar questionamentos para que esses
detalhes que incomodam os professores e os alunos sejam discutidos
com o objetivo de gerar possíveis adaptações didáticas. É fundamental
que a imagem tenha a capacidade de revelar com clareza o que está
sendo mostrado aos alunos, para que os mesmos tenham a oportunidade
de compreender o que o professor deseja transmitir.
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Essas imagens, como aquelas observadas no livro analisado
nesta pesquisa como visto na figura 5, têm o objetivo de transmitir
diferentes conhecimentos geográficos, somando a uma ampla variedade
de materiais, que possibilitam planejar boas práticas didáticas de ensino.
Essas imagens também podem ser mecanismos para levantar questões
sobre determinadas situações socioambientais vivenciadas pelo aluno
em seu ambiente, através da comparação entre o material existente no
livro didático e a realidade vivida. Essa “curiosidade” comparativa
permite o despertar da capacidade perceptiva do educando.
Tendo em vista o que foi abordado em relação ao uso das
imagens pelo professor em sala de aula, é notório que o livro didático
serve, inicialmente, como uma ferramenta para o docente sustentar suas
ideias, ao abordar os conhecimentos geográficos para o discente. Assim,
despertar e manter a curiosidade dos alunos é um desafio constante que
os professores tendem a levar para o desenvolvimento de um processo
de ensino e aprendizado significativo. Nessa perspectiva, as imagens
buscam auxiliar o crescimento da visão cultural, da sociedade e da
natureza pelo discente, permitindo compreender como a experiência e a
identidade são construídas e organizadas no espaço geográfico.
Cabe tanto ao professor quanto ao educando explorar as imagens
abordadas nas suas diferentes espacialidades geográficas, permitindo
que os discentes usem as imagens presentes no livro didático para falar
sobre o que observam. Em resumo: esses diversos aspectos permitem
ao aluno levantar questionamentos importantes sobre esses diversos
fatores, sendo possível fazer comparações com a realidade do seu
município que, muitas vezes, é despercebida nas aulas de Geografia.
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Figura 5
Mosaico de imagens presentes no livro didático “Geografia:
homem e espaço”, 2015.

Fonte: Geografia: homem e espaço, 2015.
Fonte: Da esquerda para a direita, primeira linha: José Nicolas (2014); Then Chin
Way (2015); Rich Press (2011). Da esquerda para a direita, segunda linha: Rogério
Reis (2013); Gerson Gerloof (2013); Thomas Trustchel (2015).
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Em síntese, uma imagem nada mais é do que um recorte espacial
na qual é preciso compreender, levantar questões e os objetivos a serem
abordados. Relacionam as diferentes mudanças que ocorreram ao longo
do tempo e são pontos importantes a serem destacados nas suas
diferentes significações em um determinado espaço. É importante
ressaltar que a grande quantidade e a variedade de imagens no livro
contribuem, de forma gradativa, para a informação, embora ainda
careça retratar de modo mais substancial as diferentes realidades vividas
pelos alunos e a descrição dos diferentes aspectos que a temática da
imagem consegue transmitir.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da pesquisa foi possível perceber a importância que a
imagem tem como recurso metodológico para a formação de
conhecimento na vida do aluno, desenvolvendo, de tal modo, a sua
criticidade e facilitando a fixação dos conteúdos. A pesquisa é
importante, tanto para a ciência quanto para a educação, porque ela
pode trazer descobertas cientificas e educar de forma completa. Nesse
sentido, esta pesquisa contribui como expressão educativa para andar
de olhos abertos, ler criticamente a realidade.
Os resultados encontrados apontam pontos positivos e negativos
para as imagens identificadas no livro didático “Geografia: homem e
espaço”. Foi percebido que o material didático possui imagens que
refletem locais que, muitas vezes, não são de conhecimento do aluno e,
logo, o mesmo não consegue correlacionar com o seu cotidiano. Uma
possibilidade para suprir essa situação seria a disponibilização de banco
de imagens digitais, para que o professor tenha a oportunidade de
pesquisar segmentos que melhor representem o seu local de trabalho e
a vivência do aluno. A ideia anterior não é nenhum absurdo,
principalmente se considerarmos a pandemia da Covid-19, que obrigou
todo o sistema educacional brasileiro a trabalhar remotamente desde
março de 2020.
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Por fim, é importante destacar as limitações encontradas no
decorrer desta pesquisa. Sem dúvida a pandemia da Covid-19 foi a
principal, pois, com o fechamento das escolas em todo o Crato, no
estado do Ceará e em todo o Brasil, escutar alunos e professores sobre
o material didático analisado tornou-se inviável. Como esta pesquisa,
baseada em um Trabalho de Conclusão de Curso, tinha data limite para
conclusão, não foi possível escutar os principais agentes que utilizam o
livro didático, justamente os alunos e o docente da Escola de Educação
Integração e Educação Fundamental Liceu Diocesano de Artes e
Ofícios, levando em consideração a forma de se adequar a tais estudos.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo geral discutir e analisar
como o conceito de Paisagem está abordado em dois livros didáticos de
Geografia do ano de 2019, o primeiro foi utilizado como instrumento
de ensino na rede particular e o segundo na rede pública, ambos
utilizados no 6° (sexto) ano do Ensino Fundamental II.
Entre diversos recursos utilizados dentro da sala de aula, o livro
didático possui o papel de auxiliar na construção da aprendizagem. Uma
das funções do livro didático é fornecer suporte para o docente planejar
e ministrar as aulas, sobretudo em geografia, uma disciplina tão
complexa. Contudo, fazendo uma breve observação, o livro didático
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não deve ser considerado como único suporte ou instrumento de ensino
aprendizagem, mas sim como uma das ferramentas de trabalho
utilizadas pelo professor na sala de aula.
Como um importante instrumento nas aulas de geografia para a
construção do saber, consideramos que o livro didático precisa possuir
uma boa comunicação com os discentes, por meio de textos coerentes
e linguagem clara, através de imagens, gráficos, mapas, e outros que
possam ser associadas ao conteúdo estudado.
A paisagem, sendo um dos principais conceitos chaves da
Geografia, faz parte do conjunto de conceitos no qual tem muito a
contribuir para a compreensão do espaço geográfico, para Suertegaray
(2001) a paisagem nos possibilita realizar observações acerca desse
espaço geográfico.
Perante o desenvolvimento da pesquisa e a partir da análise do
conceito de Paisagem nos dois livros didáticos conseguimos identificar
que o conteúdo possui maior riqueza de conhecimento para a
compreensão dos alunos no livro da rede pública em relação ao livro
utilizado na rede particular.
METODOLOGIA
A metodologia teve início com levantamento bibliográfico
referente à importância do livro didático e o conceito de Paisagem,
procurando destacar alguns autores que se dedicaram ao estudo da
paisagem no entendimento do espaço geográfico.
A segunda parte da metodologia deu-se com a análise do
conceito de Paisagem em dois livros didáticos de geografia do ano de
2019, distintos de redes educacionais e ambos do 6° ano do ensino
fundamental. O primeiro livro intitula-se como “Fundamento Ético:
Geografia 6° ano” utilizado na rede particular e o segundo livro didático
como “Geração Alpha: Geografia 6° ano” usado na rede pública.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
O livro didático como instrumento de aprendizagem
Dentro da sala de aula o livro didático é apenas um dos inúmeros
recursos disponíveis para construção do ensino aprendizagem dos
alunos. De acordo com Castrogiovanni (2010, p.133):
O livro didático, frente as atuais condições de trabalho do professor
de Geografia tornam-se cada vez mais um instrumento, se não
indispensável, pelo menos necessário como complemento as
atividades didático-pedagógicas, devendo ser utilizado apenas como
um dos recursos entre tantos disponíveis.

Ainda para enfatizar o papel do livro como instrumento de
aprendizagem, Copatti (2017, p. 1) destaca que “O livro didático tem se
configurado como importante recurso para o desenvolvimento das aulas
e, na disciplina de Geografia, tem sido considerado um material
complementar ao trabalho docente”. No papel de recurso didático é vital
que o livro apresente aos alunos os conteúdos de maneira que consigam
assimilar a abordagem proposta e, assim, que eles consigam
problematizar o assunto, dando espaço para o surgimento de novas
ideias, conceitos e compressão para atuar no mundo o qual está inserido.
Dessa maneira, o livro didático de Geografia precisa apresentar
conteúdos e conceitos geográficos que proporcionem oportunidades
tanto para o professor quanto o aluno na construção do conhecimento e
de novos conceitos.
Como aponta Silva (2014, p.10):
[...] um livro didático de Geografia, além de apresentar informações
e conceitos geográficos, deve, sobretudo, auxiliar tanto os docentes
quanto os discentes na formulação de um raciocínio crítico,
fundamentado em bases do conhecimento científico a fim de que
esse recurso possa contribuir para estimular a criatividade dos
envolvidos para que os mesmos possam entender e agir no mundo
em que vivem de forma que haja um respeito mútuo tanto para com
os seres humanos, quanto para com os recursos naturais

- 125 -

Pata Bittencourt (1993, p. 73), o livro didático:
[...] é portador de textos que auxiliam, ou podem auxiliar, o domínio
da leitura escrita em todos os níveis de escolarização, serve para
ampliar informações, veiculando e divulgando, com uma linguagem
mais acessível, o saber científico. Possibilita, igualmente, a
articulação em suas páginas de outras linguagens além da escrita,
que podem fornecer ao estudante uma maior autonomia frente ao
conhecimento. Por seu intermédio, o conteúdo programático da
disciplina torna- se explícito e, dessa forma, tem condições de
auxiliar a aquisição de conceitos básicos do saber acumulado pelos
métodos e pelo rigor científico.

Diante dessas considerações, podemos entender e reconhecer a
importância do livro didático dentro da sala de aula para auxiliar o
professor na explicação do conteúdo e ampliar a capacidade de
entendimento dos alunos em compreender o mundo em que vivem e
atuam. Assim, contribuindo para a formação da cidadania por meio da
prática de construção e reconstrução de conhecimentos, habilidades e
valores (CAVALCANTI, 2012).
Contextualizando os livros didáticos utilizados na análise
Foram selecionados dois livros didáticos do 6° ano do ensino
fundamental do ano de 2019. O primeiro livro corresponde a rede
privada e intitula-se como Fundamento Ético: Geografia 6° ano (Figura
1), da editora SOMOS Educação, do autor Carlos Cassanta. Enquanto,
o segundo livro didático, diz respeito à rede pública e intitula-se como
Geração Alpha: Geografia 6° ano (Figura 2), de autoria de Fernando
dos Santos Sampaio, publicado na editora SM Educação.
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Figura 01
Livro didático do 6º ano, utilizados na análise

Fonte: Fundamento Ético: Geografia 6° ano, 2019.
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Figura 02
Livro didático do 6º ano, utilizados na análise

Fonte: Geração Alpha: Geografia 6° ano, 2019.

No livro 1 o conteúdo se encontra no caderno 1 que inclui o
assunto em apenas um capítulo intitulado como “Para que serve a
geografia?”. O conteúdo sobre o conceito está distribuído nas páginas
6 e 7. No livro 2 o conteúdo apresenta-se na primeira unidade
classificada como Paisagem e Espaço Geográfico, incluindo o capítulo
de estudo deste artigo, em um capítulo “1. Paisagem”, sendo trabalhado
da página 12 a 17.
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O livro didático utilizado na rede particular de ensino possui
uma divisão diferente do livro didático da rede pública, no particular é
dividido em cadernos, sendo quatro partes para serem usadas uma a
cada bimestre. Na rede pública o livro didático é dividido em nove
unidades e vinte e quatro capítulos.
O autor do livro didático Fundamento Ético da rede particular é
o geógrafo Carlos Cassanta, formado pela UNESP e Bacharel em
Gestão Ambiental pela UFSCar. Desde 1988, professor nos ensinos
Médio e Fundamental II da rede particular do estado de São Paulo. O
livro didático Geração Alpha é o autor Fernando dos Santos Sampaio,
Bacharel em Geografia e Doutor em Geografia Humana pela
Universidade de São Paulo (USP), também leciona em escolas da rede
pública e particular e na Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste).
O Conceito de Paisagem nos Livros Didáticos
No livro didático da escola privada é possível perceber que o
autor trabalha com o conceito de paisagem através da inter-relação com
o espaço geográfico, realizando algumas assimilações. O conteúdo é
abordado em apenas uma página, onde é brevemente dissertado em
alguns parágrafos sobre as diferenças entre o espaço humanizado
(geográfico) e o espaço natural, sem antes esquecer de conceituar o que
seria um elemento natural e cultural (temas importantes para poder
definir um espaço humanizado e natural).
Para Santos (1997), o conceito de paisagem relaciona os
sentidos do indivíduo observador, como o odor, as cores, ressaltando
que para cada agente observador existe uma maneira diferente de
perceber uma mesma paisagem, pois cada um se identifica com o
ambiente a partir de diferentes percepções, formulando suas próprias
paisagens. Assim afirmando que a paisagem não é algo estático e
comum a todos.
Indo na contramão dos conceitos de paisagem abordados por
Milton Santos, no livro didático o conceito de espaço geográfico é
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abordado da seguinte maneira: “Na paisagem do Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses, o que se vê são elementos naturais, os elementos
naturais, como rios e matas, resultam da ação da própria natureza.”
(CASSANTA, 2020, p. 7). Já o espaço natural é conceituado como: “A
segunda é um recorte de um espaço natural ainda preservado, sem
alterações provocadas pelo ser humano, um espaço natural.”
(CASSANTA, 2020, p. 7).
Para melhor visualização desse conceito, o livro apresenta
apenas duas imagens ilustrativas que diferenciam uma paisagem
humanizada (foto de uma rua movimentada na cidade de São Paulo) de
uma natural (foto do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses).
Verifica-se, também, a presença de duas atividades discursivas de
múltiplas questões, que ocupam um espaço maior no livro que o próprio
conteúdo.
Entende-se, então, que para um melhor aproveitamento deste
conteúdo ofertado pelo livro, o professor deverá aplicar seus próprios
conhecimentos para auxiliar os alunos no entendimento do conteúdo, já
que o tema abordado está bastante resumido e carece de informações
mais completas e ilustrações que desenvolvam mais deste conceito.
O segundo livro analisado corresponde ao livro didático
“Geração Alpha", trabalhado na rede pública de ensino. Neste livro a
temática Paisagem se encontra no primeiro capítulo e é dividida em
cinco pontos que se fazem importantes para a compreensão da temática,
são eles: O conceito de paisagem, A leitura da paisagem, Modificação
das paisagens, A paisagem e sua história, As paisagens e as diferentes
sociedades humanas.
De forma clara o livro define o conceito de paisagem como:
“Paisagem é tudo o que percebemos no espaço em determinado
momento. O relevo, os objetos e os seres vivos de um local são
elementos que formam a paisagem. Eles podem ser naturais ou sociais”
(SAMPAIO, 2019, p. 12).
Para Milton Santos (1997, p. 61) a paisagem é “[...] tudo aquilo
que nós vemos, o que a nossa visão alcança é a paisagem”. Indo além,
Santos define a paisagem como “Esta pode ser definida como o domínio
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do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes,
mas também de cores, movimentos, odores, sons...” (SANTOS, 1997,
p. 61).
Enfatizando a importância das ilustrações nos livros,
especialmente para turmas da educação básica, o livro trabalhado na
rede pública carrega suas páginas com imagens sobre o conteúdo. Em
muitos momentos é apresentado nas margens das páginas tipos de
paisagens do mundo com suas respectivas legendas e descrições.
Ao analisar o capítulo conseguimos identificar que o conteúdo
é abordado de forma ampla, sendo trabalhado nas páginas dedicadas ao
assunto os principais pontos para compreender o conceito de paisagem.
Após sua definição é trabalhado a classificação dos elementos
naturais e sociais, tais elementos são abordados de forma clara, o que
influencia na compreensão do leitor. A paisagem é descrita ao longo do
texto como um meio que nos revela sobre a história do espaço
geográfico e é tida como ponto de partida para compreensão do lugar
onde vivemos. Dando continuidade à análise, após sua definição, o livro
aborda como ler a paisagem e identificar os elementos (naturais ou
sociais), levando essa prática como primeiros passos para o estudo da
ciência geográfica.
Para finalizar, o livro traz a importância de compreender como
as sociedades estão organizadas a partir da análise das paisagens,
fazendo com que os educandos associem o mundo em que vivem a
partir da ciência geográfica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao considerar a importância do livro didático e dos conceitos
geográficos para o ensino de Geografia buscou-se neste trabalho
analisar como é abordado o conceito de Paisagem pelos Livros
Didáticos do 6º Ano do Ensino Fundamental, na rede escolar pública e
privada.
A partir da análise dos dois livros, constatou-se que o conceito
de Paisagem é trabalhado de maneira limitada no livro da escola privada
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quanto à abordagem desse conteúdo, estando disposto de forma
insuficiente para a compreensão de forma aprofundada do conceito
pelos alunos. Enquanto no livro da rede pública, o conceito de Paisagem
é trabalhado de forma mais ampla, promovendo a valorização desta
temática e do seu potencial para compreensão e interpretação do mundo
em que vive.
Nesse sentido, percebe-se que o livro didático da rede de ensino
público, apresenta melhor desempenho em tratar do conceito analisado,
com maior riqueza de informação, facilitando o maior entendimento do
aluno com o tema abordado. Dessa forma, consideramos que o livro
didático deve conter conteúdos e informações necessárias e de
qualidade para conseguir atingir o seu real papel no processo de ensino
e aprendizagem, uma vez que é tido como recurso didático e
instrumento de ensino.
REFERÊNCIAS
BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. 4ª
Ed. São Paulo: Contexto, 2001.
CAVALCANTI, L. S. A. A geografia escolar e a cidade: Ensaios de
Geografia para a vida urbana cotidiana. Campinas, SP: Papirus, 2012.
COPATI, Carina. Livro didático de geografia: da produção ao uso em
sala de aula. Élisée-Revista de Geografia da UEG, Porangatu, v. 6,
n. 2, p. 74-93, 2017.
COPATTI, Carina. Professor de geografia e livro didático: interações
na prática docente. In: XXII Jornada de Pesquisa. 2017. Disponível
em: <file:///C:/Users/Sucesso/AppData/Local/Temp/7748Texto%20do%20artigo-33218-1-10-20170913-2.pdf >. Acesso em: 24
de abril de 2021.
CASSANTA, Carlos. Fundamento Ético: Geografia 6º ano. São
Paulo: Saraiva, 2020.
- 132 -

CASTROGIOVANNI, A. C. et al. Geografia em sala de aula:
práticas e reflexões. –5 ed. Porto Alegre: editora da UFRGS,
associação dos Geógrafos Brasileiros, 2010.
SILVA, L. M. Livros didáticos de geografia: uma análise sobre o que
é produzido para os anos iniciais do ensino fundamental. Caminhos
de Geografia-revista online, Uberlândia, v.15, n. 52, p.173,
dezembro 2014.
SUERTEGARAY, Dirce M. Dirce Maria. Espaço geográfico uno e
múltiplo. Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y ciencias
sociales, v. 5, n. 79-104, 2001.
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo:
Hucitec, v. 5, 1997.
SAMPAIO, Fernando dos Santos. GERAÇÃO ALPHA:
GEOGRAFIA 6. 3. Ed. São Paulo: SM Educação, 2019.

- 133 -

VAMOS JOGAR? A UTILIZAÇÃO DO JOGO
ELETRÔNICO ROLETA DAS DECISÕES NAS
AULAS DE GEOGRAFIA
Diva Cristina B. Suruagy
Universidade Federal de Alagoas
divasuruagy@hotmail.com
Asier Calaça Ayastuy (1)
Universidade Federal de Alagoas
asierayastuy@gmail.com
Jacqueline Praxedes de Almeida (2)
Universidade Federal de Alagoas
jacquepdealmeida@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO
A disciplina de Geografia tem um papel fundamental na
formação cidadã dos estudantes e o docente deve incentivar e contribuir
para que os estudantes tenham uma compreensão crítica da realidade,
já que
Ensinar Geografia é mais do que “passar informação ou dar
conteúdos desconectados”, é articular o conhecimento geográfico
na dimensão do físico e do humano, superando as dicotomias,
utilizando a linguagem cartográfica com intuito de valorizar a
Geografia como disciplina escolar, é tornar a Geografia escolar
significativa com a finalidade de compreender e relacionar os
fenômenos estudados (CASTELLAR, 2019, p. 48-49 grifo do
autor).

Ensinar não se trata de uma tarefa fácil e o professor deve estar
apto a adotar práticas que descontruam a ideia da Geografia como
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disciplina mnemônica e enfadonha, sendo, durante o processo de
formação docente, o Estágio Supervisionado, através da relação teoriaprática, fundamental para promover esse processo.
Vale ressaltar que a Geografia como disciplina escolar tem a
finalidade de “[...] ajudar a formar raciocínios e concepções mais
articulados e aprofundados a respeito do espaço” (CAVALCANTI,
2013, p. 24). A Geografia possibilita
[...] aos alunos a prática de pensar os fatos e acontecimentos
mediante várias explicações, dependendo da conjunção desses
determinantes, entre os quais se encontra o espacial. A participação
de crianças e jovens na vida adulta, seja no trabalho, no bairro em
que moram, no lazer, nos espaços, de prática política explícita,
certamente será de melhor qualidade se estes conseguirem pensar
sobre seu espaço de forma mais abrangente e crítica
(CAVALCANTI, 2013, p. 24).

Assim, o professor de Geografia deve mostrar aos alunos a
relevância de estudar essa disciplina na escola para a compreensão e
transformação do espaço vivido. Durante o processo de formação dos
sujeitos é importante que o professor de Geografia utilize recursos
educacionais e, nesse sentido, o uso do jogo nas aulas como recurso
pedagógico pode ser muito útil no processo de ensino aprendizagem,
pois proporciona “[...] a troca e a coordenação de ideias e hipóteses
diferentes, além de propiciar conflitos, desequilíbrios e a construção de
novos conhecimentos fazendo com que o aluno aprenda o fazer, o
relacionar, o constatar, o comparar, o construir e o questionar.” (SILVA,
2019, p. 143)
Além disso, o jogo eletrônico pode contribuir em diversos
aspectos do processo de ensino-aprendizagem, como por exemplo:
proporcionando praticidade a prática do professor; desenvolvendo a
interação entre os alunos; despertando a curiosidade e propiciando uma
forma de aprendizagem dinâmica a partir das respostas dos estudantes.
O jogo pode servir também como um indicador para que o professor
possa avaliar suas práticas e quais assuntos os discentes estão tendo
mais dificuldades, facilidades e/ou dúvidas.
- 135 -

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o estudo
da Geografia
[...] prevê que, no Ensino Médio, sejam enfatizadas as
aprendizagens dos estudantes relativas ao desafio de dialogar com o
outro e com as novas tecnologias. Considerando que as novas
tecnologias exercem influência, às vezes negativa, outras vezes
positiva, no conjunto das relações sociais, é necessário assegurar aos
estudantes a análise e o uso consciente e crítico dessas tecnologias,
observando seus objetivos circunstanciais e suas finalidades a
médio e longo prazos, explorando suas potencialidades e
evidenciando seus limites na configuração do mundo
contemporâneo (BRASIL, 2017, p. 562).

Diante do exposto, o presente trabalho tem a finalidade de
relatar a experiência vivenciada no Estágio Curricular Supervisionado
II, do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), referente ao uso pedagógico de um jogo eletrônico
por meio do celular.
METODOLOGIA
Uma das tarefas elaboradas pelos estagiários do curso de
Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL) com a turma do 2º ano do ensino médio foi a utilização de um
jogo eletrônico. A atividade foi feita por etapas, sendo elas: 1.
observação da turma durante três aulas de 60 minutos cada, com o
objetivo de conhecer a turma e tentar identificar as dificuldades de
aprendizagem; 2. conversa com a professora supervisora, com a
finalidade de saber quais recursos de ensino ela já havia utilizado e
quais foram os resultados obtidos com o uso deles, bem como os
métodos de avaliação utilizados; 3. levantamento de produções
acadêmicas que abordassem o uso de atividades desenvolvidos nas
aulas de Geografia com alunos do Ensino Médio, com ênfase no uso de
jogos eletrônicos; 4. ministrar aula sobre o processo de urbanização e
os problemas urbanos, com foco principal nos problemas da cidade de
Maceió (aula ministrada pelos estagiários) e 5. aplicação do jogo
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eletrônico com os alunos, objetivando estimular o trabalho em equipe e
instigar o debate entre os estudantes. Para realização da atividade foram
utilizados os seguintes materiais: celular, aplicativo Roleta das
Decisões, relógio, quadro e giz.
Ao ministrar as aulas para os estudantes, etapa 4, os estagiários
buscaram aproximar o conteúdo da realidade vivida pelos alunos,
perguntado quais as problemáticas que eles observavam no bairro onde
eles moravam e no bairro da escola. Entre os problemas citados, os mais
enfocados foram: as péssimas condições dos transportes públicos e a
carência de saneamento básico de alguns bairros. Essa interação foi
importante para que eles percebessem a ligação que há entre o assunto
estudado e o cotidiano, e como esses problemas os atingem.
Antes da utilização de qualquer recurso em sala, incluindo o
jogo, há a necessidade de o professor testá-lo antecipadamente, para
averiguar sua aplicabilidade e para verificar se há a necessidade de
ajustes ou modificação antes de ser trabalhado na sala de aula. Assim,
antes da aplicação do jogo com os alunos, foram elaboradas questões a
partir dos assuntos das aulas anteriores, ministradas pelos estagiários.
As perguntas foram curtas e objetivas, já que o jogo funciona com um
tempo limite para se responder as questões, sendo, portanto, mais
adequado a utilização de perguntas sucintas.
A Roleta das Decisões (Figura 1) é um aplicativo gratuito e pode
ser utilizado por qualquer smartphone. Ele oferece as opções de roletas
e o usuário pode fazer adaptações como: modificar o design, colocar
um nome, selecionar o tipo de som e a quantidade de números
utilizados.
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Figura 1
aplicativo Roleta das Decisões.

Fonte: print do aplicativo na tela do smartphone (2019).

Foram elaboradas 15 perguntas, sendo identificadas com a
numeração de 1 a 15, que dependendo da complexidade, os alunos
tinham de 3 a 4 minutos para responder. O aplicativo fornece a opção
de ir retirando os números já sorteados, assim, quando o número era
sorteado ele era excluído da roleta e quando um grupo não sabia a
resposta, poderia passar a vez para o outro grupo, caso ninguém
acertasse a questão, os estagiários davam a resposta, explicando o
porquê da resolução.
Assim, para execução da última etapa, que foi a aplicação do
jogo, a turma, então composta por 8 alunos, foi dividida em 2 grupos,
cada um com 4 componentes. Vale destacar que a turma, em seu total,
era composta por 40 alunos, mas diante da greve do transporte escolar,
que ocorreu no período do estágio supervisionado, a turma apresentavase com número reduzido de alunos.
Os alunos participantes da atividade deram nomes aos grupos,
sendo as designações “quarteto fantástico” e “já ganhamos”. As equipes
ficaram separadas e no meio delas o celular ficou em cima da mesa para
mostrar a roleta (Figura 2), então o aluno levantava e clicava no celular,
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a roleta girava e aparecia um número, o número sorteado seria o da
pergunta. A estagiária fazia a leitura da questão e se o grupo acertasse
era marcada a pontuação no quadro.
Figura 2
equipes em sala de aula

Fonte: acervo pessoal (2019)

Para que o jogo em equipe alcançasse os objetivos e não se
tornasse apenas um entretenimento sem finalidade pedagógica, foram
necessárias algumas regras, sendo elas:
•

•

•

Regra 1: se houvesse muito barulho o grupo perderia a vez de
jogar. Essa regra foi fundamental para que a atividade fosse bem
desenvolvida e não atrapalhasse as salas vizinhas.
Regra 2: os integrantes do grupo deveriam debater antes de
responder. Isso foi importante para que todos os componentes
do grupo participassem do jogo e tivesse uma interação entre
eles.
Regra 3: o tempo para os estudantes pensarem na resposta
variou entre 3 e 4 minutos. A variação do tempo foi estabelecida
de acordo com a dificuldade da questão, por isso é importante
que todas as perguntas tenham um nível de dificuldade
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semelhante e não sejam muito longas para facilitar o
entendimento da questão.
No final da atividade os estudantes foram estimulados a opinar
sobre o jogo e o nível de dificuldade das perguntas, bem como sobre a
importância da atividade para estudar e relembrar os assuntos. No final,
as equipes terminaram empatadas, e foram bonificadas com um ponto
na nota mensal.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para Leal, Aquino e Araújo (2019, p. 261), os jogos “[...] se
mostram de grande valia a partir do momento em que o professor insere
o ensino lúdico em sala de aula, ultrapassando a visão tradicional já
existente [...]”. Nesse sentido, o jogo eletrônico Roleta das Decisões foi
útil, já que demonstrou, através da sua aplicação, que ele pode substituir
atividades mais tradicionais como o processo de revisão de conteúdos
através de perguntas e respostas escritas no caderno. Nesse sentido,
Miranda e Vieira (2019, p. 4) afirmam que
[...] dentre as principais características de jogos está a que promove
uma interação social, pois na maioria dos jogos é preciso a
existência de mais de um jogador ou até grandes grupos de pessoas
envolvidas na ação, contribuindo dessa maneira para o
desenvolvimento da sociabilidade do sujeito.

Pode-se afirmar que a aplicação do jogo eletrônico contribuiu
na interação entre os alunos, pois para poder responder às perguntas foi
necessário que primeiro houvesse um diálogo entre os participantes do
grupo. O jogo também possibilitou e promoveu a participação de todos
os alunos, até mesmo dos mais tímidos, já que houve a preocupação de
possibilitar a interação entre os componentes dos grupos.
Durante a execução do jogo, também ficou evidenciado o
interesse e a participação dos alunos na atividade, sendo também
possível observar que os estudantes demonstraram satisfação e interesse
com a utilização do jogo eletrônico como recurso didático em sala, já
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que “o uso de jogos como um recurso para o processo de ensino e
aprendizagem se torna um material atrativo, pois quando trabalhados de
forma correta, permitem o despertar da curiosidade e instigam a vontade
de aprender de forma prazerosa.” (BREDA, 2013, p. 39-40). É nessa
perspectiva que Pereira (2012, p. 183) afirma que “[...] cabe ao
professor não menosprezar tal ferramenta, tendo em vista que ela não é
apenas uma brincadeira, sem possibilidade de aprendizagem”. Até
porque pode ser nesse momento que aquele aluno, menos participativo
e mais desmotivado, comece a descobrir o interesse pela aprendizagem.
Para melhor avaliar a aplicação do jogo em sala de aula, foram
feitas 5 perguntas para os alunos, sendo elas: 1. Vocês conheciam o
aplicativo Roleta das Decisões? 2. Gostaram da atividade? 3. Já tinha
sido utilizado jogo eletrônico nas aulas de Geografia? 4. Já tinham
participado de uma revisão do conteúdo com a utilização de algum tipo
de jogo? 5. Vocês gostariam que fosse utilizado mais vezes esse tipo de
atividade nas aulas de Geografia?
Para o primeiro questionamento, todos alegaram que não
conheciam o aplicativo. Quando perguntado se tinham gostado da
atividade, os alunos unanimemente afirmaram que sim. Quanto a
utilização do jogo eletrônico nas aulas de Geografia, os discentes
afirmaram nunca terem tido uma experiência com esse tipo de jogo nas
aulas dessa disciplina. Já quando inquiridos se tinham participado de
uma revisão do conteúdo com a utilização de algum tipo de jogo, os
discentes responderam que não e que a revisão de conteúdo,
normalmente, é feita por meio da atividade escrita e não através de uma
atividade lúdica. Por fim, quando questionados se gostariam que fosse
utilizada mais vezes esse tipo de atividade nas aulas de Geografia, os
alunos afirmaram unanimemente que sim.
Os estudantes comentaram que o jogo eletrônico foi algo
diferente para eles e ao final da atividade um estudante sugeriu que não
houvesse som enquanto a roleta girava, mas os outros 7 participantes
discordaram da retirada do som.
É importante ressaltar que o celular e os jogos eletrônicos estão
presentes no cotidiano dos alunos, assim, pela familiaridade que os
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discentes possuem com essas ferramentas elas também podem ser
inseridas na sala de aula. Sobre essa questão, Araújo, Leal e Evangelista
(2014, p.4), afirmam que “no ensino de Geografia os jogos eletrônicos
surgem como uma possibilidade metodológica de grande relevância,
porém, ainda pouco utilizada em sala de aula”. Diante do exposto,
o educador deve ter consciência de que os games fazem parte da
realidade do educando. A aplicação desse recurso, como ferramenta
metodológica ao ensino, pode proporcionar uma aproximação e
interação entre professor e aluno, e entre os próprios estudantes.
Essa relação é fundamental para o desenvolvimento não só dos
discentes, mas também do(s) docente(s). Colocamos também que o
uso dos jogos eletrônicos poderá proporcionar um ambiente novo
em sala de aula, onde o real e a ficção se relacionam para o
surgimento de novas questões, atitude que há algum tempo se faz
necessária (PEREIRA, 2012, p.183).

Leal, Aquino e Araújo (2019, p. 260) ainda complementam
afirmando que
os jogos eletrônicos se mostram como uma excelente ferramenta de
aprendizagem, visto que os mesmos permitem por parte do usuário
raciocinar, buscar estratégias de memorização que de certa forma
exercitam a memória, bem como, a atenção do indivíduo. Essa
prática difere-se do tradicional ensino por memorização,
principalmente pela motivação que proporciona ao aluno, unindo
diversão ao aprendizado.

Assim, essa atividade buscou aproveitar o momento do Estágio
Supervisionado para promover uma ação educativa significativa e
integrada ao cotidiano dos alunos, através da aplicação de um jogo
eletrônico como recurso de ensino das aulas de Geografia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de Geografia deve contribuir para que o indivíduo
descubra e entenda as relações do mundo pelo método de análise,
interpretação, discussão e investigação. A Geografia nesse sentido é
relevante, principalmente porque é formadora de opiniões. Além disso,
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a disciplina tem um papel importante na formação cidadã dos
estudantes e deve instigar e contribuir para que o discente tenha uma
compreensão da realidade, mostrando que ele pode modificar o espaço
em que se vive.
É importante que a geografia escolar tenha sentido para o
estudante, pois ela pode ter um papel importante na formação do
pensamento crítico e reflexivo do aluno. Então, para que isso aconteça
é fundamental uma ruptura com modelos tradicionais de ensino, nos
quais os discentes são condicionados a serem somente ouvintes, sem
possibilidade de interação com o conhecimento. Para romper com essa
prática, as aulas devem ser dinâmicas e atraentes, estimulando a
participação do aluno, despertando a curiosidade e o desejo de aprender,
caso contrário, a disciplina continuará sendo vista como enfadonha e de
caráter mnemônico
Diante do exposto, o docente de Geografia deve desempenhar
seu papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem, buscando
metodologias que incentivam e estimulam os estudantes na busca pelo
conhecimento, sendo o uso dos jogos eletrônicos uma ferramenta
significativa no processo de ensino.
Utilizar o jogo eletrônico em sala de aula é uma questão que
vem sendo discutida, ainda existindo um certo receio quanto ao seu uso.
Mas, existem diversos jogos que podem ser adaptados para a utilização
no ambiente escolar, cabendo ao professor escolher aquele que melhor
se adeque às suas necessidades e objetivos. Neste trabalho, a Roleta das
Decisões proporcionou aos estudantes uma experiência nova, tanto em
relação ao uso de tecnologia em sala de aula quanto ao uso da
ludicidade.
Por fim, o jogo eletrônico Roleta das Decisões se mostrou muito
útil, principalmente quando jogado por equipes, pois os alunos puderam
dialogar, trocar ideias e debater sobre suas respostas. Este jogo também
pode ser utilizado em várias disciplinas, sendo importante para sua
utilização em sala de aula que o professor se prepare com antecedência,
criando as regras, testando o material com antecedência e elaborando as
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perguntas antes de levá-lo para os alunos, possibilitando assim uma
ação educativa significativa.
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INTRODUÇÃO
Podemos considerar que o processo de ensino-aprendizagem
tem passado por variadas modificações em suas bases estruturais, como
também por analises aprofundadas em seus conceitos epistemológicos,
priorizando o aprender do aluno a partir da metodologia adotada por
professores que integram o corpo docente das instituições de ensino.
Já a algum tempo se torna notável, o fato de que a educação tem
priorizado não o aprender do aluno em si, mas dados estatísticos que
visam incorporar benefícios a um sistema técnico que busca apenas
dados estatísticos para obtenção de recursos de órgãos não
governamentais, e não o desenvolvimento dos alunos como cidadão
como consta na LDB/1996. Diante dessa política educacional, tanto o
aluno quanto o professor passam a tomar uma atitude passiva,
desenvolvendo o saber de uma forma engessada e mecanizada.
Apontamos aqui a necessidade de renovação, presente no
âmbito educacional, tendo em vista que este busca transformar,
progressivamente, os educandos presentes nas instituições de ensino em
cidadãos que tomaram decisões diversas sobre o futuro da sociedade. A
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partir daí surge o questionamento que norteia a referida pesquisa: É
relevante refletir sobre uma nova metodologia avaliativa de ensino
partindo de uma análise crítica sobre as formas de avaliação adotadas
nas instituições de ensino?
Este escrito busca fazer uma análise sobre a atual conjuntura
docente tomando como base o livro Avaliação da aprendizagem escolar
do autor Cipriano Carlos Luckesi, e o diálogo do mesmo com alguns
outros autores, e assim apontar uma possível forma de trabalhar
questões relacionadas ao ensino a partir da avaliação.
Dentro desta perspectiva, objetivamos por via deste escrito
desenvolver um referencial teórico voltado a crítica educacional, como
também incorporar como possibilidade uma inovação no campo das
metodologias de ensino disponíveis ao professor, as Instalações
Geográficas.
Assim é nomeada a metodologia de ensino criada pelo professor
Emerson Ribeiro que, por via do trabalho com símbolos e signos busca
materializar o conteúdo discutido em sala de aula pelo docente,
incorporando aspectos ligados ao campo de vivencia dos indivíduos
sujeitados a avaliação, como também a arte e a criatividade nesse
processo.
A partir das críticas, presentes nestes escritos visamos levar o
leitor a um momento de reflexão quanto á atual conjuntura educacional
vivenciada, como também apresentar novas possibilidades, levando em
consideração as contribuições que essas modificações podem ocasionar
no campo do ensino.
METODOLOGIA
Partindo do pressuposto de que um conjunto de fatores são
necessário para um processo de ensino-aprendizagem de qualidade,
buscamos através deste escrito dialogar ideias voltadas ao teor da
avaliação no campo educacional na atualidade.
A educação no decorrer dos anos tem passado por diversas
modificações em suas bases estruturais, nesta perspectiva buscamos
- 147 -

dialogar sobre a avaliação num contexto crítico-reflexivo a fim de
promover novos olhares sobre a realidade educacional vivenciada pelos
brasileiros. De acordo com Castorina, Ferreiro, et al. (1998, p. 95), a
educação busca trazer átona conhecimentos necessário para a vida em
sociedade, saberes validos e relevantes para a convivência.
Todavia, existem questões paralelas que influenciam tal
questão, de acordo com Almeida (2014, p.4) “A educação tem como
princípio básico atender a todas as pessoas indistintamente. Neste
sentido, as questões que norteiam a educação, hoje se deparam com um
mundo globalizado”
O tema avaliação na atualidade tem seguido variados caminhos,
de forma que tem perdido seu significado real? Encontramos na atual
conjuntura educacional brasileira, uma pedagogia relacionada a
classificação e as provas, como também voltada ao autoritarismo e a
repetição.
É o que Cipriano Luckesi vem chamar de “pedagogia do
exame’’, dando ênfase ás series finais do ensino médio (época em que
os educandos estão se preparando para vestibulares, ENEM, entre
outros).O mesmo relata:
O mais visível e explicito exemplo dessa pedagogia está na pratica
de ensino do terceiro ano do 2° grau, em que todas as atividades
docentes e discentes estão voltadas para um treinamento de ‘’
resolver provas’’. Tendo em vista a preparação para o vestibular,
porta (socialmente apertada) de entrada para a universidade
(LUCKESI, 1998, p.17)

Vivenciamos uma época em que a educação é pautada em
números e estatísticas, a atenção de todos que compõe o processo de
aprendizagem se voltam não ao conteúdo desenvolvido em sala, sua
aplicabilidade ou a importância deste quanto a formação do sujeito
como cidadão, mas aos índices de aprovação tão desejados e aclamados
pelas instituições de ensino.
A priori iremos então tomar as partes do todo que fundamenta
as bases da educação, partindo dos sujeitos que a compõem; o
estudante, por exemplo se concentram na promoção (essa se dando a
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qualquer custo, não importando os meios de obtenção), os professores
por vezes utilizam a avaliação como instrumento de chantagem e
intimidação, pais detém sua atenção na promoção do aluno de serie para
serie e o núcleo gestor centrado na questão financeira e estatística
quanto à notas (por vezes mascarando-as).
Em suma, a avaliação geralmente é idealizada (aqui de forma
empírica, tanto por professores, quanto por alunos) como fator
negativo, afins de ameaçar o educando, isso se dá por via de expressões
errôneas que por vezes são utilizadas em sala (exemplo: É melhor
estudar, por que esta prova vai ser matando), e isso pode vir a substituir
a real motivação que deveria impulsionar o processo educacional, como
também castrar a curiosidade do educando e tolher seu prazer quanto
aos estudos. Luckesi relata:
Elas demonstram o quanto o professor utiliza-se das provas como
um fator negativo de motivação. O estudante deverá se dedicar aos
estudos não porque os conteúdos sejam importantes, significativos
e prazerosos de serem aprendidos, mas sim porque estão ameaçados
por uma prova, o medo os levará a estudar (LUCKESI, 1998, p.19)

E isso desconsiderando o fato de estarmos inclusos em um meio
educacional não democrático, onde fatores internos existentes no
processo educacional ainda conseguem interferir nesse processo, como
a confecção de provas á fins de reprovação, promoção e remoção de
pontos para alunos específicos, entre outros.
A avaliação para alguns tem tomado ainda o posto de prova de
resistência, de forma que a real importância estaria na nota, e não no
conteúdo trabalhado e no sucesso ou fracasso do processo de ensino
aprendizagem, isso considerando tanto o papel do educador quanto do
educando. Luckesi, ressalta:
Nem sempre se leva em consideração o que foi ensinado. Mais
importante do que ser uma oportunidade de aprendizagem
significativa, a avaliação tem sido uma oportunidade de prova de
resistência do aluno aos ataques do professor. As notas são operadas
como se nada tivessem a ver com a aprendizagem. As medias são
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medias entre números e não expressões de aprendizagens bem ou
malsucedidas. (LUCKESI, 1998, p.23)

Demo deixa bem clara sua perspectiva quanto a avaliação, seria
necessária para o processo educacional. Também faz crítica sobre o mal
uso da mesma numa perspectiva relacionada ao qual buscamos destacar
nesse escrito. Para o mesmo o momento de avaliação estaria engajado
na busca de aprimorar o conhecimento trabalhado em sala, relata:
Entendo que avaliação é iniciativa instrumental e indispensável para
garantir o direito do aluno de aprender bem. Pode ser mal usada,
abusada, deturpada, mas, em sua condição diagnóstica e preventiva,
é procedimento crucial. O movimento mundial em torno da
avaliação (“High-stakes” testing, nos Estados Unidos; Pisa, na
Europa) tem o significado de, pelo menos nas suas intenções
piedosas, aprimorar a chance de aprender (DEMO, 2012, p. 12).

Existe então a necessidade de refletir e dialogar acerca desta
temática tão polemica. A educação, incorpora alguns aspectos da
competitividade promovida por o capitalismo (tanto é que a educação
neste sistema carrega traços profundos deste), Maceno (2019, p.11)
justifica nossa afirmação quando destaca que “a educação no
capitalismo tem a sua marca, isto é, a educação é tão contraditória e
desigual quanto o é o modo de produção”.
No atual sistema econômico, a avaliação é estruturada dentro de
uma ótica de pratica a partir da classificação (sendo assim está
relacionada intimamente ao capital), porem esta não vem a render
melhorias ao processo educacional, Cipriano Luckesi fazendo critica a
esse modelo destaca:
A atual pratica da avaliação escolar estipulou como função do ato
de avaliar a classificação e não o diagnóstico, como deveria ser
construtivamente. Ou seja, o julgamento de valor, que teria a função
de possibilitar uma nova tomada de decisão sobre o objeto avaliado,
passa a ter a função estática de classificar um objeto ou um ser
humano histórico num padrão definitivamente determinado. Do
ponto de vista da aprendizagem escolar, poderá ser definitivamente
classificado como inferior, médio ou superior (LUCKESI, 1998, p.
34).
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Percebemos então que na atualidade o educando é taxado desde
a infância, classificado e assim, recebe um título decorrente do seu
desempenho em uma avaliação, tomando como base a quantidade de
fatores que podem influenciar na mesma (nível de preparo dos
indivíduos, humor do professor, clareza nas ideias expostas, etc.).
A pratica da avaliação classificatória pode também vir a causar
sérios riscos à saúde dos indivíduos submetidos, o sujeito poderá se
sentir pressionado a alcançar melhores resultados, ou aceitar o título lhe
conferido, como mediano ou mesmo inferior, se frustrando como causa
de um título conferido com base em uma avaliação mal sucedida.
Já em uma perspectiva diagnostica se torna possível sanar e
trabalhar sobre o sujeito e suas falhar após o momento de avaliação
antes de considerar taxar o mesmo, castrando a possibilidade deste sair
da sua zona de conforto e ir em busca do novo da forma que lhe é
proposto, surge aqui a possibilidade de incentivo, tanto da parte do
educando, quanto do educador. Dentro desta perspectiva surge um
questionamento relevante á discussão, qual o motivo de existência do
processo avaliativo?
Cipriano Luckesi (1998, p. 66) traz uma possível resposta a essa
pergunta, ressalta que “A avaliação da aprendizagem existe
propriamente para garantir a qualidade da aprendizagem do aluno. Ela
tem a função de possibilitar uma qualificação da aprendizagem do
educando.”
A partir de uma observação superficial sobre a educação e sua
atual faceta se torna possível perceber que existem discrepâncias nesta
afirmação, como por exemplo o discurso quanto a qualidade na
educação. Devemos considerar que vários são os fatores que implicam
nesse quesito, não devemos culpar apenas o professor neste contexto.
A qualidade da educação em si sofre influencias de diversos fatores que
por vezes independem quanto à ação do professor, estando fora do seu
alcance. Demo destaca:
O foco obsessivo no professor teria como resultado “culpá-lo”, o
que não cabe, porque ele é tão vítima desse sistema de ensino quanto
seu estudante. A ideia é, então, “cuidar do professor”, literalmente,
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contanto que ele possa cuidar do estudante, pois “ser professor é
cuidar que o aluno aprenda” (DEMO, 2004ª, 2012, p.8).

Podemos ainda considerar afirmar que a avaliação perdeu seu
sentido, aponto de ser mal interpretada por todos os sujeitos inseridos
no contexto pedagógico, tanto professor quanto aluno se apegaram a
esse sistema, de forma que os mesmos se alienam distintamente,
Luckesi relata:
Mais que isso, as notas se tornam a divindade adorada tanto pelo
professor como pelo aluno. O professor adora-as quando são baixas,
por mostrar sua lisura (‘’ não aprovo de graça; sou durão); por
mostrar seu ‘’ poder’’ (‘’ não aprovo qualquer aluno e de qualquer
jeito’’). O aluno por outro lado, está a procura do ‘’ Santo Graal’’ –
a nota. Ele precisa dela não importa se ela expressa ou não uma
aprendizagem satisfatória; ele que a nota. Faz contas e medias para
verificar a sua situação. É a nota que domina tudo; é em função dela
que se vive na pratica escolar (LUCKESI, 1998, p. 24).

Desta forma tanto aluno quanto professor idealizam a forma de
interpretar o momento avaliativo, porem de forma errônea. Se pararmos
para refletir um instante podemos perceber que até mesmo a própria
palavra avaliação faz-nos lembrar do ato de responder uma prova
escrita, fora o próprio sentimento de descontentamento gerado quanto
ao pensar sobre a mesma.
Existe então a necessidade de desmistificar esta concepção
equivocada idealizada onde a avaliação tomaria formato de ‘’ bicho de
sete cabeças’’, no lugar do professor um carrasco pronto para o abate,
e o aluno como ser submisso e apático nesse processo pautado em um
modelo tradicionalista.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Instalações geográficas: Por um momento de avaliação
emancipatório
A fins de promover um processo de revolução no âmbito
educacional, buscamos no campo das artes e do imaginário um tipo de
avaliação que se mostrasse ligada ao aprender real do indivíduo,
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estruturada a partir do imaginário, incorporada as relações de valores e
cultura do sujeito respeitando suas particularidades e por fim voltada a
dinamização do processo avaliativo educacional.
As Instalações geográficas surgem aqui como possibilidade de
avaliação construtiva, que visa tornar o processo educacional mais
dinâmico, priorizando extrair do imaginário do indivíduo o conteúdo
trabalhado em sala, baseado na materialização do mesmo por via de
símbolos e signos.
Acredita-se que um dos principais desafios da avaliação na
atualidade está na compreensão do conteúdo que por muitas vezes é
abstraído, porém não compreendido em plenitude. A metodologia
avaliativa construtiva instalações geográficas surge aqui como
possibilidade de emancipação quanto a monotonia do momento de
avaliação escolar, levando o educando a sair de sua zona de conforto e
a refletir, como também estudar o tema proposto de forma aprofundada
o indivíduo é levado a refletir sobre o conteúdo, como também de uma
forma de representa-lo.
Trata-se de uma metodologia associada à arte, que traz a
criatividade a realidade do educando de forma que a mesma possa vir a
ser associada ao conteúdo idealizado, ultrapassando a barreira do
abstrato.
Buscamos aqui motivar educadores quanto á reflexão sobre suas
práticas de ensino, de forma que a partir deste momento de reflexão
possam perceber a pluralidade de possibilidades disponíveis quanto á
metodologias de ensino, entre elas uma em especial (as instalações
geográficas).
Os avanços causados por a crescente ação da globalização nos
meios de comunicação vieram a facilitar a troca de informação de tal
maneira que tornaram obsoletos diversos meios anteriores a este, tanto
a disponibilidade da informação como sua fluidez vieram a impactar de
forma extraordinária a vida da população.
Ao dialogar a respeito da informação não podemos excluir
nossos alunos, pois estes estão inseridos em uma perspectiva histórica,
em uma dada sociedade que passa diariamente por constantes
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modificações estruturais e informacionais. Estes se encontram em um
ponto onde a perspectiva da versatilidade informacional é a principal
pauta incorporada. Ribeiro (2009, p. 558) coloca: “Portanto, a
velocidade com que o espaço se transforma este também, vem e opera
em sala de aula, pelos dados que muitos alunos trazem devido ao acesso
as informações de variados meios de comunicação’’
Diante disso o educador deve reinventar suas práticas, incluindo
parâmetros ligados a inovações no meio educacional, incorporando
novas habilidades ao momento do aprender. As instalações surgem aqui
como possibilidade de realização quanto á essas pretensões, buscamos
integrar a criatividade ao momento de avaliação, de forma que faça com
que conteúdos trabalhados em sala possam vir a ser materializados.
Ribeiro destaca:
Para minar as bases desse complexo ideológico escolar dominante,
apostamos numa forma de aprendizagem, contudo sabemos da
difícil tarefa que e realizar experimentos didáticos, por que estamos
sós, o diferente é inerente ao indivíduo pois é o que motiva novas
criações (RIBEIRO, 2009, p.560).

Buscamos por via deste publicar, após um momento de ruptura
quanto ao tradicional (não buscamos por via deste mostrar o tradicional
como irrelevante, obsoleto ou desnecessário, sabemos a importância
deste) apontar esta nova forma avaliativa, que faz com que se torne
possível associar arte aos conteúdos trabalhados.
Existem limitações quanto a isso (um exemplo seria o pouco
respaldo desta por se tratar de uma incorporação relativamente recente),
porém apontamos a necessidade de um momento de renovação quanto
às formas avaliativas adotadas em sala. Segundo Ribeiro:
Assim a avaliação por instalações diante do processo de avaliar se
constrói pautada nos conceitos geográficos e na arte para que não
fique aprisionada apenas a verbalização dos conceitos e termos, mas
que alcance pela mediação da arte a superação dos fenômenos que
fazem parte do processo de ensino aprendizagem materializando-se
na pratica espacial-social (RIBEIRO, 2011, p. 98).
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É interessante destacar que não nos prendemos apenas ao “fazer
por fazer’’, na perspectiva aqui referida percebemos o aluno como ser
social inserido em diversas realidades distintas, e com base nisso
visamos incorporar as experiências, informações e valores perpassados
também em uma perspectiva histórica, no produto final, que seria o
fazer da avaliação por instalações.
Hoffmann (2009) aborda problemáticas relacionadas a forma e
critério de avaliação e quanto ao pluralidade de campos de vivencia dos
alunos que compõe uma dada sala de aula, relata:
Numa classe de alfabetização ingressam alunos oriundos de
ambientes dos mais diversos. Meninos que desde cedo estão nas
ruas trabalhando, cuidando dos irmãos menores, sobrevivendo a
cidade grande. Outros meninos que viveram esse mesmo tempo
protegidos pelos pais, sem apanhar sozinhos uma condução, tendo
a sua disposição brinquedos, revistas, televisão, mas tendo a sua
casa como o espaço de vida. Como poderão ser comparados, na
escola, em termos de suas capacidades? Todos aprenderam muitas
coisas, mas a partir de experiências tão diversas que tornam bastante
difícil explicar os vários entendimentos que expressam sobre os
fenômenos. Esperar de todos a mesma compreensão do material de
leitura, de atitudes em aula? (HOFFMANN, 2009, p.43).

É interessante também destacar que o campo de vivencia do
professor não fica omisso, vindo a influenciar na forma como este
expõe o conteúdo, como o aluno aprende e também quanto á critérios
de avaliação. Hoffmann destaca:
Se os entendimentos dos alunos decorrem de sua experiência de
vida, o mesmo acontece com o educados. Daí a tarefa avaliativa ser
uma verdadeira charada. Ou seja, dá diferentes maneiras de o aluno
compreender o professor, a matéria, o que a escola lhe pede; há
diferentes maneiras de o professor compreender o aluno, pelo seu
maior ou menor domínio em determinadas áreas de conhecimento,
expectativas predeterminadas (HOFFMANN, 2009, p. 47).

Ribeiro busca sanar essa idealização quanto á não consideração
da vivencia do aluno em sala de aula e em respaldo destaca a
importância quanto á organização desses saberes e experiências
adquiridos dentro e fora das delimitações da escola, Relata:
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Assim verificamos que diante do processo de ensino-aprendizagem,
o aluno ser cultural, estabelece relações sociais entre a escola e o
mundo externo a ela, trazendo suas influências culturais, de
informação, sociais, econômicas e de senso-comum. Este saber
conflituoso precisa ser na escola sistematizado, ordenado,
organizado diante da razão cientifica (RIBEIRO, 2009, p. 558).

Desta forma não percebemos o aluno como passivo, ou carente
de humanidade, enxergamos o mesmo como ser social, inserido em uma
dada realidade social, com carga emocional, sensível e de
conhecimentos (formais ou informais), como também passivo de
mudanças.
Existem variadas formas de conceituar avaliação, Ribeiro
(2011), ao citar Fernandes (2006) concebe as avaliações numa
perspectiva de orientação, para de alguma forma causar melhorias a
aprendizagem, de forma associada ao papel que o aluno deve
desempenhar. Podemos perceber aqui uma certa ligação com ideologias
pautadas nas discussões anteriores com Lukesi e a proposta quanto a
avaliação em uma perspectiva diagnostica.
Ribeiro (2011), da mesma forma que Lukesi (1998), percebe a
importância de promover uma ruptura quanto ao tradicional, mesmo
reconhecendo sua relevância, tomando como exemplos de “avaliações’’
por via de trabalhos transcritos, pesquisas propostas (que por vezes são
pautadas em um plágio descarado de sites da internet), ou de resolução
de atividades da apostila. Aponta:
Em linhas, muitos professores chamam de avaliação o processo de
ensino aprendizagem quanto o aluno em sala de aula passa a fazer
as tarefas, exemplo: é explicado um tema e depois dado exercícios.
Os alunos fazem as tarefas e depois o professor atribui nota. (...)
Outro exemplo é a realização dos exercícios da apostila, também
atribuída uma nota como se fosse uma avaliação, mas o temos nesse
tipo de atividade é um exercício de fixação. Também é chamada de
avaliação a apresentação de um trabalho escrito e entregue pelos
alunos e que na maioria das vezes ‘’ quase sempre’’ são tirados da
internet sem a menor preocupação de pesquisa, na realidade é o
usado o ‘’ CTRL C e CTRL V’’, e aceito por muitos professores
(RIBEIRO, 2011, p.93).
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É relevante destacar ainda que Ribeiro (2011) não percebe essa
realidade educacional avaliativa como sendo culpa do profissional da
educação, que muitas vezes se encontra sobrecarregado de trabalho,
com cargas horarias extensas e exaustivas, por sua vez não tendo outra
opção, senão esses modelos pseudoavaliativos que são idealizados
como uma “saída fácil’’, como também a ação dos alunos frente a
avaliação.
Devemos ter consciência que existem diversas realidades
especificas que fazem com que o professor venha a adotar práticas
como estas citadas anteriormente (carga horaria exaustiva, trabalho em
mais de uma instituição de ensino afins de se ter uma melhor
remuneração, entre outros).
Em suma, a avaliação deve ser pré-estabelecida e planejada, a
fim de ser associada ao processo educacional e assim, vir a auxiliar na
maturação das ideias e conhecimentos perpassados, é necessário deixar
esses modelos pseudoavaliativos citados com o objetivo de incorporar
novas práxis.
É interessante também destacar a relevância do profissional da
educação refletir sobre sua postura em sala, não adotando uma
“pedagogia opressora’’, para que o educando não venha a associar o
processo avaliativo ao medo. Como também modificarmos a
perspectiva da avaliação simplesmente como realização de provas (A
pedagogia do exame, já citada anteriormente nesse trabalho).
Percebemos uma ligação nítida entre as ideias de Lukesi e Ribeiro
quando:
Para Lukesi(2006), a pedagogia jesuítica definia como um ensino
eficiente o ritual de provas e exames, assim, como a pedagogia
Comeniana que priorizava os exames para estimular o aprendizado
dos alunos. Esse tipo de avaliação era baseada no medo, na punição
e no ato de disciplinar (RIBEIRO, 2011, p.95).

Assim, visualizamos a necessidade de causar uma ruptura nestas
pedagogias avaliativas que não dão sentido real ao conhecimento, e
mostram total descaso quanto ás vertentes históricas e sociais dos
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indivíduos submetidos. Dentro desta perspectiva surge uma dúvida: que
tipo de avaliação buscamos implementar por via deste?
Buscamos aqui enfatizar o termo “avaliação construtiva”
cunhado em Ribeiro para fundamentar suas discussões sobre
Instalações Geográficas. Sobre isso, Ribeiro aponta:
O termo utilizado “avaliação construtiva’’ é dado pelo
encaminhamento do processo de ensino aprendizagem e de como
ele é realizado. Não só com provas e avaliações ou textos, mas sim
por um objetivo que leve o aluno a unir o conhecimento ensinado
pelo professor com a pesquisa, a criação e a arte, sobre o tema
abordado transformando-o e materializando em instalações
geográficas, ou seja, como representar o que foi estudado em sala
de aula ou campo, essas, por conseguinte atuam nas estruturas
mentais por associações, experimentadas e vivenciadas pelo lugar,
da apresentação, da sua forma e de seu conteúdo que só se torna
possível pela pesquisa objetiva real (RIBEIRO, 2011, p. 99).

Dentro desta perspectiva percebemos aqui o ponto de colisão
entre as temáticas tratadas neste escrito, à avaliação construtiva seria
uma forma de associar criatividade e conteúdo por via da construção
real do conhecimento adquirido, incorporando peculiaridades
especificas ligadas ao campo de vivencia do indivíduo, como também
sua bagagem histórica, social, seus valores, crenças e informações
tomadas para si no decorrer do dia a dia.
Partindo deste pressuposto percebemos que a proposta de
trabalhar numa perspectiva construtiva na avaliação é buscar
transcender a avaliação diagnostica, ou seja, é dar um passo adiante
quanto á construção do saber empírico, numa perspectiva artística e
também social, seria a possibilidade de dar um objetivo ao saber
construído nas instituições de ensino com base na busca por a inovação
no ramo educacional. Concordamos com Hoffmann, quando:
Ultrapassar posturas convencionais na avaliação do desempenho do
aluno exige o aprofundamento em questões de aprendizagem e o
domínio da área de conhecimentos das diferentes disciplinas. Mas
antes disso, pressupõe acreditar que existem muitas respostas
possíveis ás charadas que enfrentamos. Todas as respostas devem
ser respeitadas desde que sejam coerentes ao princípio de máxima
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confiança nas possibilidades dos educandos (HOFFMAN, 2009,
p.48).

Avaliar é um processo, um único instrumento pode gerar um
dado, nem sempre este é o melhor, no entanto a construção do
conhecimento e a construção do instrumento de avaliação em que
professor e aluno juntos possam atuar, ainda, é a melhor alternativa para
o processo de ensino e aprendizagem. A imagem I, ilustra um exemplo
de Instalação Geográfica.
Imagem 1
Momento de exposição de Instalações Geográficas no pátio da
escola

Imagem: Instalações geográficas em suas mais diversas facetas.
Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Nas referidas instalações, os alunos tentaram representar 2
regiões brasileiras, mais especificamente o nordeste e o sudeste
(aspectos físicos, históricos, culturais e econômicos). Cada elemento
presente (até mesmo a base selecionada) está, de alguma forma
relacionada á temática proposta. Podemos perceber, tomando como
exemplo a instalação da esquerda, o calçado, como representação tanto
do artesanato (perspectiva histórico-cultural), quanto a quantidade de
fabricas de sandálias situadas na região (perspectiva econômica). Esse
aspecto relaciona o campo de vivencia do aluno ao conteúdo em sí. A
rocha banhada á gliter da instalação da direita representa o ciclo da
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mineração, que foi de real importância para a ocupação da região, como
também o recipiente; o CD representa a produção de objetos
industrializados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da atual conjuntura social percebemos a necessidade de
repensar algumas questões especificas a fim de uma melhor
estruturação. Desta forma é interessante destacar que o processo de
maturação desta ideia parte do âmbito escolar, de forma que é neste
ambiente que o indivíduo passa por um processo de formação
continuada, englobando disciplinas diversas com a finalidade especifica
de formar o cidadão que irá compor a cúpula social (ou não), tendo voz
ativa (ou não) em seu meio de atuação.
A partir disso, existem diversos agenciamentos ligados a
conjuntura educacional atual como também ao processo de ensinoaprendizagem, um destes seria a avaliação. O termo avaliação, com o
decorrer do tempo passou por um processo de deformação, e isso
resultou em uma distorção quanto ao seu real significado. Existem
vários tipos de avaliação, entre eles buscamos exaltar a avaliação em
uma perspectiva construtiva.
A fins de retomar a identidade da avaliação, propomos apontar
a metodologia avaliativa construtiva instalações geográficas como
possibilidade ao professor, como também mostrar seu potencial quanto
à eficácia no processo de ensino-aprendizagem. Tomamos como base
as críticas aos modelos educacionais implementados no decorrer da
história, estes que tinham pedagogias voltadas a diversas facetas como,
opressão, medo, entre outros, situadas por Cipriano Carlos Lukesi, e
apontamos como possibilidade as instalações geográficas, criadas a
partir da reflexão de Emerson Ribeiro.
A partir deste escrito, se torna possível perceber a necessidade
de ruptura quanto a metodologias avaliativas ainda implementadas na
atualidade, que perpassaram gerações afio não buscamos desmerecer o
modelo tradicionalista, compreendemos aqui sua relevância, apenas
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buscamos apontar novos parâmetros que podem ser adotados no meio
educacional e que, por vezes, não conseguem atingir o resultado
esperado, assim desfavorecendo o processo educacional.
Temos ciência das dificuldades apresentadas quando tratamos
da temática inovação quanto á educação, porem também podemos
concluir que o medo de arriscar não pode deter o progresso que é
constante, e que vai acontecer independente das barreiras apresentadas,
tomando como vertente as metodologias avaliativas de ensino.
É preciso desconstruir a ideia de avaliação já incorporada no
meio escolar, como prova escrita, trabalhos copiados da internet, ou
resolução de exercícios que não trarão benefícios notáveis ao processo
de ensino-aprendizagem, de forma que seja possível reconstruir a
concepção de avaliação tomando como base a necessidade de tornar
todo esse processo mais fluido e rentável aos educandos.
É interessante por fim perceber que para a mudança real ocorrer,
as práticas incorporadas ao presente escrito devem se tornar reais dentro
das instituições de ensino, pois se a ideia de inovação não deixar as
margens do papel, ou os limites do intelecto, de nada servirão.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo objetiva analisar as contribuições do uso de
imagens no ensino de geografia para turmas do 6º ano do ensino
fundamental. A escolha dos alunos dessa série se deve ao fato de eles
apresentarem pouco poder de abstração racional dado a sua pouca
idade, o que, a priori, reforçaria o papel desempenhado pela imagem
no processo de ensino-aprendizagem. O caminho de investigação
escolhido para o trabalho foi o da lógica da descoberta, orientada pelo
questionamento central, que visa analisar as possibilidades das
representações visuais para o processo de ensino-aprendizagem em
aulas de geografia. Da questão central, desdobram-se subquestões, tais
como: Qual peso a imagem apresenta para a sociedade atual? Como as
imagens são trabalhadas pelos professores de geografia em sala de aula?
Será que o visual apresenta pesos diferentes na geografia física quando
comparada a sua parte humana?
Para tentar responder tais questões utilizamos o resultado obtido
por duas turmas do 6º ano do ensino fundamental da rede pública
municipal do Rio de Janeiro do bairro Pavuna, zona norte da referida
cidade. A turma A tem 30 alunos matriculados e idade média de 12,5
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anos. Já a turma B conta com 29 alunos e idade média de 12,8 anos. A
idade média das turmas foi aferida com base na data de elaboração do
último questionário por eles respondido. A escolha por essas turmas
entre as seis desse ano escolar da escola deve-se ao fato de elas serem
do mesmo turno, apresentar número de alunos próximos, terem
rendimento médio similar nas avaliações de geografia além de serem
turmas nas quais os autores lecionam.
A metodologia empregada consistiu, inicialmente, na
apresentação de quatro temas relacionados ao 6º ano de escolaridade
básica: os conceitos-chave da geografia, espaço geográfico, estrutura
interna da Terra e as placas tectônicas. Escolhemos tais temas, pois são
aqueles pertinentes à grade curricular dessa etapa escolar (1º e 2º
bimestres) e por abrangerem os dois ramos dessa disciplina. Alteramos
a explanação para as turmas sob duas variáveis: ramo da geografia
contemplada (humana ou física) e tipo de peso dado à forma de
explanação (oral ou visual). Assim, os quatro temas foram apresentados
às duas turmas, ora diferenciando-se pelo ramo geográfico, ora pelo tipo
de explanação. Dessa forma, ambas as turmas tiveram os mesmos
conteúdos, porém com distintas formas de apresentação: enquanto a
turma A teve um conteúdo de geografia física apresentado de forma
visual, a turma B teve o mesmo conteúdo apresentado de forma somente
oral, por exemplo. Depois mantivemos o ramo geográfico do tema
modificando a forma de apresentação entre as turmas.
Para verificar de forma quantitativa nosso objeto de estudo,
reservamos os últimos 40 minutos de cada aula de 100 minutos de
duração para os alunos responderem os questionários relativos ao tema
estudado. Utilizamos questionário fechado com dez perguntas com
quatro opções de resposta cada uma. Os resultados obtidos serão
apresentados na segunda parte desse artigo.
Estruturamos o presente artigo em duas partes. A primeira
pondera a respeito da importância atribuída a imagem na sociedade
atual e o papel da mesma no interior da ciência geografia, contemplando
a análise da sua corrente positivista e o uso de métodos visuais para a
difusão do conhecimento geográfico em turmas do ensino fundamental
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regular. A segunda parte apresentará os resultados quantitativos
alcançados para a apreensão dos conteúdos, tanto nas aulas alicerçadas
na explanação oral, quanto nas calcadas em apresentações visuais. Após
a apresentação dos resultados obtidos discutiremos os apontamentos
mostrados pelos dados conseguidos e teceremos algumas considerações
a respeito deles. No momento seguinte, com base ainda nos números
desse experimento, ponderaremos a respeito das possibilidades e dos
limites da aprendizagem significativa na geografia.
LEGITIMANDO O DISCURSO:
PEDAGÓGICO DA IMAGEM

O

USO

SOCIAL

E

Delimitar a imagem conceitualmente não é tarefa fácil. Sobre
essa dificuldade, Joly (2007, p. 13) diz que essa palavra “é tão utilizada,
com tantos tipos de significações sem vínculo aparente, que parece bem
difícil dar uma definição simples dela, que recubra todos os seus
empregos”. Apesar desse empecilho, a autora mais à frente expõe que
ainda assim “o mais impressionante é que, apesar da diversidade de
significações da palavra, consigamos compreendê-la”.
Mesmo sem uma definição teórica precisa, a imagem possui um
poder singular de comunicação. Na esteira desse pensamento
poderíamos afirmar que uma imagem diz mais que mil palavras? Se
esse axioma for tomado como verdadeiro para o ambiente escolar como
parece ser na sociedade, o uso de imagens em sala de aula para os alunos
do ensino fundamental substituiria, de maneira mais efetiva para o
processo ensino-aprendizagem, as aulas orais expositivas? Para uma
sociedade caracterizada pela pressa, que lhe rouba o tempo de uma
análise mais profunda, a imagem pode até dizer mais que mil palavras;
porém, para o ambiente escolar, exigente de um olhar mais crítico, essa
afirmação suscita algumas ponderações necessárias a respeito de sua
validade.
A respeito das contribuições de Gurán (2000), relativos às duas
maneiras pelas quais a imagem pode ser utilizada no ambiente
educacional, Novaes (2011, p. 12) diz que ela pode ser usada “para
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contar”, “quando trabalhamos com a ideia de registro e
verossimilhança”, ou ela pode ainda ser utilizada “para descobrir”. Este
caso, segundo o autor, ocorre “quando buscamos discutir as
seletividades atuantes nos processos de produção e recepção das
imagens”. Para esse trabalho, no qual nos esforçamos em apontar o
papel reforçador das imagens para a fixação do conteúdo, nos
pautaremos no uso de representações “para contar”- mesmo sabendo
que tal opção tende a contribuir para a passividade do aluno, pois lhes
impõem um olhar já viciado pela fala do professor.
Nossa escolha por esse viés não se trata de nenhuma “maldade
pedagógica”. Sua adoção se deve ao fato de sua maior pertinência para
o propósito a que esse material pretende. Embora entendamos que
mesmo com a utilização da imagem “para contar”, a opção “para
descobrir” ainda estará presente, mesmo não sendo incitada por nós,
pois não podemos controlar o olhar que terão os alunos, mesmo que
queiramos orientá-los. Dessa forma, do mesmo modo que a palavra é
parte de quem diz e parte de quem a ouve, a imagem, em nosso caso,
pode ser parte de quem a projeta e parte de quem a vê. Assim,
trabalharemos alicerçados sobre a importância do uso do slide show em
sala de aula, porém cientes de suas insuficiências e de suas
potencialidades.
A associação entre geografia e imagem já é sugerida na
etimologia dessa ciência. Entre outras definições secundárias, a
geografia é definida como “ciência que tem por objeto a descrição da
superfície da Terra, o estudo de seus aspectos físicos atuais e das
relações entre o meio natural e os grupos humanos”, de acordo com o
dicionário Aurélio em sua versão online. Essa conceituação, ao destacar
o papel descritivo dessa ciência, evoca, mais uma vez, o caráter visual
dessa disciplina - fato validado no bojo da discussão dessa ciência a
partir dos pensadores filiados a geografia tradicional, pautada no
positivismo, conforme menciona Moraes (2007).
A descrição sugere, a posteriori, a construção de imagem
mentais e/ou físicas dos espaços descritos. Essa prática metodológica,
tão cara à geografia, deságua no ambiente escolar quando ocorre a
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institucionalização dessa disciplina. Nesse sentido, Tuan (1979, p. 413)
citado por Novaes (2011, p. 7) assevera que “uma aula de geografia sem
imagens corresponderia a ‘uma aula de anatomia sem esqueleto’, pois
o geógrafo ‘depende mais da câmera do que outros cientistas sociais’
para apresentar o mundo aos alunos”. Assim, ratificamos o papel de
destaque desempenhado pela imagem no trabalho pedagógico
específico da geografia, desde seus primórdios, alicerçados na
descrição das paisagens, até sua vertente crítica de renovação
metodológica.
Dessa forma, devido à proximidade entre geografia e imagem,
o uso de elementos visuais sempre esteve presente nas práticas usuais
das salas de aula, sobretudo por meio daqueles presentes nos livros
didáticos. Entretanto, em nosso entendimento, os slides ampliam a
possibilidade de fixação do conteúdo ao permitir maior aproximação do
ambiente de vivência do aluno, o que não é conseguido pelo livro
didático, dado sua necessidade de abrangência nacional. O projetor, ao
se valer do cotidiano dos discentes, “encurta” o caminho do processo
de ensino-aprendizagem.
Um exemplo emblemático dessa questão pode ser analisado a
partir da discussão conceitual de lugar na geografia. Para exemplificar
esse conceito, livros didáticos como Garavello e Garcia (2005), Sene e
Moreira (2009) e Beluce e Garcia (2010), recorrem a textos
paradidáticos, músicas e gravuras como forma de apontarem a afinidade
dos personagens dos livros com o espaço. Uma imagem a partir do site
Google Maps, tendo como referência a escola, pode dar conta da
apreensão da categoria de lugar de modo mais direto: tão logo a imagem
é projetada, os alunos já apontam de imediato, a rua em que moram, o
campo no qual jogam bola, a praça que frequentam etc. Trabalha-se,
dessa maneira, na perspectiva da aprendizagem significativa. Segundo
o trabalho de Moreira et al (2007, p. 6), no qual os autores analisam as
contribuições de David Ausubel, esse tipo de aprendizagem se
caracteriza por ser
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o processo através do qual uma nova informação (um novo
conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva
(não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da
aprendizagem significativa que o significado lógico do material de
aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito.

Dessa forma, ao trabalharmos a categoria de lugar por meio das
referências espaciais dos discentes, estamos proporcionando a eles uma
nova informação que recorre aos seus conhecimentos prévios, sendo
dessa maneira um conhecimento cunhado por Ausebel como não
arbitrário.
Não queremos com o exemplo acima indicar a aprendizagem
significativa como a abordagem mais propícia para se ensinar
geografia, entendemos ser ela um dos caminhos dentro de um universo
de metodologias possíveis. A esse respeito, Salvador (1994, p. 150)
pontua que “nem sempre a aprendizagem é significativa, isto é, nem
sempre dá lugar à construção de significados. Em muitas ocasiões, a
aprendizagem limita-se à mera repetição memorística”. No afã de forjar
um contraponto às abordagens anteriores, a “decoreba” passou a ser
vista pelos docentes mais desavisados como um malefício para a
aprendizagem nas abordagens geográficas. Entretanto, é preciso
destacar que a memorização é parte inequívoca no processo de ensinoaprendizagem. É importante que os alunos saibam nomes das capitais
dos estados brasileiros, por exemplo. Após a solidificação dessa
informação em sua estrutura cognitiva, ou concomitante a ela, eles
precisam entender os processos socioeconômicos responsáveis pela
consolidação dessas cidades como capitais. Assim, se faz necessário
uma geografia para além da “decoreba” e não uma abordagem
geográfica isenta dela, visto que existem conteúdos exigentes desse
método, especialmente na geografia física.
Retomando a discussão referente às representações visuais na
geografia, o uso do globo terrestre em sala de aula também é bastante
interessante para analisar o fascínio exercido pela imagem para a
geração atual de alunos da educação básica. Ao entrar na sala com o
mesmo, a recepção, na maioria das vezes, é: “professor, vamos jogar
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bola hoje?”. A piada recorrente já indica o impacto, visto que um livro
no lugar do globo terrestre não suscitaria nem uma fala por parte dos
discentes. Essa recepção pode ser creditada, também, ao fato da
excepcionalidade, pois o globo terrestre não é tão presente em sala
como são os livros didáticos. Portanto, o atrativo exercido pelo primeiro
é muito maior que o exercido pelo segundo. Ao colocá-lo sobre a mesa,
imediatamente alguns alunos começam a manuseá-lo perguntando onde
fica determinado país. Certamente e, infelizmente, um livro ou um texto
com a relação de todos os países do mundo, não despertaria o mesmo
interesse nos alunos.
Nesse sentido, trazemos à discussão em Moran (2009, p. 5),
sobre o peso da imagem para a sociedade atual. Esse pedagogo expõe
que
[...] o não mostrar equivale a não existir, a não acontecer. O que não
se vê perde existência, um fato mostrado com imagem e palavra tem
mais força que se for mostrado somente com palavra. Muitas
situações importantes do cotidiano perdem força por não terem sido
valorizadas pela imagem [...].

Balizados na premissa assinalada por Moran, na qual a imagem
serve como aporte para a palavra, nos propusemos a romper com as
aulas somente expositivas, inserindo características visuais a elas, para,
posteriormente, apontar se essa forma favorece, de fato, o processo de
ensino-aprendizagem. Os resultados obtidos por esse processo são
desvelados na parte a seguir desse artigo.
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GEOGRAFIA E IMAGEM: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Os resultados obtidos nesse experimento foram sintetizados na
tabela 1 na qual a abreviatura referente aos temas selecionados
previamente são: estrutura interna da Terra (EIT), placas tectônicas
(PT), conceitos geográficos (CG) e espaço geográfico (EG). Na aula
referente aos conceitos geográficos discutimos, também, o conceito de
espaço, entretanto, assim como com os demais conceitos, o fizemos de
maneira teórica descolado do ambiente dos alunos. Na aula sobre o
espaço geográfico, adotamos a acepção proposta por Santos (2012, p.
103) na qual o espaço é visto como a “soma da paisagem mais a vida
que as anima”. Nesse sentido, enquanto na primeira aula nos ativemos
a uma discussão teórica, na segunda trabalhamos as categorias espaço,
paisagem, território, região e lugar e os seus rebatimentos no ambiente
de vivência dos alunos.
Tabela 1
Porcentagens de acertos de acordo com o arranjo
FísicaHumanaFísicaHumanaTurmas
Visual/Tema visual/Tema Oral/Tema Oral/Tema
A
68,5% (EIT)
78% (CG)
57% (PT)
72% (EG)
64,8%
B
62% (PT)
68% (EG)
48% (EIT)
(CG)
Média
69%
60%
de acerto
Fonte: O autor, 2018.

Os conteúdos de geografia física apresentaram maior variação
de resultado de acordo com a forma de exposição do tema, conforme
apontam os dados acima. A turma A quando teve a exposição visual de
um tema físico obteve um índice de acerto 11,5% superior a exposição
de um tema físico apresentado de forma oral apenas. Na turma B essa
diferença atingiu 12%. Considerando a forma de explanação, ocorreu
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variação menor nos assuntos de cunho mais humano. Na turma A, o
índice de acerto nas aulas visuais foi superior em 6% aos índices em
aulas orais; Enquanto, na turma B, o índice de acertos foi de 5,2% a
mais nas aulas visuais.
Quando consideramos os conteúdos relacionados à geografia
física expostos de forma visual, no somatório das duas turmas, notamos
que o índice de acerto é 13% superior aos mesmos conteúdos
apresentados apenas oralmente. Considerando os conteúdos humanos,
essa diferença é de 4,6%. Ao somarmos os resultados das turmas
considerando apenas a maneira de exposição, independentemente do
ramo geográfico em questão, as aulas visuais apresenta um índice de
acertos 9% superior às aulas orais.
Os dados expressos acima exigem algumas ponderações, pois
não queremos utilizar da “ditadura fria” dos números para validarmos
nosso discurso no sentido de que os métodos visuais são os mais
adequados para a aprendizagem dos alunos. Não podemos
desconsiderar que tais resultados são retratos de um dado momento dos
alunos, os quais dispunham, naquele momento, de condições físicas,
cognitivas e emocionais específicas. O mesmo experimento em outro
momento do ano escolar poderia apresentar dados distintos, posto que
as condições físicas e psíquicas dos discentes apresentam variações com
reflexos consideráveis em seu rendimento escolar. Essa variação não
pode ser captada por uma pesquisa de cunho quantitativo como
pretendemos aqui.
Preciso é, também, reforçar os questionamentos a respeito da
fidelidade das avaliações em fornecer um retrato fiel sobre a absorção
dos conteúdos – independentemente da nomenclatura que utilizamos
para ela: testes, questionários, provas etc. Nesse sentido, embora os
índices de respostas certas tenham sido mais elevados nas aulas visuais,
não se pode afirmar, de maneira categórica, que tal conteúdo foi
assimilado à estrutura cognitiva dos discentes. Não devemos ser
apressados e preguiçosos em associar, imediatamente, acerto e
aprendizagem. Um trabalho de médio prazo se faria necessário para
confirmar essa associação.
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Associações imediatistas à parte, os resultados registram que as
imagens são capazes de serem acessadas no repertório mental de forma
mais eficiente que as palavras proferidas em nossas aulas. A palavra
isoladamente pode se embrenhar no meio de tantas outras e confundir
os discentes, dificultando-lhes a separação entre as essenciais e as
acessórias. Por sua vez, a imagem desconexa da palavra pode emergir
vazia e estanque. Desse modo, defendemos que palavra e imagem
favorecem a aprendizagem e não a atomização de uma das duas.
Se por um lado a análise desses números isoladamente não pode
ser tomada como balizador central para as análises referentes ao
processo de ensino-aprendizagem, por outro eles não podem ser
desmerecidos. Os números, nesse experimento, longe de apontar
certezas inabaláveis, se prestam a apontar caminhos metodológicos
mais eficientes para a assimilação dos conteúdos geográficos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Questionamos com mais frequência o que ouvimos, mas nem
sempre nos permitimos ponderar sobre aquilo que vemos. A imagem é
comumente convertida em signo de verdade para nossa sociedade,
aquilo que não se vê parece não existir, como nos lembra Moran (2009).
Devido a sua condição de portadora da verdade e ao fascínio exercido
por ela nas gerações atuais, a imagem é amplamente adotada nas
práticas pedagógicas como forma de “contar”. Nas escolas, a criticidade
a respeito de sua produção, ou seja, a imagem enquanto objeto de
análise é sonegada em prol de sua utilização apenas como instrumento
para o processo de ensino-aprendizagem. Assim, a ausência crítica a
respeito das intencionalidades escondidas nas imagens iguala a
sociedade e a escola, pois ambas geralmente apresentam a mesma
postura indiferente frente a essa temática.
Reconhecendo a ausência dessas criticidades, esse trabalho se
propôs, então, investigar se as representações visuais utilizadas em sua
condição de signos de verdade no ensino de geografia favorecem a

- 172 -

aprendizagem. Os resultados mostraram que sim, porém algumas
considerações se fizeram necessárias.
As imagens não se sobrepõem às palavras, elas se
complementam. As imagens impactam, mas são as palavras que as
confirmam ou as questionam, pois, conforme expõe Santos (2012, p.
18), “descrição e explicação são inseparáveis”. Assim, não defendemos
o uso indiscriminado da imagem nas aulas de geografia, mas sim
pretendemos apontar sua validade em determinadas circunstâncias da
aprendizagem.
Em tempo, cabe ponderar que o método por si só não é inovador.
Podem-se repetir práticas antigas por intermédio de ferramentas novas.
Isso acontece se trocarmos as imagens dos livros didáticos pelas
selecionadas por nós sem nenhum critério prévio. Nossa defesa é que a
inovação reside no fato dessas imagens contemplarem, quando
possível, o ambiente de vivência dos discentes, favorecendo uma
aprendizagem significativa.
Esse artigo, alicerçado no uso de representações visuais em sala
de aula, procurou trazer algumas ponderações de caráter tecnológico ao
debate. Essa discussão, por sua vez, abre possibilidade para uma análise
mais ampla, pois alude a um dilema geracional do qual nosso ambiente
escolar é palco emblemático. César Nunes ilustrou brilhantemente esse
dilema de maneira sucinta em palestra proferida por ocasião da Jornada
Pedagógica do município de Mesquita em 26/08/2014. De acordo com
esse pedagogo, “temos uma escola do século XIX, professores do
século XX e alunos do século XXI”. Equacionar esses tempos desiguais
é condição necessária para que a escola mantenha seu papel social. Para
isso, urge a aproximação desses sujeitos do século XX com as novas
tecnologias para atualizar as estruturas dessa instituição do século XIX,
objetivando, dessa forma, fazer com que a escola tenha o mesmo
fascínio da imagem e desperte igual ou interesse próximo ao exercido
pelos tablets, ipods e celulares para esses seres do século XXI.
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INTRODUÇÃO
A ciência geográfica tem como maior objetivo o estudo do
espaço geográfico, pois, é dentro do mesmo que ocorrem as relações
sociais dos indivíduos, e é a partir dele que se estudam os conceitos de
paisagem e do lugar. No ensino de Geografia não é diferente, o
professor tem como objetivo incitar os seus alunos a compreenderem as
relações que os cercam de forma didática, acessível e utilizando de
metodologias para um melhor entendimento. Entretanto, o educador
também terá educandos que não possuem um ou mais sentidos, como é
o caso dos discentes com deficiência visual, para eles o ensino dos
conceitos de paisagem e lugar tornam-se mais difíceis de serem
trabalhados, porém, não impossíveis. Tendo em vista as dificuldades
que perpassam o aluno, é necessário que o professor utilize de
metodologias que venham a facilitar o ensino-aprendizagem deste
grupo.
Segundo Callai et al, (2011),
Partimos da premissa de que a condição primordial para que os
educadores em Geografia compreendam as especificidades dos
educandos, seja a formação em Educação Especial como parte
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integrante da formação inicial e continuada desses professores de
Geografia.

Para muitas pessoas, a inclusão do aluno com qualquer tipo de
deficiência é suficiente para a concretização de uma boa educação,
porém, a mesma não se detém somente a inclusão do educando em sala.
A educação especial foi se estruturando, para que pudesse auxiliar no
desenvolvimento das pessoas portadoras de deficiência e está foi se
desenvolvendo e moldando-se no decorrer dos anos.
Para Mello e Machado (2015) “a educação especial no Brasil, e
principalmente para os deficientes visuais, percorreu um trajeto
histórico doloroso e cansativo em busca dos seus direitos, para que se
tornarem expressos em Decretos e Leis que viessem a ser realizados”.
Porém, passados mais de cem anos desde a criação do Imperial Instituto
dos Meninos Cegos, o qual foi um modelo explicito de segregação e de
uma metodologia seletiva e excludente. As atitudes anteriormente
citadas foram de desmanchando por via de Leis, Decretos e Tratados; a
fim de assegurar aos deficientes uma maior igualdade perante a
sociedade, construindo e assegurando seus direitos adquiridos em sua
trajetória, uma das vitorias adquiridas foi à inclusão do deficiente visual
em classes do ensino regular básico.
O ensino de geografia é importa na construção da alfabetização
espacial de qualquer pessoa, está tendo ou não algum tipo de
deficiência. Pois, segundo Castrogiovanni (2014),
Por abordar diferentes correntes de pensamentos e buscar
procedimentos e métodos alternativos a fim de compreender as
relações e fenômenos humanos no espaço geográficos, a Geografia
se faz uma ciência plural. O ensino da Geografia objetiva o espaço
geográfico, sendo que este é uma construção teórica e ao mesmo
tempo concebido e construído intelectualmente, e assim tornando
uma ferramenta para analisar a realidade e as transformações
ocorridas. No entanto o espaço geográfico é constituído por formas
materiais visíveis, naturais e construídas pela sociedade através das
relações que se estabelecem no espaço a partir do movimento de
relações e interelações entre o homem e a natureza
(CASTROGIOVANNI, 2014).
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Pensando na relação existe entre a vivência e as geografias
possuem o presente trabalho, discute duas categorias geográficas que se
fazem presentes no dia-a-dia do deficiente visual: a paisagem e o lugar.
A fim de compreender como estes conceitos são entendidos pelos
alunos com deficiência visual, e como com a ajuda de metodologias a
apreensão dos mesmos se torna facilitada e expressiva na construção do
seu conhecimento em geografia. Esta pesquisa desenvolveu-se na
Unidade Educacional Especializada José Álvares de Azevedo, a qual
desenvolve trabalhos com a educação Infantil, psicopedagogia, ensino
itinerante, deficiência múltipla, projeto alternativo de alfabetização
braile, reabilitação – orientação e mobilidade, atividades da vida diária,
comunicação, educação física adaptada, psicomotricidade e arteeducação.
O ENSINO DE GEOGRAFIA
O ensino de Geografia é de grande importância para a
construção do conhecimento de mundo do aluno, pois seu o seu objeto
de estudo é o espaço geográfico e tudo que o compõe, como o lugar, a
paisagem o território e etc., e estes componentes são encontrados no
espaço de vivencia de qualquer aluno, pois, é a partir deste
conhecimento que o mesmo irá construir seu espaço, seu lugar,
reconhecer as paisagens e assim entender a dinâmica do espaço
geográfico. E a partir desta também que se desenvolverá seu
conhecimento sobre o que é a paisagem e o lugar.
Sendo assim, é de grande importância à escola tentar conectar a
vivência do aluno e o conteúdo ensinado, para que assim, não só ela,
mas os conteúdos se tornem interessantes para os mesmos. Se refletir
sobre o modo como se ensina, sejam os conteúdos ministrados ou
ferramentas que se utilizou (ou irá se utilizar), são de grande
importância e fundamentais para um bom entendimento por parte do
educando sobre os conteúdos e de como aplicá-los em sua vivência. A
busca por novas técnicas ou ferramentas de ensino são muito bemvindas, sempre pensando que o professor está sempre em busca de
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novas ferramentas para uma ampliação das possibilidades das trocas de
informação, pois a mesma sempre está em constante transformações ou
atualizações.
Pensando na citação acima, como o ensino de geografia está
frente esta confusão sobre o que a “informação” e o que é a “formação”?
Sempre em busca informações para nos auxiliarmos no ensino do
educando, ou seja, para lhe passar a formação necessária. O ensino de
geografia se faz presente na era da informação, a ciência geográfica está
se desenvolvendo e se atualizando, estando a mesma sempre em
constante mudança na sua forma de descrever o mundo, tendo como seu
objeto de estudo o espaço geográfico e tudo que o compõe este
(paisagem, lugar, território, região e etc.,).
O alcance ilimitado da ciência geografia, mais precisamente do
ensino de geografia, sempre procura uma aproximação mais verídica
possível do espaço de vivencia do aluno, para que assim, se possa dar a
este o conhecimento necessário para a formação de sua criticidade,
buscando sempre formas didáticas e dinâmicas para compreensão dos
conteúdos ministrados, afim de que assim, se ampliem a construção e o
entendimento sobre o que é ensina pela geografia.
A partir desta explicação sobre a importância da ciência
geografia, mais precisamente do ensino, aplicação do lúdico e didático
juntos a mesma, está torna-se atraente frente aos educandos. Descobrir
e entender como os conceitos de paisagem e de lugar se apresentam para
alunos com deficiência visual em seu ensino, tendo em vista que os
mesmos não possuem um dos sentidos mais importantes, a visão, seja
ela total ou parcial. Indagou-se te como os conceitos de paisagem e
lugar lhe foram ensinadas e buscou-se formas de apreender as
percepções deste educando a mesmas, esta análise é pautada em
considerações sobre o seu espaço vivido.

- 179 -

CONCEITO DE PAISAGEM
Quando vai se lecionar sobre o conceito de paisagem para os
alunos, é normal que se desenvolva uma junção entre nossos
instrumentos indissociáveis, o livro didático, a bagagem que trouxemos
de estudos feitos na licenciatura e o mais importante, o conhecimento
de vivência do aluno. Pois, ele auxilia na efetivação do ensinoaprendizagem. No decorrer da aplicação do conteúdo referente à
paisagem, e que a mesma corresponde a tudo que eles vêem, eles
entendem rapidamente. No decorrer das explanações é perceptível que
os educandos vão compreendendo e percebendo que a paisagem não é
formada apenas pelo que é visível, mas pelo percebido, e pelo conjunto
dos sentidos (os quais são utilizados pelos deficientes visuais). Entendese assim, que a paisagem artificial é conecta com os objetos que são
produzidos pelo homem e a paisagem natural a qual ainda não foi
“tocado” pelo mesmo. Sendo assim, a paisagem é uma relação entre
artificial com o natural.
Esta declaração é efetivada por intermédio de Santos (2008, p.
67 - 68),
Tudo que nós vemos, o que é alcançado pela visão é a paisagem.
Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista
abrange. É formada não somente de volumes, mas também por
movimentos, odores, sons, cores e etc.

Compreende-se assim, que a paisagem é de grande importância
para se perceber a dinâmica de um lugar, o sentindo do ver. A visão se
torna um dos mais importantes sentidos, porém, não é somente a partir
dela que o indivíduo pode ter uma análise sobre a paisagem, os demais
sentidos também são de extrema importância. Temos um conceito que
foi proposto por Sack (2010), o qual ele fala do "ver com o corpo", o
qual permite que a pessoa com deficiência visual, fazer uso de outros
sentidos, que gerarão novas idéias sobre a paisagem.
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Segundo Arruda (2014), "Então, o som da chuva permite que se
saiba identificar uma paisagem, assim como cheiro que essa chuva
deixa no contato com os elementos da paisagem." Sendo assim,
[...] ele escreveu que o som da chuva, ao qual nunca antes prestara
atenção, agora podia delinear para ele toda uma paisagem: na
calçada o som da chuva era um, na grama era outro. E assim por
diante nos arbustos, na cerca que separava o jardim da rua (SACK 5,
2010, p. 180 Apud ARRUDA, 2016, p. 210).

A audição e a visão são os sentidos distanciadores, em
contrapartida, os demais sentidos como o olfato, o paladar e o tato, são
os sentidos denominados de aproximadores. Só se tem a experiência do
espaço quando se estimula os sentidos. Para Tuan (2013),
O paladar, o olfato, a sensibilidade da pele e a audição não podem
individualmente (nem sequer talvez juntos tornar-nos cientes de um
mundo exterior habitado por objetos). No entanto, em combinação
com as faculdades “espacializantes” da visão e do tato, esses
sentidos essencialmente não distanciadores enriquecem muito a
nossa apreensão do caráter espacial e geométrico do mundo [...]
(TUAN, 2013, p.22).

Assim, se entende o papel de grande importância que a visão
possui, entretanto sem esta, os outros sentidos podem ser utilizados,
Por muitas vezes a categoria paisagem foi definida como “aquilo
que a visão alcança” principalmente na perspectiva tradicional da
Geografia escolar, marcada pelo seu caráter decorativo e descritivo,
essa visão desde o fim do século XIX e início do XX já vinha sendo
criticada por diminuir as potencialidades do conhecimento
geográfico nas escolas, Delgado de Carvalho foi um dos primeiros
na crítica a essa vertente, vista como mnemônica valorizando
unicamente a memorização, tal método não englobaria a ótica onde
a verdadeira Geografia objetivaria como estudo a terra sendo habitat
do homem, onde o conhecimento da realidade do aluno seria
considerado (ROCHA, 1999, p. 17).

Pensando no conceito de que a paisagem somente pode ser
conexa com um campo só do que alcançado pela visão, interroga-se
5

SACKS, Oliver. O olhar da mente. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
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sobre algumas questões sobre o ensino deste conceito para alunos com
deficiência visual: 1). Seria acessível trabalhar o conceito de paisagem
a partir do alcance da visão? Para (VASCONCELOS et al 2018, p.04)
“para esses alunos, a percepção da paisagem é feita de forma
diferenciada, na medida em que possui uma dimensão subjetiva e por
isso pode ser aprendida a partir de outros sentidos.”.
Para que ocorra o que foi citado acima, é necessário que durante
a construção do processo educacional do aluno com deficiência visual,
o discente deve ser auxiliado na estimulação de seus demais sentidos, a
fim de entender sua orientação espacial e organização de seus sentidos,
e estas irão ajudar a desencadear as suas capacidades e habilidades.
Conforme (BUENO, 1999, p. 193), “Se faz necessário que exista uma
estimulação sistemática adequada, que abranja todas as capacidades”.
O discente deve ser instigado a situações que o façam utilizar
todos os sentidos no processo de ensino-aprendizagem. Ao se refletir
em abordar o conceito de paisagem, é necessário que o docente, pense
em metodologias que venham a facilitar o entendimento destes
educandos, de forma que estes venham a possibilitar e estimular a
criticidade dos alunos fazendo com que eles a encontre em seu
cotidiano, muitas vezes a paisagem para eles se dará de forma subjetiva,
pois cada educando possui uma forma individual de pensar, sentir e ver
a paisagem.
Como foi dito no início deste capitulo, a paisagem não é
somente o visual, ela tem a sua própria dinâmica, onde dentro da mesma
possui movimentos, sons, odores, valores tanto culturais como os
sociais, assim a sua compreensão se apresenta como: Para Vasconcelos
et al (2018), “uma composição mental que resultante de uma seleção e
estruturação subjetiva a partir da informação emitida pelo entorno,
mediante o qual este se torna compreensível ao homem e orienta suas
decisões e comportamentos”. (CAVALCANTE apud ARRUDA et al,
2010, p. 06).
Esta afirmação é comprovada nesta pesquisa, onde a experiência
vivenciada por cada discente com deficiência visual é expressiva na sua
percepção espacial. Portanto, o conceito de paisagem no ensino de
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Geografia, não é extinto por não possuírem o sentido da visão, podendo
ser utilizadas para o auxílio no entendimento sobre a paisagem o seu
lugar de vivência, maquetes que retratem as diferentes formas de
paisagem: urbanizada e natural, e se possível uma aula a campo.
O discente com deficiência visual deve vivenciar o seu espaço
por completo, pois a partir deste ele poderá compreender as formas
diversas de paisagens existentes ao seu entorno, e o fazendo
compreender que a paisagem não se esgota ao ter um contato visual, e
a partir desta justificativa, desenvolver dinâmicas relacionadas a
paisagem.
A paisagem é diversificada e sua construção seda em conexão
com os demais sentidos, que não é somente o visual, assim, e possível
que se desencadeie novas formas de construção de um determinado
espaço. Segundo Vasconcelos et al., (2018, p. 8-9), "A
multisensorialidade então nos permite ver a pluralidade de formas de
construção intelectual do espaço, nos possibilita uma reflexão sobre o
espaço enquanto um objeto de estudo que tem uma dimensão simbólica
conjunta com seu substrato material.” .A forma como o discente com
deficiência visual percebe a paisagem e o lugar e como se relaciona é
particular, pois, cada um possui seu ponto de vista. Afirmo o que
(PORTO, 2005, p. 25) ressalta que, "o invisível aos olhos do cego não
é invisível a sua sensibilidade, intencionalidade e interioridade”.
CONCEITO DE LUGAR
O conceito de lugar na Geografia Humanística nasce na década
de 1970. Esta vertente dará destaque a afetividade que o indivíduo
desenvolve com o ambiente. Para se chegar a esta conclusão, foi
necessário chegar às denominadas filosofias dos significados –
existencialismo, fenomenologia e idealismo– estas encontram no
individual de cada ser humano compreensões para seus costumes diante
do mundo (Holzer, 1993; Mello, 1990). Por possuir grandes pensadores
desta corrente, se destaca Anne Buttimer, Edward Relph, Yi-Fu Tuan.
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Para adeptos desta corrente humanística, o lugar é conceituado,
sobretudo como produto de ações da experiência humana: “o lugar
significa muito mais que o sentido geográfico de localização. Não se
refere a objetos e atributos das localizações, mas a tipos de experiência
e envolvimento com o mundo, a necessidade de raízes e segurança”
(STANISKI et al., 2014, p. 13 apud RELPH, 1979). O “lugar é o centro
de significações construído e moldado pela vivência (TUAN, 1975).
Observa-se assim que na verdade da realidade referente à
afetividade desenvolvida pelos mesmos, e estes significados são
desenvolvidos durante as nossas vidas, e a partir da convivência com os
demais e com o lugar. “Carregam uma bagagem de sensações emotivas
especialmente porque o indivíduo se sente seguro e protegido”
(MELLO, 1990). “Tal lugar transmite lembranças confortantes que nos
remete a sensação de lar” (Tuan, 1975; Buttimer, 1985a). Em outras
palavras, “o lugar verdadeiramente é o somatório das dimensões
simbólicas, emocionais, culturais, políticas e biológicas” (STANISKI
et al., 2014 apud BUTTIMER, 1985b, p. 228).
Entretanto, o relacionamento de afetividade desenvolvido pelos
indivíduos para com o lugar somente acontece pelo fato do mesmo ter
interesses que são estipulados. “Os lugares só adquirem identidade e
significado através da intenção humana e da relação existente entre
aquelas intenções e os atributos objetivos do lugar, ou seja, o cenário
físico e as atividades ali desenvolvidas” (LEITE, 1998, p.10). Para Tuan
(1975) o lugar, “é criado pelos indivíduos, para os próprios indivíduos”.
A experiência de lugar para outro é bastante diversificada.
“Cada pessoa está rodeada por camadas concêntricas de espaço vivido,
da sala para o lar, para a vizinhança, cidade, região e para a nação”
(BUTTIMER, 1985, p. 178 apud STANISKI et al.,2014, p. 06). Em
síntese, essas “entidades” são todos lugares aos quais os sujeitos
experimentaram abertamente, como o lar; é o melhor modelo para um
referencial, pois, é significativo o relacionado do mesmo para com os
indivíduos, ele nos remete a abrigo, proteção e sentimentos.
Vivenciamos o lar diariamente, pois, saímos para lugares diversos todos
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os dias, porém, sempre voltamos para o lar, ou lugares que se
assemelham como abrigos, hotéis, etc.
METODOLOGIA
Primeiro buscou-se fazer um levantamento bibliográfico acerca
do ensino de geografia para alunos deficientes visuais, por meio deste
foi possível conhecer uma diversificada linha de pesquisa e de
estudiosos importantes. Assim, depois se fez uma observação sobre o
ensino do conteúdo referente à paisagem e o lugar para estes discentes,
desencadeando assim a análise pela vertente da geografia humanística
e vinculada a fenomenologia. Torna-se importante ressaltar que
referente a matérias e métodos para alunos com deficiência visual, este
se torna novo, com os mais de 50 anos, de produções de maquetes
voltadas para o ensino dos mesmos.
Com base nos dados buscou-se por instituições especializadas
para deficientes visuais situadas em Belém-PA. Seus locais, horários de
funcionamentos e perpassando também por como se deu a sua
construção. Depois se escolheu a instituição para aplicar o projeto de
pesquisa, a escolhida foi a Unidade Educacional Especializada José
Álvares de Azevedo (UEES), a qual se situa no bairro de Batista
Campos. Foi necessário fazer o reconhecimento do local, quais
deficiências ela abrange, como funciona os atendimentos e que tipos de
atendimentos são feitos na UEES. A partir dos questionamentos foi
possível ter noção de como funciona a instituição. Em seguida foi
realizada uma reunião com os pais sobre o projeto e a sua importância.
Posteriormente, ocorreu um diálogo com cada pai e mãe sobre o
desempenho de seu (a) filho (a), dificuldades e suas particularidades.
Vale ressaltar que os pais durante o diálogo foram bem explícitos em
relatar as dificuldades, as quais os filhos sofrem em suas unidades
básicas de ensino. Alguns dos problemas citados foram: a negligência
da escola e o seu despreparo para receber os alunos com deficiência
visual.
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Para André (1986, 2012, p.31), “o interesse do pesquisador, ao
selecionar uma determinada unidade, é compreendê-la como uma
unidade. Isso não impede, no entanto, que ele esteja atento ao seu
contexto e as suas inter-relações”. Esta pesquisa de caráter de
observação participativa, a qual foi vivenciada com os educandos, pais
e colaboradores da instituição. Utilizou-se de dois questionários e com
os mesmos foi anexado um documento de uso de imagens de pais e
filhos no ato de sua aplicação. Os questionários foram sobre dados dos
alunos, instituições básicas de ensino que freqüentam, se os mesmos
possuíam auxilio de salas de recursos em suas escolas, e também
perguntas sobre como é o seu dia-a-dia, suas dificuldades dentro de sala
de aula e principalmente em absorver o conteúdo referente à disciplina
de geografia.
Depois foi possível fazer um reconhecimento desses alunos,
criar certa cumplicidade e conhecê-los melhor. Uma das partes mais
importantes deste primeiro contado foi observá-los para que assim
desenvolver uma boa abordagem de forma que os mesmos não se
sentissem coagidos, com vergonha da situação e inseguros.Por último,
foi aplicado aulas referentes aos conceitos de paisagem e lugar, na qual
foi possível compreender sobre as percepções de cada discente sobre os
conceitos. Os educandos foram receptivos e bastante comunicativos nas
aulas ministradas, e conseguia-se nos despertar mesmos a curiosidade
ao tatearem as maquetes táteis referentes a paisagem natural e a
paisagem artificial, desenvolveu-se também uma legenda tátil para
assimilação das texturas que foram utilizadas.
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Figura 1
Discente após a aula

FONTE: Matias (2019).

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os estudantes deficientes visuais tendem a seguir um caminho
cognitivo diferente, no que tange a construção de seus conceitos
espaciais. É importante observar o aluno para se entender o seu modo
particular de compreender e vivenciar o seu espaço. Para que
posteriormente, se possa abordá-lo para entender suas particularidades,
o que lhe já foi ensinado ao discente em sua instituição é expresso pelo
mesmo no decorrer das conversas informais. Os discentes que
participaram da pesquisa foram bem acessíveis acerca do que
entendiam. Em observações feitam, percebeu-se que a instituição é
familiar para todos, sabiam se locomover e localizar os pais, em
qualquer espaço, iam guiados pelas vozes e pela parede ou bengala. Os
discentes pouco a pouco foram desenvolvendo os conceitos que seriam
trabalhados e outras curiosidades que eram levantadas no decorrer nas
aulas.
Os alunos descreviam a paisagem como “algo bonito”, “flores”,
“a casa”, “um lugar bonito, com árvores, plantas, conectavam a
paisagem a tudo que remetia a visão”. Pois, foi que aprenderam em sala
de aulas de suas instituições. Neste momento percebe-se o quanto os
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materiais táteis justamente com uma didática acessível tornam-se uma
ferramenta facilitadora da aprendizagem do aluno, o qual pode utilizar
da sua vivência em seus diversos espaços. Não basta somente explicar
o que seria a paisagem e o lugar, é necessário que as mesmas sejam
conectadas com o seu cotidiano, pensando nisto, eles passaram a tatear
as maquetes que lhe foram entregues.
Para o ensino da paisagem adotou-se o uso de maquetes táteis
com o seguinte cronograma:(i) perguntava-se o que o aluno entende
sobre o significado de paisagem; (ii) explicava-se o conceito sobre o
que seria a paisagem para alguns estudiosos; (iii) chegava-se ao ponto
principal, de interrogá-los sobre o que seria a paisagem para eles é, e
como ela pode ser representada para os mesmos em seu cotidiano.
Na fase inicial do projeto a pesquisadora ao adentrar em sala de
aula ouviu de todos “A paisagem é tudo que podemos ver”. Então em
seguida a pergunta feita foi: “então está sala é uma paisagem? ”A
maioria respondia prontamente que “Simmmmm!” e outros ficavam em
silencio. Desencadeava assim o tipo de paisagem que eles se
apropriavam com maior facilidade, sendo assim, a maquete uma forma
curiosa e exploratória.
Tabela 1
Compreensão dos educandos
Algumas compreensões dos mesmos sobre a paisagem e o lugar.
Decidiu-se citar para cada aluno como AC (aluno com cegueira); ABV
(aluno com baixa visão); e AVR (aluno com visão residual).
Pergunta sobre a paisagem:
Pergunta sobre o lugar:
“Considerando o que você já
“Considerando o seu aprendizado,
aprendeu sobre a paisagem o que
o que você entende por lugar?”
ela significa para você?”
AC1 – “É o que a gente vê tia, ex:
AC1 – “Não sei”.
Um desenho”
AC2 – “É o que a gente vê, deve ser AC2 – “Deve ser um lugar
um lugar bonito, com plantas e
bonito”
flores”
AC3 – “Flores”
AC3 – “Não sei”
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AC4 – “Paisagem, a paisagem eu
acho que é algo mais visual”

AC4 – “Bem, o lugar, eu não sei
dizer exatamente o conceito de
lugar, mas eu acho que é todo
espaço que você tem pessoas, ou
animais ou seres vivos”
AC5 – “Longe”
ABV1 – “A rua”
ABV2 – “Pode ser a minha
casa?”
ABV3 - “Cidade”

AC5 – “É bonita”
ABV1 – “É a natureza, eu vejo ela”
ABV2 – “É um lugar com flores,
bichinhos, é o que eu posso ver”
ABV3 – “É isso que ele falou tia,
um lugar com arvores também, tudo
o que vejo”
AVR1 – “A gente vê, e tudo o que a AVR1 – “É qualquer lugar no
gente vê”
mundo”
Fonte: Matias, 2019.

Na explanação sobre o significado para cada aluno, foi possível
identificar que ao ser trabalhado tais conceitos, em suas escolas, não
foram desenvolvidos formas de representação da paisagem e do lugar,
em matérias táteis. Tal situação dificultou o seu aprendizado, pois
segundo relato de um dos alunos “O professor fazia a paisagem no
quadro tia, mas eu não vejo, então e ruim de entender”6.
São estas atitudes que não deixam que os alunos com deficiência
visual desenvolvam as suas percepções sobre o espaço vivenciado e os
conceitos que os circundam. Neste sentido MOTA et al. (2014) destaca
que:
No ambiente escolar muitas vezes a interação desse aluno com os
demais colegas é prejudicada pelo professor devido a sua exclusão
em atividades que utilizem a visão. A falta de informação de
educador ou o medo de expô-lo a esse tipo de atividade acaba por
diminuir o contato e as descobertas desse estudante com o meio que
o cerca. O conhecimento desses aspectos é importante, visto que
auxilia o educador a direcionar seu trabalho em sala de aula, pois o
mesmo terá de ampliar seus conhecimentos e sua ação educacional
às características particulares dessa criança (MOTA, et al., 2014).

6

Trecho retirado da entrevista, pós-aula.
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Ibidem et al. (2014), continua sua reflexão citando que:
Apesar de algumas estratégias de ensino não necessitarem de
recursos diferenciados, é sempre fundamental que o professor tenha
atenção, informação e dinamicidade para que sejam capazes de
identificar os mais diversos momentos, nas necessidades de seus
estudantes, podendo auxiliá-los da melhor maneira possível, tendo
um resultado satisfatório no que diz respeito à aprendizagem e
participação dos mesmos nas atividades propostas. As adversidades
existentes no espaço escolar, seja a falta de adequações didáticas
específicas para a deficiência ou formações continuadas que
auxiliem na prática desses professores, é necessária existência da
preocupação do professor no atendimento destes estudantes,
procurando meios possíveis para incluí-los nas atividades, dessa
forma, no interesse dos mesmos (MOTA, 2014).

Sendo assim, o ensino-aprendizagem do discente fica
comprometido, pois é a partir das explanações em aulas que o mesmo
irá entender/compreenderem o espaço ao seu redor, compreender o
significado de cada conceito que foi trabalhado em sala e desenvolvelo em seu cotidiano, de forma mais fixa, e não de forma insegura.
Quando se pensou levar para aulas maquetes táteis para auxiliarem em
ambos os conceitos, buscou-se também, fazer com que os mesmos
tivessem curiosidade em aprender o conteúdo que seria ministrado.
Assim buscou-se observá-los, a cerca de suas experiências e de
sua capacidade de aprender a partir da própria vivência. Pois, segundo
Tuan (1983, p. 10), “experienciar é aprender; significa atuar sobre o
dado e criar a partir dele. O dado não pode ser conhecido em sua
essência. O que pode ser conhecido é uma realidade que é uma
construção da experiência, uma criação de sentimento e pensamento”.
Sobre os objetivos que foram postos e importante explanar
como foram alcançados: 1). Analisar o entendimento que os alunos
possuem sobre dois conceitos bases da ciência geográfica: paisagem e
lugar: Está analise de seu a partir de conversas formais e informais com
os educandos, onde foi expressivo que o conceito de paisagem que os
cercam é os dos videntes, e que não tinham tido, (até então), contado
com a paisagem na forma de senti-la. É o lugar nunca tinha sido
assimilado com a sua vivência.
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Figura 2
Aluna tateando a maquete de paisagem artificial

Fonte: Matias (2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta pesquisa, é possível ter uma dimensão sobre a
importância do ensino de Geografia para crianças com deficiência
visual e cegueira. É por meio desta ciência que os educandos moldam
o seu conhecimento de mundo e assim desenvolvem, constroem seu
senso crítico, e descobrem vários caminhos que possibilitam a sua
vivência concreta. Ao se trabalhar com alunos com deficiência visual e
cegueira sabia-se que, a visão é importante, porém, não é a única via se
de entender a paisagem e sentir afeto pelo lugar.
Este trabalho, portanto, tem como intuito, estimular para que
mais geógrafos busquem compreender como se desenvolve na parte de
educação especial o ensino de Geografia, uma vez que, está ciência é
diversificada. Possibilitando assim, novas formas de trabalhar seus
conceitos, fazem-se necessários maiores estudos sobre como a ciência
geográfica se apresenta frente ao ensino de deficientes visuais.
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INTRODUÇÃO
O uso de diferentes recursos didáticos no contexto educacional
torna-se cada vez mais necessário, tendo em vista que essa prática
proporciona uma maneira mais didática de aprender, levando em
consideração o conteúdo a ser ministrado, os objetivos a serem
atingidos e o público alvo. Para isso, é preciso refletir sobre a prática
docente, e assim, explorar os diferentes recursos disponíveis.
Nesse sentido, utilizar essas ferramentas para buscar tornar as
aulas mais dinâmicas e atrativas para os estudantes, torna-se mais um
desafio para o professor, que precisa estar, quase sempre, em sintonia
com a tecnologia e inovações, para fazer desta, uma aliada no processo
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de ensino e aprendizagem. Se por um lado existem muitos limites para
garantir a utilização de recursos tecnológicos nas escolas, por outro,
configura-se em arsenal de possibilidades para que os professores
possam buscar novos recursos que tornem as aulas, até então
desenvolvida sob a perspectiva do método tradicional, o olhar crítico, a
criatividade e a produção de conhecimento.
A escola, como espaço de produção do conhecimento
sistematizado, tem a tarefa de ensinar os alunos a compartilharem o
saber através de um espírito crítico, construindo conhecimentos, valores
e habilidades, importantes para o convívio social, cultural e científico.
Desta forma, a escola e os professores devem estar abertos a novos
saberes e práticas que tenham por proeminência a formação integral e,
que garantam de forma competente a formação de seus alunos
(CAVALCANTE, 2014).
O ensino da geografia esteve vinculado à mera memorização e
arquivamento de conteúdo durante muito tempo na sua trajetória como
disciplina escolar. Nesse sentido, reforçando a renovação da geografia
escolar na busca por desconstruir essa herança mnemônica, o professor
é impulsionado a questionar e a buscar novas práticas a serem utilizadas
em sala de aula, para que o ambiente se torne mais atrativo para os
estudantes do ensino médio (TERTO; SAMPAIO, 2019).
Nessa perspectiva, Brito (2018) afirma que o ensino de
Geografia nas escolas de ensino básico apresenta a formação para a
cidadania como um dos seus papéis, isto é, ela deve possibilitar aos
discentes uma compreensão da realidade em sua dimensão espacial, de
modo que se percebam enquanto agentes produtores do espaço e a
influência deste em si mesmo, em uma relação dialética e que, desse
modo, sejam munidos para transformação dos desafios presentes em
seu espaço de vivência.
Assim, compreende-se que a geografia tem um papel
fundamental não somente na formação de cidadãs (aos) críticos, mas
também em desenvolver nos estudantes, um “olhar” mais apurado para
as causas ambientais, que são paulatinamente discutidas na
contemporaneidade. Buscar indagar os jovens e suscitar reflexões sobre
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o meio ambiente, torna-se imprescindível para a formação de uma
geração mais consciente e interessada em buscar alternativas
sustentáveis, a fim de contribuir na preservação e conservação do meio
ambiente.
No entanto, diante dos desafios que se colocam no acesso às
tecnologias mais sofisticadas nas escolas públicas municipais de
Quixadá, a produção e realização de práticas pedagógicas, a partir de
materiais recicláveis configuram-se como oportunidade de discutir
temas socioambientais, sem a necessidade de altos investimentos, que,
nesse cenário, funcionariam mais como empecilho do que como
oportunidade.
Nessa perspectiva, esse trabalho tem por objetivo refletir sobre
o papel da produção de maquetes sustentáveis, na disciplina de
Geografia com o intuito de sensibilização ambiental dos estudantes do
ensino médio, da Escola Abraão Baquit, localizada no distrito de Cipó
dos Anjos no município de Quixadá-CE. Vale ressaltar, que esse
trabalho é parte integrante de um projeto escolar, denominado
“Aprendizagem significativa e prática sustentável - a utilização de
materiais recicláveis na produção de maquetes: o caso da Escola Abraão
Baquit”, implantado nessa referida escola.
METODOLOGIA
O presente estudo de caráter qualitativo, foi desenvolvido em
três etapas principais, a saber: 1) revisão bibliográfica; 2) elaboração e
produção das maquetes na Escola Abraão Baquit e; 3) análise e
sistematização dos dados obtidos.
Na primeira etapa, realizou-se uma revisão bibliográfica a fim
de compreender a influência da produção de maquetes no ensino de
geografia. Para isso, empreendeu-se reflexões pautados em autores
como Morone (2007), Suetergaray (2009), Cavalcante (2014), Urbanck
(2015), Silva e Araújo (2018), Simielli Girardi e Brito (2018).
De acordo com Silva e Araújo (2018), o uso de recursos
didáticos permite que o professor ministre suas aulas de forma mais
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proativa e dinâmica, desprendendo-se dos métodos mais convencionais,
possibilitando uma maior interação e relação dialógica entre aluno e
professor, a fim de tornar os discentes protagonistas na sua
aprendizagem.
Nesta perspectiva, o autor destaca que,
[...] a utilização de recursos ou materiais didáticos variados é de
fundamental importância para o processo de construção das noções
geográficas e de proporcionalidade pelos alunos em sala de aula,
visto que estudar elementos geográficos naturais como: vegetação,
hidrografia, configuração do relevo entre outros, é abordar, de forma
integrada, a discussão ambiental correlacionada com as
características socioeconômicas que compõem as paisagens. Dispor
de recursos visuais como desenhos, fotografias, maquetes, mapas e
imagens de satélite, torna-se indispensável para o ensino da
Geografia, sendo estas apenas algumas ferramentas que o professor
pode utilizar em seus planejamentos de aula (SILVA; ARAÚJO,
2018, p. 02).

Complementarmente, a utilização de materiais recicláveis na
produção de maquetes poderá despertar o senso crítico dos alunos
acerca das problemáticas ambientais, como a poluição, por exemplo.
“Reeducar” os alunos de forma prática e induzir a se preocupar com o
manuseio e descarte do lixo é imprescindível para que as próximas
gerações, venham a se conscientizar para com as causas ambientais.
Nesse interim, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio (PCNEM) compreende que a disciplina de Geografia tem como
objetivo.
Buscar compreender as relações econômicas, políticas, sociais e
suas práticas nas escalas local, regional, nacional e global; se
concentra e contribui na realidade, para pensar o espaço enquanto
uma totalidade na qual se passam todas as relações cotidianas e se
estabelecem as redes sociais nas referidas escalas (BRASIL, 2000,
p. 45).

A Geografia, como uma ciência complexa deve, portanto,
problematizar as questões ambientais, com o objetivo de tornar as aulas
mais reflexivas e de ampliar o senso crítico dos alunos. Brito (2018),
corrobora com essa discussão, expondo-a da seguinte forma.
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[...] a crise ambiental permeia as diferentes escalas geográficas global, nacional e local. No âmbito local, a problemática ambiental
no espaço urbano pode ser mobilizada na construção de
metodologias de ensino, pois, além da maior parcela da população
está residindo nas cidades, e sendo estas o espaço de vivência dos
discentes, torna-se imprescindível o emprego desta escala na
construção de conhecimentos geográficos que possam contribuir
com uma racionalidade ambiental (BRITO, 2018, p. 281).

Nesse sentido as abordagens metodológicas da geografia podem
atender as expectativas intelectuais das novas gerações, realizando, a
partir do seu currículo e da operacionalidade de novas metodologias dos
professores, aulas mais dinâmicas e atrativas. Para isso, entende-se que
o uso das maquetes sustentáveis como recurso didático, pode
potencializar e instigar nos alunos o interesse pela ciência geográfica e,
consequentemente, com as causas ambientais.
Na segunda etapa, procedeu-se a produção das maquetes
“sustentáveis” na escola Abraão Baquit, extensão Cipó dos Anjos, que
tem como referência um Projeto interno, idealizado pelos professores,
no qual foi analisada a utilização de novas metodologias por meio da
produção de materiais didáticos aplicadas em salas de aula, na
disciplina de Geografia. Para isso, realizou-se a construção de maquetes
nas aulas nos segundos e terceiros anos do Ensino Médio.
O projeto foi divido em várias etapas, visando melhoria na
organização e, consequentemente, aplicação. Inicialmente, dividiu-se
as equipes e as temáticas em sala de aula, por meio de sorteio. A
definição dessa prática pedagógica levou em consideração os conteúdos
trabalhados em Geografia, dentre eles: Agentes endógenos e exógenos
modeladores do relevo e, as tipologias das fontes de energia.
Após, os estudantes ficaram com a incumbência de recolher
materiais recicláveis para a produção das maquetes. Dentre estes: vidro,
jornal, madeira, papelão, garrafa PET, areia e pedras com tamanhos
variados, algodão e lâmpadas de LEDS.
Após a conclusão das maquetes, os estudantes finalizaram com
uma breve apresentação para a professora responsável e os demais
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colegas. Cabe destacar que, devido a pandemia do novo Corona Vírus,
não foi possível a apresentação presencial, mas sim, via google Meet.
Buscou-se, assim, verificar se houve melhoria no processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que os estudantes foram sujeitos ativos desse
processo.
Por fim, houve a sistematização e análise das informações
obtidas no estudo de caso da referida escola, a fim de desenvolver
debates acerca da elaboração e uso de maquetes produzidas com
materiais recicláveis, como recursos didáticos nas aulas de geografia e,
os seus impactos no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
RESULTADOS E ANÁLISES
A elaboração de maquetes com materiais recicláveis foi
realizada na Escola de Ensino Médio Abraão Baquit, localizada no
município de Quixadá-CE, no mês de março de 2020. A referia
atividade tinha a finalidade de analisar o impacto da confecção de
maquetes produzidas com materiais recicláveis, como recurso didático
em sala de aula, observando, portanto, as suas significações,
especificamente nas aulas de geografia, buscando perscrutar as
possíveis transformações e melhorias advindas dessa vivência.
Há um conjunto de conhecimentos básicos da cartografia que
estão envolvidos no processo de elaboração de uma maquete. Ao se
produzir as maquetes, os conteúdos ganham concretude e são mais
facilmente apreendidos. “A construção da maquete traduz-se, assim, em
um processo de educação cartográfica e este raciocínio é válido tanto
para as séries iniciais quanto para a aprendizagem na leitura e
interpretação de cartas topográficas com estudantes do ensino superior”
(SIMIELLI; GIRARDI; MORNE, 2007, p. 132-133).
Nesse sentido, Luz e Briski (2009), compreendem que a
utilização de maquetes em sala de aula pode permitir ao educando, ao
fazer uma análise geográfica, interpretar o relevo, descrever suas
formas, entender o porquê dessas formas, bem como a transformação
no decorrer do tempo, entendendo os problemas e as dinâmicas sociais
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e, relacionar tudo isso com a sua realidade. As maquetes também
possibilitam a visualização do objeto a ser estudado em terceira
dimensão, permitindo a introdução de diferentes dados e informações e
assim, partindo do concreto, pode-se chegar a um nível de abstração
suficiente para a interpretação de mapas e cartas hipsométricas.
Nesse viés, o espaço geográfico, objeto de estudo da Geografia,
expressa a articulação entre natureza e sociedade, sendo possível
compreendê-lo sob diferentes leituras pautadas nos conceitos que são,
entre outros, região, paisagem, território, rede, lugar e ambiente
(SUERTEGARAY, 2009). A partir destes conceitos, torna-se
imprescindível mostrar aos discentes que a Geografia faz parte de seu
cotidiano, de modo que contribua com sua vivência, bem como auxilie
a sociedade a prosseguir na produção espacial, considerando esta
complexa interação entre aspectos físico-naturais e sociais (BRITO,
2018).
O uso de maquetes nas aulas de geografia pode torná-las mais
agradáveis e atrativas, uma vez que os alunos se tornam agentes
condutores do processo de ensino aprendizagem. Com isso os
estudantes sentem-se partícipes diretos no seu aprendizado, pois ao
perceberem a aula sendo construída por suas mãos, a teoria sendo
aplicada na prática, a aplicação nas escolas do bairro pelos próprios
alunos, então os conteúdos farão mais sentido e eles então poderão
perceber-se ali, inseridos e participando como agentes do seu próprio
conhecimento (TERTO; SAMPAIO, 2019).
Na Escola Abraão Baquit, as maquetes foram produzidas pelos
estudantes e, posteriormente, foram desafiados a apresentarem o
conteúdo aprendido, utilizando a própria maquete como recurso
didático. É importante ressaltar que a confecção desse material didático
(maquete) objetiva chamar a atenção dos alunos para as aulas, em
especial, das ciências humanas, que teve sua trajetória adjetivada,
equivocadamente, como “chata”, “decorativa” ou menos
“significativa”. Porém, esse projeto, mesmo em sua fase inicial de
implantação, programada inicialmente para 1 semestre, apresenta
resultados ainda tímidos, mas, proporciona uma interpretação
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significativa, no que diz respeito a relevância, que tem o uso de novos
métodos e/ou metodologias de ensino dentro e fora do ambiente escolar,
atuando, portanto, como um incremento para o processo de ensino e
aprendizagem.
Os conteúdos abordados para a construção das maquetes foram,
respectivamente, vulcanismo (agentes endógenos transformadores do
relevo) para a turma de terceiro ano D e, fontes de energias, para a turma
de segundo ano D. É importante destacar que um dos objetivos centrais
do projeto era a utilização de materiais recicláveis nas produções das
maquetes, a fim de induzir os alunos a refletirem sobre as problemáticas
ambientais, trazendo assim o conceito da sustentabilidade e despertar o
seu interesse para com o assunto.
As figuras abaixo mostram os modelos das maquetes
desenvolvidas pelos alunos utilizando materiais recicláveis. O trabalho
trouxe aos alunos a possibilidade de observar o conteúdo abordado de
uma forma mais lúdica e, desse modo desenvolvendo várias habilidades
e competências, como a observação do material que foi utilizado,
trazendo uma abordagem de conscientização ambiental e adequando-o
para a maquete. E, assim, puderam representar a realidade, a partir da
observação feita por cada um e pelos grupos.
A figura 1 mostra a maquete produzida por alunos do terceiro
ano do ensino médio, que buscaram representar um vulcão, utilizando
matérias recicláveis, dentre os quais, destacam-se: vidro de doce, jornal,
madeira, papelão e garrafa PET. Além desse material também
utilizaram areia e pedras com tamanhos variados.
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Figura 1
Maquete demonstrando um vulcão em um espaço isolado

Fonte: Acervo fotográfico dos estudantes do terceiro ano D, Escola Abraão Baquit,
março de 2020.

A figura 2 apresenta a produção dos estudantes do segundo ano
do ensino médio, que buscaram representar uma das fontes de energia,
a elétrica, e a sua distribuição nas residências. Os materiais utilizados
na maquete foram: algodão, papelão para produzir e simbolizar o solo,
o poste de energia e residência; lâmpadas de LEDS para indicar a
energia elétrica já nas residências.
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Figura 2
Maquete representando a distribuição de energia elétrica para
as residências

Fonte: Acervo fotográfico dos estudantes do terceiro ano D, Escola Abraão Baquit,
março de 2020.

A partir do trabalho realizado na E.E.M Abraão Baquit, foi
possível observar o impacto no envolvimento dos estudantes, a
apreensão do conteúdo de modo mais concreto com a consequente
melhoria no ensino e aprendizagem. O processo de construção de
maquetes foi dividido em várias etapas, possibilitando um melhor
planejamento dos alunos para a montagem do trabalho como um todo,
pois cada um realizou uma determinada tarefa ao mesmo tempo em que
discutiam e problematizavam suas dúvidas com colegas.
Ao reutilizar papelão, material plástico e outros materiais
recicláveis na confecção das maquetes, foi possível demonstrar aos
alunos como aproveitar materiais que seriam descartados e discutir a
importância de se ter alternativas ecologicamente corretas voltadas na
sustentabilidade do planeta e, desse modo, criar e recriar recursos
didáticos com baixo custo. O trabalho em equipe, diálogo com colegas
do grupo, interação e integração favoreceram a realização do trabalho
coletivo.
Os alunos aprenderam a construir maquetes e ao construí-las, foi
constatado que a visualização e apreensão dos assuntos abordados se
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tornou mais efetiva e participativa. A maquete despertou o interesse dos
alunos por provocar a curiosidade, facilitando a mediação do professor
no processo de ensino e aprendizagem ao enriquecer sua explicação e
tornar a aula mais produtiva e dinâmica.
Por fim, verificou-se que a maquete permite que vários
elementos cartográficos sejam trabalhados ao mesmo tempo, como:
mapas, plantas, legendas, orientação, topografia e outros. Esse fato leva
o entendimento de vários conceitos, pois ao mesmo tempo em que o
educando está construindo, também pode refletir sobre seu cotidiano a
partir das representações. Como se pode perceber, o trabalho
envolvendo maquetes possibilita uma gama de construção de
conhecimentos geográficos, além de promover a interação dos sujeitos,
a interdisciplinaridade, estimular valores como cooperação,
responsabilidade, solidariedade e ainda permite o aluno confrontar
teoria e prática (SOUSA; AQUINO, 2014).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização das maquetes sustentáveis, como recurso didático,
trouxe um maior rendimento e participação dos alunos nas aulas de
geografia, resultando, consequentemente, numa aprendizagem mais
significativa dos alunos da escola Abraão Baquit, objeto de estudo desse
trabalho. Especificamente, na disciplina de geografia, com o uso das
maquetes, os alunos passaram a ter um maior interesse nas aulas e
compreenderam melhor o seu conteúdo especifico. Além disso, com a
incorporação de uma pegada mais ecológica na produção desses
recursos, observou-se também que os estudantes, mesmo que
remotamente, passaram a entender e refletirem mais sobre o descarte e
destino do lixo, dentre outras problemáticas ambientais.
Nesse viés, verificou-se que a produção com materiais
diferençados (maquetes recicláveis) em sala de aula, potencializou o
envolvimento dos alunos nas aulas e como resultado, os estudantes
passaram a participar do processo de construção do seu próprio
conhecimento, de forma reflexiva e com maior criticidade. Sublinha-se
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ainda a importância de induzir nos alunos o interesse de discutir sobre
o meio ambiente em sala de aula. Nesse sentido, o professor de
geografia passa a ser o agente fundamental na construção de um cidadão
mais consciente e reflexivo, tanto para os conteúdos específicos da
ciência geográfica, quanto para com outras áreas (meio ambiente).
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INTRODUÇÃO
A construção do conhecimento é um processo influenciado por
diversos desafios, levando em consideração as diferentes realidades dos
estudantes. Tendo isso em vista, neste artigo, discutiremos sobre o
ensino e aprendizagem de Geografia para estudantes surdos e
estudantes ouvintes, em sala de aula com a presença de línguas e
culturas diferentes.
O presente artigo resulta de uma monografia intitulada como “Ensino de Geografia
e LIBRAS: os desafios na Escola Estadual de Ensino Profissional Joaquim Nogueira
(Fortaleza, CE)”, desenvolvida durante a graduação de Licenciatura em Geografia da
Universidade Estadual do Ceará (UECE), defendida em 2019, com autoria de
Francisco Elias da Silva Filho, sob orientação da Professora Dr.ª Tereza Sandra Loiola
Vasconcelos.
8
Professor graduado de Geografia da Secretaria de Educação do Estado do Ceará
(SEDUC-CE).
9
Professora doutora dos Cursos de Geografia da Universidade Estadual do Ceará
(UECE).
7
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Como recorte espacial de pesquisa, escolhemos a Escola
Estadual de Educação Profissional Joaquim Nogueira, em FortalezaCE, fundada no dia 16 de março de 1967, onde percebemos como
ocorre o processo de ensino e aprendizagem de Geografia para
estudantes surdos e estudantes ouvintes. Essa escola, adotando uma
proposta de Educação inclusiva, desde o ano de 2012, recebe estudantes
com surdez lhes oferecendo uma Educação profissional técnica durante
o Ensino Médio, pois possuem a oportunidade de participar de cursos
técnicos10 ofertados pela instituição.
Em relação aos recortes temporais, desenvolvemos a pesquisa
no período compreendido entre os anos de 2013 e 2019. Delimitamos
esse período para que pudéssemos ter a participação tanto de estudantes
egressos, como também de estudantes ainda matriculados no 3º ano do
Ensino Médio, em 201911, possibilitando discutir sobre a temática da
pesquisa em momentos diferentes.
A partir desse recorte espacial e temporal, como objetivo da
pesquisa, buscamos compreender como ocorria o processo de ensino e
aprendizagem de Geografia para os estudantes surdos e estudantes
ouvintes da EEEP Joaquim Nogueira, discutindo especificamente sobre
as concepções do professor e dos estudantes sobre as aulas de Geografia
e as relações existentes em sala de aula.
A escolha da temática foi motivada pelas vivências com a
comunidade surda. A partir de tais vivências, percebemos que a
comunidade passa por diversas dificuldades em sociedade, como as
relacionadas ao âmbito educacional, enfrentadas por estudantes surdos
em escolas de ouvintes. Assim, decidimos refletir sobre esse desafio na
EEEP Joaquim Nogueira por meio das aulas de Geografia, contribuindo
para a comunidade surda e para comunidade acadêmica que produz

10

A EEEP Joaquim Nogueira oferta cursos técnicos em Enfermagem, em
Hospedagem, em Instrução e Tradução de Libras, em Informática e em Segurança do
Trabalho.
11
Ano em que a pesquisa de monografia, que deu origem a este artigo, foi
desenvolvida.
- 209 -

pesquisas relacionadas a ciência geográfica e outras áreas do
conhecimento.
METODOLOGIA
No ano de 2019, com intuito de obter dados a serem discutidos
no decorrer da pesquisa, realizamos um total de 08 (oito) visitas de
campo à EEEP Joaquim Nogueira, onde pudemos contar com a
participação do professor de Geografia12 lotado na escola e 02 (dois)
estudantes do 3º ano do Ensino Médio, 01 (um) surdo e 01 (uma)
ouvinte, matriculados no curso técnico de Tradução e Interpretação em
Libras.
Além dessas pessoas, contamos também com a colaboração de
04 (quatro) estudantes egressas, 02 (duas) surdas e 02 (duas) ouvintes,
por meio das redes sociais. A participação dos diferentes indivíduos foi
considerada na intenção de evitar discutir o ensino e aprendizagem de
Geografia apenas pela visão de uma das partes, mas valorizar as
vivências e experiências tanto do professor, como também dos
estudantes egressos e estudantes matriculados na escola em 2019.
No decorrer das discussões não identificamos nominalmente os
participantes13 da pesquisa, portanto adotamos algumas abreviaturas:
S1, em referência a estudante surda 1; O1, em referência a estudante
ouvinte 1; S2, em referência a estudante surda 2; O2, em referência a
estudante ouvinte 2; S3, em referência ao estudante surdo 3; e O3, em
referência a estudante ouvinte 3.
As estudantes S1 e O1 estudaram na escola do ano de 2013 a 2015,
quando se formaram. As estudantes S2 e O2 ingressaram no ano de
2016 e se formaram em 2018. Os estudantes S3 e O3 ainda estavam no
12

Graduado em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Ceará
(UFC).
13
Apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) solicitando
autorização para uso das informações disponibilizadas pelos participantes da
pesquisa. No caso dos participantes menores de 18 anos de idade, o TCLE foi assinado
por seus responsáveis.
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3º ano do Ensino Médio no ano de desenvolvimento da pesquisa. Vale
ressaltar que as estudantes S1 e O1 foram ensinadas por um professor
que não atua mais na escola. Já os estudantes S2, O2, S3 e O3 foram
ensinados pelo professor atualmente lotado na escola.
Como forma de obtenção dos dados, elaboramos entrevistas
estruturadas14 sobre o ensino e aprendizagem de Geografia e as relações
entre professor-estudante e entre estudante-estudante. Assim, na escola,
em primeiro momento, entrevistamos o professor de Geografia e, em
segundo momento, os estudantes S3 e O3, lhes dando oportunidade de
exporem suas concepções sobre a temática da entrevista.
No caso das 04 (quatro) estudantes egressas, desenvolvemos a
entrevista por meio das redes sociais, com base no período em que
estavam na escola, nos possibilitando refletir sobre o ensino e
aprendizagem de Geografia e as relações existentes em sala de aula não
apenas atualmente, mas também em momentos anteriores.
Portanto, com base nos diálogos desenvolvidos com o professor
de Geografia, com os estudantes surdos e estudantes ouvintes,
discutiremos a seguir sobre o processo de ensino e aprendizagem de
Geografia e as relações desenvolvidas em sala de aula na EEEP
Joaquim Nogueira.
Concepções do professor e estudantes sobre o ensino e
aprendizagem de Geografia na EEEP Joaquim Nogueira
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de n.º
9.394 de 20 de dezembro de 1996, identifica o Ensino Médio como a
última etapa da Educação Básica, que tem dentre as suas finalidades,
oferecer condições que possibilitem o prosseguimento dos estudos em
14

Durante as entrevistas, utilizamos um gravador de áudio para registro do diálogo
com o professor e os estudantes ouvintes. No caso do estudante surdo ainda
matriculado no 3º ano da escola, utilizamos um celular para a filmagem do diálogo
em Libras, respeitando a língua do entrevistado. Posteriormente, realizamos a
tradução do diálogo para o português. Após esse processo, contamos com a revisão
da tradução desenvolvida por uma professora de Libras da UFC, surda e usuária da
Libras.
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etapas posteriores e a preparação básica para o trabalho (BRASIL,
1996).
O Ensino Médio ofertado pela EEEP Joaquim Nogueira15, de
forma integral e concomitante com o ensino técnico, com duração de
03 (três) anos, busca, conforme a LDB, proporcionar aos seus
estudantes uma formação técnica de nível médio, com competências e
habilidades, que possibilite aos estudantes o ingresso no mercado de
trabalho e/ou no Ensino Superior.
Tendo em vista a realidade da instituição, como um ambiente
bilíngue e bicultural, pois os surdos e ouvintes possuem línguas e
culturas diferentes, percebemos a importância da Libras, que é
reconhecida pela Lei de n.º 10.436 de 24 de abril de 2002 como um
meio legal de comunicação e expressão dos surdos no território
brasileiro. Nesse contexto escolar, a língua se mostrou essencial para o
processo de construção do conhecimento e relações em sala de aula.
A EEEP Joaquim Nogueira, instituição que recebe estudantes
com surdez, nos possibilitou entender como acontece a dinâmica de
uma sala de aula inclusiva. Por exemplo, nas aulas de Geografia,
pudemos entender, a partir da visão dos estudantes egressos e
estudantes matriculados na escola no ano da pesquisa, como ocorria o
processo de ensino e aprendizagem de Geografia, as relações entre os
estudantes e o professor e entre os estudantes surdos e estudantes
ouvintes.
O conhecimento dessa dinâmica escolar foi possibilitado
mediante a participação do professor de Geografia e dos 06 (seis)
estudantes S1, O1, S2, O2, S3 e O3. Tais participantes relataram suas
experiências durante suas trajetórias, analisadas no decorrer do
desenvolvimento da pesquisa.
Em entrevista, solicitamos a estudante O1 que fizesse uma
consideração sobre as aulas de Geografia quando cursava o Ensino
Médio. A estudante expôs que “A aula do professor era muito
tradicional [...] quase não havia espaço para a opinião dos alunos”,
15

Informações obtidas no Projeto Político Pedagógico da escola.
- 212 -

evidenciando uma participação passiva dos estudantes na construção do
conhecimento.
A estudante O2, ao apresentar sua concepção sobre as aulas,
expôs sobre a relação do professor com os estudantes, destacando que
a relação era agradável, mas o professor não possuía “[...] uma
metodologia adequada voltada para os surdos, pois pouco era usado o
visual”, mostrando a preocupação com a aprendizagem dos estudantes
surdos de sua turma que, por serem pessoas visuais, teriam um
aprendizado facilitado ao serem ensinados com a colaboração de
recursos visuais.
A estudante S2, como pessoa surda, confirmou o que foi exposto
pelas estudantes O1 e O2 ao relatar que teve dificuldade para aprender
Geografia devido as aulas não possuírem as adaptações necessárias para
o público surdo, ressaltando que poderiam ser utilizados mapas,
imagens, vídeos, gráficos, entre outros recursos.
As 04 (quatro) estudantes, ao serem questionadas sobre as
relações com os colegas da turma, em um espaço educacional bilíngue,
onde há presença entre a Língua Portuguesa e a Libras, e bicultural,
onde há interação entre a cultura ouvinte e a cultura surda, relataram ter
uma boa convivência durante o cotidiano escolar, ressaltando que,
devido a escola ser em período integral, passavam o dia juntos.
A estudante S1 expôs um sentimento de satisfação devido a
muitos colegas ouvintes e surdos saberem Libras, possibilitando a
socialização dos conteúdos de Geografia com a turma. Nesse momento,
ao evidenciar a importância da Libras nas relações entre os colegas, a
estudante destacou que apenas alguns professores da escola sabiam
Libras e os professores que não sabiam a língua recorriam aos
intérpretes de Libras.
Diante das considerações da estudante S1, o desconhecimento
da Libras compromete a comunicação entre o professor e os estudantes,
dificultando a construção do conhecimento, como destacam Menezes e
Nascimento (2011, p. 322), ao tratarem do ensino de Geografia para
surdos:
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Na sala de aula, ensinando a disciplina de Geografia com e para
Surdos (as) a comunicação é mediada pelo Português e a Libras e,
em grande medida, os usuários (as), professor (a) e aluno (o), não
compartilham o mesmo significado linguístico, dificultando a
compreensão de conceitos [...]

Nesse sentido, como defendem Landim Neto e Barbosa (2010),
é importante que o professor conheça as diferentes realidades dos seus
estudantes e, como destaca Cavalcanti (2017), o domínio da ciência
geográfica se faz necessário, entretanto, não é o suficiente. Nesse
contexto educacional, em que nos deparamos com a realidade da
Educação de surdos, percebemos que o docente, além do domínio
científico da sua área de formação, precisa expandir seus
conhecimentos, por exemplo, na área da Libras.
Ao discutir sobre o ensino de Geografia, levando em
consideração as concepções do professor de Geografia lotado na escola
e dos estudantes surdos e estudantes ouvintes matriculados na escola no
momento da pesquisa, percebemos que os desafios vivenciados pelas
04 (quatro) estudantes egressas ainda continuam presentes no cotidiano
escolar.
Durante a entrevista desenvolvida, o professor, que até o
momento da realização da pesquisa tinha 3 (três) anos de experiência
na escola, pôde expor a sua percepção sobre as suas aulas de Geografia.
O docente relatou que considera a sua aula tradicional, com a utilização
de livro, pincel e quadro, ressaltando que não gostava de ferramentas
como o Datashow. Além das informações sobre a sua metodologia, o
professor fez considerações sobre as relações entre os estudantes surdos
e ouvintes em sala de aula, mostrando ser uma boa relação.
A partir da conversa com o professor, pensamos que, tendo em
vista a realidade específica da Educação de surdos, sejam necessárias
construções metodológicas que vão ao encontro das especificidades do
público surdo, como a utilização de recursos visuais. Tal mudança,
muitas vezes, é dificil de realizar, pois como destaca Castellar (2015, p.
23) “[...] mudar significa rever posturas diante do mundo e as relações
sociais existentes, o que muitas vezes gera mal-estar”.
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A estudante O3 e o estudante S3, em suas concepções sobre as
aulas de Geografia, destacaram a importância de construções
metodológicas nas aulas de Geografia, expondo sobre a relevância da
utilização de recursos visuais durante as aulas. A estudante O3 relatou
que a utilização de mapas, imagens, slides contribuiria
significativamente para as aulas de Geografia e, além disso, tais
recursos também ajudariam no processo de aprendizagem dos
conteúdos das outras disciplinas. O estudante S3 complementou que o
professor, ao utilizar imagens em suas estratégias, colaboraria para a
compreensão dos conteúdos pelos surdos da turma.
Os recursos que foram mencionados pelos estudantes podem
ajudar o professor durante a discussão dos conteúdos, colaborando para
uma melhor aprendizagem tanto dos estudantes surdos, como dos
estudantes ouvintes. Na prática, por exemplo, o professor pode sugerir
aos estudantes a criação de mapas mentais, em que os estudantes
poderiam expor as suas percepções sobre o conteúdo ministrado em
forma de desenho. Cavalcanti (2010, p. 8, grifo da autora), concorda
sobre a importância dos mapas mentais no ensino de Geografia ao
expor:
Destacam-se, nesse sentido, os mapas mentais, como construções
simbólicas, imersas em ambientes sociais, espaciais e históricos que
referenciam elaborações singulares. Os mapas mentais ou desenhos
são mais “livres”: sem preocupação com a correspondência objetiva
com o que é representado, não obedecem a regras cartográficas,
embora possam ser utilizados para desenvolvê-las.

Portanto, diante dos relatos dos estudantes durante a pesquisa,
percebemos que é necessária a construção de estratégias que
minimizem os problemas dessa realidade específica, colaborando para
a construção do conhecimento de forma significativa. Instituições que
lidam com essa realidade precisam de apoio, como por parte da
Secretaria de Educação, por meio de incentivos para uma melhor
qualificação dos profissionais da escola, fornecimento de recursos,
promovendo condições para construção do conhecimento de forma
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diferenciada, valorizando a participação tanto dos estudantes surdos,
como também dos estudantes ouvintes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na pesquisa desenvolvida na EEEP Joaquim Nogueira, em que
tivemos o objetivo de discutir sobre o ensino e aprendizagem de
Geografia, pudemos refletir sobre a construção do conhecimento
geográfico e as relações em sala de aula, um processo influenciado
pelas diferenças entre as línguas e culturas dos estudantes.
Diante das diferenças linguísticas e culturais existentes na
escola, percebemos que poderíamos sentir dificuldade na comunicação
com os estudantes surdos, pois se comunicavam em Libras. Entretanto,
a preparação prévia relacionada ao conhecimento da língua, como por
meio da participação em cursos de Libras antes do desenvolvimento da
pesquisa, colaborou para que pudéssemos obter êxito na comunicação
com os participantes surdos, não comprometendo a obtenção dos relatos
durante as entrevistas.
Mesmo com as dificuldades enfrentadas no decorrer da
pesquisa, diante das informações conquistadas nas entrevistas, foi
possível refletir sobre a temática a partir das concepções do professor
de Geografia lotado na escola e das concepções dos estudantes, que nos
expuseram sobre a dinâmica das aulas.
Mesmo com as dificuldades enfrentadas no decorrer da
pesquisa, diante das informações conquistadas nas entrevistas, quando
o professor de Geografia e estudantes expuseram suas concepções sobre
a dinâmica das aulas, foi possível refletir sobre a temática abordada.
Nos diálogos sobre a dinâmica das aulas, o professor de
Geografia teve a oportunidade de apresentar a sua concepção, quando
considerou que suas aulas aconteciam de forma tradicional. Tal
declaração do professor foi confirmada pelos estudantes, que também
fizeram considerações sobre as aulas.
Os estudantes, quando expuseram suas concepções, destacaram
a importância da Libras e da necessidade de estratégias metodológicas,
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como a utilização de recursos visuais que colaborariam não apenas para
os estudantes surdos, que são pessoas visuais, mas também para o
aprendizado dos estudantes ouvintes.
A partir dos relatos dos participantes, percebemos que o ensino
e aprendizagem de Geografia em sala de aula com estudantes surdos e
estudantes ouvintes é uma temática de grande relevância e que nos
instiga a refletir sobre as nossas práticas docentes com objetivo de
repensá-las diante dessa realidade específica.
Portanto, sabendo que as discussões não se esgotarão apenas
neste artigo, as reflexões desenvolvidas nessa pesquisa se apresentam
como uma contribuição para a comunidade surda e para a comunidade
acadêmica, como colaboração para futuras pesquisas desenvolvidas por
àqueles que possuem interesse na temática.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta um relato de experiência, a partir da
atividade de prática de ensino desenvolvida na disciplina de Oficina
Geográfica I, ou seja, objetiva refletir sobre a produção e uso de
maquetes no processo de ensino aprendizagem dos discentes da
disciplina de Oficina Geográfica I, do IFCE, campus Quixadá-Ce. A
atividade ocorreu no período de 2017.1 e demandou que a prática de
ensino estivesse inserida na subárea da Geografia Física, assim, a aula
elaborada teve como conteúdo a hipsometria do estado do Ceará, ou
como são conhecidos, os perfis de altimetria.
O ensino de Geografia renova-se sistematicamente e a
metodologia trabalhada com os alunos também, na qual, um dos
recursos utilizados são as “maquetes”, pois propicia a participação dos
alunos nas aulas e contribui na melhoria do seu aprendizado no ensino
de geografia, buscando sempre vincular com o seu espaço habitado.
Segundo Castrogiovanni (2009), os estudantes são os principais
alvos para dinamizar o ensino de Geografia, com a prática do professor
e com as experiências vividas que ambos trazem, tem como dinamizar
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as aulas, e despertar o interesse dos estudantes pelo conteúdo que está
sendo trabalhado em sala de aula. Dessa forma, eles podem perceber
que a Geografia faz parte de suas vidas. A partir do uso de maquetes
como recurso didático que irá auxiliar o professor em suas aulas, podese propiciar uma maior aproximação entre docente e discente. A
maquete pode ser utilizada como mediadora do processo de ensino e
aprendizagem.
Sendo o professor, o profissional com a missão de formar os
estudantes em cidadãos críticos e ativos, é preciso potencializar o
processo educativo para que os debates ali realizados sejam
compreendidos e apreendidos.
Nessa perspectiva, foram produzidas maquetes para serem
utilizadas como recurso didático, considerando sua extrema relevância
para o processo de ensino-aprendizagem da Geografia, sobretudo do
conteúdo da prática desenvolvida, tendo em vista ser a maquete, um
instrumento didático que possibilita e estimula o desenvolvimento da
percepção espacial dos alunos, porque oferece a representação do
espaço em três dimensões.
O estudo de perfis topográficos propiciados pela atividade, são
fundamentais para o entendimento e representação das paisagens. Há
diversos tipos de perfis topográficos que podem ser utilizados, como
perfil geoecológico (MONTEIRO, 2000), perfil com ou sem topografia
(FURLAN, 2009), e o perfil fisionômico da vegetação (SANTOS,
2004). Na atividade proposta utilizamos o perfil hipsométrico do Estado
do Ceará (IPECE, 2007).
Dito isso, os resultados obtidos com a elaboração de maquetes
de altimetria do estado do Ceará foram utilizados como material
didático, nas aulas da disciplina de Oficinas de geografia I, que, após
sua elaboração, ministraram, de modo simulado, aula com o uso da
mesma.
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METODOLOGIA
O trabalho se qualifica como um relato de experiência, onde é
possível observar o passo a passo da proposta de criação, elaboração, e
produção de elaboração das maquetes de hipsometria do estado do
Ceará, na disciplina de Oficina de Geografia I, do curso de Licenciatura
em Geografia do IFCE campus Quixadá-CE.
As etapas da elaboração produção e uso da maquete de
hipsometria na disciplina, são elas: levantamento e estudo de textos
relacionados à produção de recursos didáticos; orientação e produção
de uma maquete de hipsometria do Estado do Ceará e/ou uma subregião do estado; simulação de aula com o uso da maquete.
As técnicas utilizadas para levantar dados e informações
necessárias, foram a observação participante e a participação ativa na
produção do recurso didático. Nesse caso, o pesquisador participa e
interage diretamente no processo de pesquisa, e no caso, com os demais
estudantes da disciplina, assim como, vivencia o processo de
desenvolvimento do recurso didático.
Desta forma, foram realizadas observações diretas da prática em
sala de aula, assim como, uma participação direta no processo. Na etapa
de construção da maquete, a professora dividiu a turma em oito equipes,
por meio de sorteio, onde cada equipe ficou responsável pela produção
de uma das mesorregiões do estado, como mostra a figura 01.
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Figura 01
Mapa das Mesorregiões do Ceará

Fonte: IPECE (2007)

Definidas as macrorregiões que cada equipe ficaria responsável,
procedeu-se ao levantamento das cotas altimétricas. Para isso, foi
utilizado como base de dados o mapa de Hipsometria do IPECE (2007),
como vemos na figura 02.
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Figura 02
Mapa de Hipsometria do Ceará

Fonte IPECE (2007)

Nessa etapa, cada equipe retirou o molde da macrorregião que a
mesma representaria. Foram repassadas as orientações do passo a passo
para chegar as maquetes finais, que em síntese, foi: transferência de
molde para o papel – transferência do molde de papel para o isopor –
recorte das cotas de hipsometria – colagem e montagem das cotas –
cobertura do mapa com gesso, pintura e acabamento da maquete.
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De modo a incluir todos os estudantes da disciplina de Oficina
de Geografia I no processo de elaboração e produção das maquetes, a
turma foi dividida em equipes de até cinco integrantes, onde cada
equipe ficou responsável por produzir maquetes hipisométricas das
mesorregiões do estado cearense, a saber: Noroeste cearense; Norte
cearense; Região Metropolitana; Sertões cearenses; Jaguaribe; CentroSul cearense; Sul cearense; por último, mas não menos importante, o
mapa do estado do Ceará por completo., de acordo com a disposição do
IPCE. Como foi mostrado acima (figura 1), foi utilizado como base para
produção das maquetes dois mapas produzidos pelo Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, o mapa de
hipsometria do estado do Ceará (figura 2), para divisão entre as equipes,
foi utilizado o mapa das Mesorregiões do estado do Ceará (figura 1).
Figura 03
Passo a Passo da Produção da Maquete

Fonte: Acervo do autor (2017)

Como forma de registro do processo de produção das maquetes
foram utilizadas câmera de celular, elaboração de plano de aula com o
uso da maquete e relatórios finais. Também se realizou a análise da
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documentação indireta, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental,
leitura dos autores que ao longo do tempo vêm trabalhando o uso de
recursos didáticos na perspectiva de entender o ensino de geografia e
como este se insere dentro da perspectiva da educação profissional e
formação de professores.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
No contexto do aumento e surgimento de diferentes linguagens
no ensino de geografia, cabe ao professor a função de utilizar essas
ferramentas como recurso complementar ao livro didático, objetivando
despertar no aluno maior interesse pelos conteúdos e uma percepção
crítica da realidade. A intenção é proporcionar uma maneira mais
didática e lúdica de aprender Geografia, levando em consideração o
conteúdo a ser ministrado, os objetivos a serem atingidos e o públicoalvo.
O recurso didático, por sua vez, não tem a capacidade de garantir
por completo o aprendizado dos alunos, entretanto, este desperta um
maior interesse na aula, transformando o aluno no protagonista na
construção do seu conhecimento. É de suma importância trabalhar com
os meios didáticos, a fim de construir uma relação educador/educando,
buscando novos caminhos para o ensino de Geografia. Entretanto,
temos que levar em consideração o uso do recurso didático de forma
híbrida na construção do conteúdo que está sendo trabalhado.
Não podemos esquecer que os meios de aprendizagem
tradicionais (quadro negro, livro didático), são necessários na
construção do saber do aluno, porém, a utilização de outros recursos
didáticos pode tornar o aprendizado mais dinâmico, facilitando assim o
aprendizado Vale salientar, que o recurso didático deve ser usado de
forma a problematizar o conteúdo que está sendo trabalhado com a
mediação do educador e não com um fim em si mesmo.
O ensino de Geografia, possui, um vasto leque de possibilidades
que podem ser exploradas nas mais diversas linguagens, desde que
essas linguagens sejam uma fonte complementar ao livro didático,
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permitindo assim que o educando desenvolva suas competências e
habilidades que o permitam não apenas descrever o espaço, mas
também compreendê-lo, melhorando sua capacidade argumentativa,
participativa e construtiva.
Os materiais gráficos e cartográficos, são algumas das
linguagens que podem ser associadas ao ensino-aprendizagem de
Geografia, fazendo deste um amplificador da compreensão do espaço
geográfico e da realidade na qual os alunos estão inseridos. Os mapas
se enquadram nesse processo como elementos fundamentais,
permitindo assim, uma melhor compreensão dos fenômenos que
ocorrem no espaço. Nessa perspectiva, nos amparamos nas
considerações do autor ao afirmar quer
No nosso dia a dia ou no dia-a-dia do cidadão, pode-se ter a leitura
do espaço por meio de diferentes informações e, na cartografia, por
diferentes formas de representar essas informações. Pode-se ainda
ter diferentes produtos, representando diferentes informações para
diferentes finalidades: mapas de turismo, mapas de planejamento,
mapas rodoviários, mapas de minerais, mapas geológicos, entre
outros (SIMIELLI, 2007, p. 94).

Dessa maneira, os mapas se enquadram como uma importante
ferramenta de aprendizagem. Contudo é preciso que o professor
educador desperte no educando a necessidade de uma correta
interpretação deste recurso, para que assim, o mesmo possa desenvolver
suas habilidades de localização, leitura, interpretação e síntese do
espaço geográfico.
O ensino cartográfico não é tão valorizado nas escolas como
deveria, seja pela dificuldade dos professores de realizarem a necessária
transposição didática, como pela falta de materiais adequados nas
escolas, urgindo assim, que processos educativos em Geografia
possibilitem o desenvolvimento de instrumental capaz de sanar essa
dificuldade.
Tanto os mapas murais como os atlas, na condição de instrumentos
pedagógicos deveriam ser presença obrigatória na sala de aula de
Geografia. Apesar da disseminação dos mapas pela mídia e pela
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internet, esse material, na escola, precisa ser utilizado no
desenvolvimento de um raciocínio geográfico e geopolítico
(PONTUSCHKA, 2007, p. 326).

Tendo em vista, que a maior parte das escolas da Educação
Básica não dispõe de materiais adequados as várias etapas da
aprendizagem, as maquetes acabam desenvolvendo papel duplo nessa
seara. De um lado, configura-se como atividade lúdico pedagógica
capaz de instigar o interesse dos estudantes, e por outro, configura-se
em instrumento didático acessível e possível de ser construído nas
escolas.
Almeida (2001) afirma que, o uso da maquete em sala de aula,
“[…] projeta o observador fora do contexto espacial no qual ele se
insere, permitindo-lhe estabelecer, inicialmente, relações espaciais
topológicas entre a sua posição e a dos elementos da maquete”
(ALMEIDA, 2001, p. 78). Dessa forma, os estudantes podem
paulatinamente, compreenderem de modo mais concreto, os elementos
ali representados e sua relação com os mesmos.
A maquete, pode ser uma ferramenta tridimensional, é um
método que reitera a informação já apresentada, que “prende” a atenção
do aluno aos conteúdos que estão sendo abordados.
A utilização de maquetes pode permitir ao educando, ao fazer uma
análise geográfica, interpretar o relevo, descrever suas formas,
entender o porquê dessas formas, bem como, a transformação no
decorrer do tempo, entendendo os problemas e as dinâmicas sociais
e relacionar tudo isso com a sua realidade. As maquetes também
possibilitam a visualização do objeto a ser estudado em terceira
dimensão, permitindo a introdução de diferentes dados e
informações, e assim partindo do concreto pode-se chegar a um
nível de abstração suficiente para a interpretação de mapas e cartas
hipsométrica (LUZ & BRISKI, 2009, p. 02).

O uso da maquete possibilita ao professor mediar determinado
conteúdo e analisar o nível de conhecimento que o aluno possui sobre
o assunto. A partir das respostas que o aluno fornece, o professor
visualiza o domínio que o aluno possui sobre o conteúdo, facilitando o
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diálogo entre os dois. LIBÂNEO (1994) complementa essas ideias ao
apontar a aula como potencial espaço de transformação. O autor afirma:
Na escola, a aula é a forma predominante de organização do
processo de ensino. Na aula se criam se desenvolvem e se
transformam as condições necessárias para que os alunos assimilem
conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções e, a sim
desenvolvem suas capacidades cognoscitivas (LIBÂNEO, 1994,
p.177).

Quando usados da maneira correta, os recursos didáticos
colaboram no desenvolvimento do aluno, além de motivar o mesmo,
aprimorando assim, sua capacidade de observação, que antes ficava
apenas no campo da imaginação e que agora pode ser concretizado,
despertando o interesse e contribuindo para a concepção de novas
ideias. Dessa forma:
Cabe ao educador dialogar com o aluno, sobretudo entendendo sua
leitura de mundo para que não haja um estranhamento deste com o
que é proposto, o que pode acarretar também numa leitura deturpada
da realidade, uma vez que não há uma adequação entre linguagem e
representação (GONDIN DIAS & MUNIZ, 2013, p.49).

No que tange ao processo de ensino-aprendizagem, podemos
compreender que incentivar o aluno a produção de maquetes faz com
que o mesmo tenha uma maior participação no processo de
aprendizagem, possibilitando ao educador ver em qual contexto
sociocultural o seu aluno está inserido.
O resultado final foi a construção de seis maquetes de
hipsometria do estado do Ceará, divididas entre a maquete do estado do
Ceará por completo e as demais maquetes que apresentavam as subregiões cearenses, como pode-se observar na figura abaixo:

- 228 -

Figura 04
Maquetes produzidas na disciplina de Oficina de Geografia I

Fonte: Acervo do autor (2017)

Buscar inovar dentro da sala de aula é uma tarefa árdua que o(a)s
professore(a)s enfrentam na prática docente. Não é fácil conseguir a
atenção de uma turma, na maioria das vezes com salas de aulas
superlotadas, sem infraestrutura adequada, utilizando apenas como
recurso didático quadro branco, pincel.
No entanto, com o avanço tecnológico, o(a)s professore(a)s
possuem mais possibilidades de variar os recursos didáticos, entretanto,
nem todas as escolas, em especial as públicas, possuem verbas para
aquisição desses equipamentos, nem são oferecidos aos professore(a)s
capacitação para a utilização dos mesmos, acrescente-se à realidade
docente a falta de tempo e de incentivo por partes das políticas públicas
para melhorar o planejamento e execução de suas aulas.
Portanto, este artigo apresenta como resultado a produção e
utilização de maquetes nas aulas de Geografia, pois, embora possa ser
considerada por alguns como recurso didático obsoleto para a
atualidade, mostra que, além de se configurar como alternativa com
menos custos, gera resultados gratificantes, tanto para o aluno quanto
para o professor,
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A prática de ensino aqui apresentada possibilitou a constatação,
por parte dos professores em formação da turma de Oficina de
Geografia I que, a produção de cada detalhe do recurso didático a ser
utilizado em sala de aula, gera satisfação em ver a materialização do
conteúdo geográfico a ser trabalhado, aperfeiçoando o processo de
ensino-aprendizagem em Geografia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vivência do planejamento, da produção e utilização do recurso
didático a ser utilizado no processo de ensino da ciência geográfica por
parte dos professores de Geografia em formação, durante a disciplina
de Oficina de Geografia I, permite tanto a aplicabilidade da teoria
estudada em disciplinas anteriores, como a vivência da prática docente.
A construção de maquetes com os perfis de hipsometria do
estado do Ceará e das sub-regiões cearenses, separadamente, foi de
suma importância para a compreensão do conteúdo visto em sala de
aula, contribuindo significativamente para o processo de formação
docente. Desta forma, a construção de maquetes atuou como força
motivadora para a construção de outros materiais didáticos para o
ensino aprendizado dos conteúdos de Geografia dentro da sala de aula,
pois foi possível constatar que é possível ministrar aula com utilização
de métodos e materiais além do tradicionais, no qual os materiais
produzidos atuam como auxiliadores no processo de formação e prática
docente.
Verificou-se que a atividade prática, possibilitou aos alunos da
disciplina o desenvolvimento de algumas habilidades artísticas, que
muito contribui na elaboração de recursos didáticos. Puderam, dessa
forma, manifestarem sua criatividade e aplicarem o conhecimento
teórico do conteúdo a ministração de aulas que poderão, no futuro,
serem realizadas com estudantes da Educação Básica.
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INTRODUÇÃO
O trabalho a ser apresentado trata-se de uma intervenção de
ensino em geografia por meio de materiais lúdicos que contribuíram
para impulsionar o ensino de Geografia em sua vertente
predominantemente Humana em prol de uma formação educacional
básica eficaz no qual os alunos foram submetidos, sendo estes alunos
dos 1º anos - turmas B e C - do Ensino Médio de uma Escola de Ensino
Médio em Tempo Integral (EEMTI), em Fortaleza – CE, sendo algum
deles portadores de necessidade especial que, no caso deste trabalho,
foram alunos autistas, embora não haja laudo, o manifesto de
características por partes deles designam tal transtorno.
A atividade, originalmente, foi dada apenas como um trabalho
em busca de nota de avaliação para se conseguir a aprovação de uma
determinada disciplina, contudo, como teve seu grande aprendizado
para formação não só acadêmica e profissional naquilo que se atuará
futuramente, além disso, surgira a oportunidade em convertê-la em um
artigo que corrobora com a difusão do que se foi tratado. É
inquestionável que a experiência no qual é abordada e relatada foi de
grande proveito já que houve uma devida familiarização com esse
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espaço que irá exercer a profissão, não só na questão da metodologia de
lecionamento, isto é, como será dado o trabalho de ensino, como
também as dificuldades não só por parte dos alunos como a falta de
amparo de recursos que comprometem esse trabalho. Em suma, apesar
das dificuldades mencionadas, designou-se em um espaço que se
transbordou de conhecimentos não excluindo o autor desse trabalho,
isso porque, atualmente no Brasil, é preciso implementar métodos
inovadores e eficazes que, alternativamente, agregue-se a prática para
uma fixação do conteúdo como é evidenciado nesse trabalho. Dessa
maneira, surgiu-se a ideia de propagar o conteúdo inédito do trabalho
tendo-se a oportunidade de submissão.
O objetivo deste trabalho foi relatar todo o processo de sua
criação, a aplicação, a experiência mútua de ambas as partes, o trabalho
de inclusão que se teve, o preenchimento das questões da disciplina de
geografia em nível regional ignoradas que não são supridas pelo atual
currículo escolar e o que implicou em cada uma dessas partes que foram
fundamentais para o sucesso do trabalho agregando-se os pontos
negativos e positivos sobressaídos durante tal processo. Portanto, é
possível analisar de maneira geral como foi todo andamento da
atividade e como o curso e, especificamente, a disciplina contribuiu
para devido resultado mais que satisfatório do trabalho de forma lúdica
por apresentar diversão em um novo meio de obter o conhecimento,
liberto por sair de paradigmas didáticos e vicissitudinário por ter
apresentado uma proposta de inclusão onde se ainda é vista com
bastante empecilho e desafios para área educacional.
METODOLOGIA
O Planejamento da atividade tem grande importância, pois o
“planejamento das aulas é comum a qualquer disciplina, nível e
modalidade de ensino, mas em se tratando de ambientes inclusivos isso
se torna imprescindível.” (ARAÚJO, 2015, p. 7). Dessa maneira,
ocorreu por meio de duas fases no qual foi decidido pelo autor. Em
princípio, antes da primeira fase começar, houve a fase da “geração da
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ideia” foi executada a partir de um dia de visitação na escola por meio
do aplicador do trabalho que, no caso, é o responsável deste trabalho,
para uma conversa com os alunos das duas respectivas turmas para
trabalhar ideias, enquadrar uma melhor aplicação que fosse a melhor
para as duas partes, o que não poderia ser cogitado para a respectiva
atividade, dando-se a oportunidade diretamente aos alunos de terem um
papel importante na atividade que seriam público, porém, também com
um protagonismo. Além disso, foi feita uma entrevista com a Prof.ª.
Sâmia Leão, que é a professora de Geografia da escola e responsável
pelas turmas da série de ensino.
A entrevista foi organizada por 16 perguntas com perguntas
desde ao básico como ano e instituição de formação, tempo de
magistério até perguntas mais complexas quanto a inclusão, desafios
para este público e a devida preparação para lecionamento deste.
Em suma dessa entrevista, constatou-se que a Prof.ª. Sâmia não
teve o devido amparo para lidar com o público de inclusão já que a
estrutura curricular que foi submetida na época de formação não previa
nenhuma disciplina para que houvesse o devido preparo. Ela fomenta
também na entrevista a falta de incentivo como algum curso que deveria
ser implementado por algum órgão de educação e até a ausência de
profissionais mais dedicados para o auxílio em lidar com tal público por
parte de mesmo órgão, já na escola não é submetido a educação
inclusiva no plano pedagógico, com isso, o amparo que a escola se dá é
pela gestão oferecendo apoio e acompanhamento quando fica incabível
desses alunos ficarem em sala de aula, mas ela conta que se torna um
ato bastante complicado já que a gestão precisa realizar suas devidas
funções, quanto a avaliação é feita apenas por participação desses e não
se insere nenhuma prova específica para eles e ela explica que isso se
dá por, primeiramente, na dificuldade manter os alunos especiais dentro
de sala de aula, mas o problema se encontra bem além disto, pois muitos
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não escrevem e sentem dificuldade em ter uma participação em aula
como, por exemplo, em debater as ideias (informação verbal).16
Isto posto, observa-se a grande dificuldade corpo docente no
trabalho de ensino para um público de necessidade especial, lembrando
que a inclusão é um direito estabelecido em lei como:
[...] direito de quem se sente oprimido e é dever de todos os atores
sociais fazer dela realidade, promovendo direitos, sendo garantida
por lei, a LDB de 1996*. Neste sentido, é sabido que não se pode
fugir da realidade vivenciada nas escolas, a lei garante os direitos e
acesso a educação em sua plenitude e cada vez mais se exige dos
profissionais da educação práticas de ensino para á diversidade. A
lei garante os direitos e acesso a educação em sua plenitude e cada
vez mais se exige dos profissionais da educação práticas de ensino
para á diversidade. A lei também garante aos profissionais da
educação capacitação e formação para área de educação especial
ALMEIDA E SAMPAIO (2009). (SILVA; GOMES, 2015, p. 4).

Todavia, a partir dessa entrevista, foi possível se ambientar
melhor não somente do público observando a postura por parte dos
docentes que implicou em uma postura mais aprimorada do aplicador
do trabalho como também no ambiente escola que vive essa realidade
no qual está presente, pois apresenta a necessidade de acolher a
diversidade nas práticas educacionais independente dos poucos
recursos que nos são dados, é dever da educação superar os desafios em
virtude de um bem maior: o desenvolvimento e transformação dos
educandos. E nesse sentido a geografia em sua abordagem de ensino
tem muito a contribuir, pois implica na construção de saberes essenciais
ao desenvolvimento de habilidades do ser, pois abarca uma
multiplicidade de conhecimentos e conteúdos relativos à realidade.
(SILVA; GOMES, 2015, p. 7).
Por conseguinte, partir das ideias apresentadas e com as devidas
informações, chegou-se a um entendimento que serviu de esboço para
o projeto e, assim, aos procedimentos da primeira e da segunda fase.
16

Informação fornecida através de uma entrevista executada por Thalvanys Duarte e
à Prof.ª. Sâmia, responsável das turmas de 1º ano do Ensino Médio da EEMTI,
realizado em Fortaleza, em outubro de 2019.
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A exigência do trabalho é de poder incluir de forma igual os
alunos com os de necessidade especial, no caso, os alunos autistas por
meio de algum material lúdico que evidencie um aprendizado de
geografia humana sendo qualquer uma de suas vertentes. O conteúdo
exposto por parte da Prof.ª. Sâmia, foi o conteúdo de clima, relacionado
a geografia física, assim, foi tido o primeiro empecilho para execução
do trabalho, a professora deu total liberdade para se colocar assuntos
que ela não estivesse ensinando, porém, essa cogitação foi rejeitada
pelo autor do projeto para que não houvesse um choque de conteúdos
e, consequentemente, causasse uma confusão nos alunos.
Sendo assim, pensou-se muito e se chegou a uma ideia tanto
para se aproveitar o conteúdo lecionado pela professora, quanto às
exigências do trabalho como a possibilidade de se fazer o material
lúdico para ser aplicado. Então, foi proposto trabalhar os impactos
climáticos no Ceará, eis que, então, foi dada o ponta pé inicial para que
se fosse feita a primeira fase do projeto.
A primeira fase foi fazer uma breve aula sobre clima e
geomorfologia abarcando o recorte territorial do Estado, o motivo para
isso foi dado, pois a estrutura curricular escolar presente não é
evidenciado os espaços onde o aluno está inserido, levando-se em
prioridade o espaço brasileiro e mundial, em suma, teve-se a ideia de
trabalhar com a terra alencarina para que os alunos pudessem
reconhecer os espaços no qual se familiariza e se tem convívio e isso
ajuda fixar o conteúdo a ser ministrado de maneira sociocontrutivista
como se explica:
A perspectiva socioconstrutivista [...] concebe o ensino como uma
intervenção intencional nos processos intelectuais, sociais e afetivos
do aluno, buscando sua relação consciente e ativa com os objetos de
conhecimento [...]. Esse entendimento implica, resumidamente,
afirmar que o objeto maior do ensino é a construção de
conhecimento pelo aluno, de modo que todas as ações voltadas para
sua eficácia do ponto de vista dos resultados no conhecimento e
desenvolvimento do aluno. Tais ações devem pôr o aluno, sujeito
do processo, em atividade diante do meio externo, o qual deve ser
“inserido” no processo como objeto do conhecimento, ou seja, o
aluno deve ter com esse meio (que são os conteúdos escolares) uma
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relação ativa, um a espécie de desafio que o leve a um desejo de
conhecê-lo (CAVALCANTI, 2001, p. 312).

Os recursos de comunidades, ou seja, ambientes e lugares
próximos do aluno, ajudam numa aproximação entre a escola e a vida
real trazendo o valor deste à aprendizagem que é realizado na escola,
reduzindo abstrações, ajudando na percepção de valor do próprio aluno
no mundo e constitui-se fontes ricas e novas de motivação (Mickean
apud Turra et al., 1982, p. 164 apud Piletti, 2007, p. 152) e, além disso,
Piletti (2007, p. 153) afirma que “[...] a aprendizagem é tanto eficaz
quanto mais se possa realizar uma experiência direta.”, deste modo, a
utilização desses recursos ajuda proporcionar esse tipo de experiência.
Já quando se aborda ao aluno autista, Lopes e Pavelacki (2004),
afirmam que “revela dificuldades próprias na aprendizagem. A
percepção sensorial é desordenada, não conseguindo assimilar toda a
informação originada pelos sentidos como audição, olfato, paladar e
toque.”, logo devendo estabelecer também uma metodologia que
contemple o ensino-aprendizagem do aluno com o transtorno.
Por conseguinte, tratou-se com cuidado os conteúdos a serem
ministrados, levou-se breves conteúdos de geografia física, porém,
estes não foi levado como foco e sim seus impactos em que se relaciona
com a geografia humana sendo a caracterização do espaço rural
(geografia agrária) imigração (geografia de população), urbanização
(geografia urbana) já que esses três tópicos foram fatores para a
transformação do espaço na sociedade fortalezense (COSTA, 2008, p.
185) e assuntos para além da geografia como a literatura mencionando
obras literárias que abordam as secas tal como O Quinze da escritora
cearense Rachel de Queiroz e também a história e a sociologia que se
têm como base para as vertentes da geografia humana.
Por diante, a primeira fase foi levada como uma aula de um
cunho mais tradicional, usando slides projetados com projetor e se
levando elementos visuais, pois para que não tornasse o primórdio dessa
atividade como entediante os recursos audiovisuais colaboram para
aproximar a aprendizagem de situações reais - mantendo-se a proposta
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inicial que se teve mencionada anteriormente -, pois representam meios
de grande auxílio na divulgação de informações que podem ser usadas
dentro das salas de aula já que sua utilização, segundo pesquisas, que é
aprendido em 83% pela vista e se retém 50% do que se vê e se escuta
(PILETTI, 2007, p. 156), ademais, “A comunicação por figuras é
designado por PECS - Sistema de Comunicação por Figuras e é o
método de comunicação mais utilizado com autistas, Este método
começa a ser utilizado nas crianças autistas desde os primeiros anos de
idade.” (LOPES; PAVELACKI apud SILVA; GOMES, 2015, p. 13).
Quanto à estruturação do slide ficou como 1 – Capa: O Clima e
seus impactos sociais no Ceará; 2 – O Clima no Ceará trazendo os
climas predominantes no Estado num mapa do Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econômica do Ceará (IPECE); 3 – Impactos trazendo
informações sobre secas, crise econômica, a fome e as migrações; 4 –
O olhar crítico-cultural dando exemplos de obras literárias abordando o
assunto tendo como obra principal O Quinze; 5 – imagens reais que
registraram as condições desumanas daquela época do assunto em
questão; 6 – uma mapa ferroviário advindo do IPECE tendo em vista a
explicação do meio de transporte principal usado que causou as
migrações e, por último, 5 – Indústria da Seca dando-se a explanação
do impacto mais contemporâneo advindo do clima.
Já os mapas que foram usados, tiveram uma extrema
importância para que muito se habituassem do espaço que eles se
inserem e, por meio desse recurso, criar uma relação intrínseca de
identidade e pertencimento como lugar dando-se um valor simbólico:
Os mapas e globos são recurso imprescindíveis nas aulas de
Geografia. Como diz Wittich (1964: 167), “O mapa nos ajuda a
compreender a história e as rápidas mudanças que ocorrem no
mundo de hoje, permitindo-nos, também, antever modificações
futuras”. [...] Precisamos nos habituar a localizar o fato em estudo
no mapa e no globo, para que o aluno possa trabalhar suas estruturas
da inteligência para o domínio espacial. [...] o mapa na sala de aula
ajuda o aluno a procurar sempre a localização dos fenômenos em
estudo, e criar essa atitude no aluno é um passo importante para a
construção das relações espaciais e o desenvolvimento da função
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simbólica. (PASSINI, Elza Y.; PASSINI, Romão; MALYSZ,
Sandra T., 2007, p. 111-112)

Também foi levado um vídeo de uma reportagem sobre os
campos de concentração para melhor compreensão, pois como Passini,
Passini e Malysz (2007, p. 104), afirmam que o vídeo é um recurso
importante para fixar melhor o conteúdo durante a aprendizagem dos
alunos. As imagens ou cenas apresentadas através do vídeo são
importantes, principalmente para visualização da paisagem tanto rural
como urbana, ademais, o exemplar do livro O Quinze deu um maior
contato por parte dos alunos em que muitos chegaram a ler as primeiras
páginas do livro e que despertou o interesse e a curiosidade pela obra
em si.
Já a segunda fase da atividade foi dedicada apenas aplicação do
material lúdico. Este foi feito pelo autor do projeto usando placas de
isopor, barbante, cola, imagens impressas em colorido de localidades
do Ceará, fita adesiva gomada e palitos de dentes, ou seja, materiais que
se pôde ter algum reaproveitamento. A partir desse material, foram
feitos 5 (cinco) mapas do Estado do Ceará que foi fragmentado por suas
Regiões de Planejamento e as devidas imagens impressas foram
agregadas aos palitos sustentadas por fitas adesivas. Tais imagens
foram: Parque Nacional de Ubajara - Região da Serra da Ibiapaba;
Açude de Cedro e Pedra da Galinha Choca na mesma imagem, Quixadá
- Região do Sertão Central; Prefeitura de Quixeramobim - Região do
Sertão Central; Estação Ferroviária de Senador Pompeu - Região do
Sertão Central; Igreja Matriz de Iguatu - Região do Centro Sul; Igreja
Matriz de Cedro - Região Centro Sul; Estátua do Padre Cícero no Horto,
Juazeiro do Norte - Região do Cariri; Arco de Nossa Senhora de Fátima,
Sobral - Região do Sertão de Sobral; Arco de Nossa Senhora de Fátima
- Crateús - Região do Sertão dos Crateús; Estação Ferroviária de
Baturité - Região do Maciço de Baturité e Estátua de Iracema, Fortaleza
- Região Metropolitana de Fortaleza.
Sendo assim, a ideia desse material lúdico foi que eles pudessem
traçar rotas de imigração com destino à Fortaleza conforme foi ensinado
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na primeira fase da atividade, eles foram divididos em 5 equipes de 5
pessoas cada e teriam de fixar o barbante na placa de isopor que se situa
o mapa do Ceará com as imagens pregadas com o auxílio do palito de
dente fixado de acordo onde ficariam os municípios em suas respectivas
Regiões de Planejamento do Estado usando suas intuições e/ou
conhecimentos geográficos.
Voltando ao foco do aluno autista, teve-se o devido cuidado para
que pudesse ter uma inclusão eficaz e igualitária quanto aos demais
alunos que não apresentam necessidade especial. Para isso, enfatizado
que:
O grupo de transtornos neuropsiquiátricos, compreendendo os
transtornos globais do desenvolvimento, inclui o transtorno
autístico. O autismo manifesta-se em tenra idade e persiste,
normalmente, durante a vida adulta. Caracteriza-se também pela
anormalidade na comunicação e no desenvolvimento social e pela
restrição do repertório de atividades e interesses. O autista apresenta
comportamentos hiperativo, agressivo e injurioso em relação a si e
aos outros, assim como pensamentos e comportamentos
interferentes e repetitivos. Estima-se que 66% dos afetados mantêm
severos comprometimentos no seu desenvolvimento e jamais
atingem uma função social independente. Diversos são os fatores
que podem desencadear o autismo, dentre os quais se incluem o
desequilíbrio nos sistemas neuroquímicos e fatores genéticos
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, p. 22).

Por diante, “Cada aluno que apresente TEA [Transtorno de
Espectro Autista] tem muitas especificidades e professor deve ficar
atento para perceber e explorar as suas potencialidades” (GOMES et
al., 2016, p. 74), desse modo, apesar de previamente que seria tratado
com um aluno autista, fez-se necessário uma observação do aluno,
sintomas e comportamento dentro de sala de aula e constatou-se que o
aluno não apresentava um problema de linguagem e comunicação
assídua, seu comportamento não apresentou complicação de se lidar
mesmo com uma hiperatividade aguda, mas que boa parte das vezes era
bem aproveitada para se ter uma boa participação em aula.
Adiante, tomou-se de conta de devidas recomendações para a
devida inclusão do aluno se priorizando o social que se destaca
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aproximação e de ser conhecido e reconhecido em uma parceria, ou
seja, demonstrando-se um vínculo de relacionamento, além do desejo
em ajudá-los (GOMES et al., 2016, p. 75), além de que Gomes et
al.(2016, p. 75) também sugere que “Primam pelo trabalho em
conjunto.” e, por isso, foi pensado em uma atividade lúdica que
incentivasse o poder do coletivo no que implicaria em uma relação
social e um fortalecimento de laços de amizades já que, como a
referência bibliográfica sugeriu várias vezes, como exemplo:
“Referindo-se à Comunicação que leva à Linguagem, essenciais para o
desenvolvimento humano. Ressalta-se que a oralidade só vai se
desenvolver quando as palavras tiverem sentido e significado para o
aluno.” (GOMES et al., 2016, p. 76), à vista disso, inserir e incentivar
a comunicação, no caso, torná-lo em um ser veemente social resultará
em um aprendizado eficaz a esse público e estabelecendo que, como
afirma Mantoan (2003, p.31), a inclusão é uma inovação e no que
requere um esforço em modernizar e reestruturar as condições atuais
das escolas, principalmente a nível básico, quando assumem a
dificuldades de alguns alunos onde não apenas deles, mas resultantes
do modo como se dá a ministração do ensino e de como é a
aprendizagem que a concebe e a avalia.
Destarte, agrega-se o conhecimento geográfico levando-se em
conta conteúdos interdisciplinares sem deixar o foco do aprendizado em
geografia humana, além de levar a familiarização e conhecimento dos
espaços nos quais convivem e/ou nasceram, no caso, o Estado do Ceará
e suas principais características que o compõe a partir de uma
participação efetiva do próprio público e levando em evidência um
trabalho de inclusão onde que não houve discernimento e nem um
tratamento desigual entre a criança autista quanto ao resto da turma que
não apresenta tal necessidade.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Durante a aula expositiva e a aplicação do jogo pedagógico
(Figura 1) observou-se o quão desconhecido para os alunos é o estado
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em que moram e/ou nasceram, tanto na perspectiva histórica, como
social e geográfica. Nota-se que essa base curricular que estava sendo
usada até o dia da aplicação desse trabalho não dá a devida atenção e
não supre no que salienta as devidas particularidades e peculiaridades
do devido lugar que se convive os discentes da escola, assim, dando-se
uma espécie de déficit geográfico por parte deles ao lugar que vivem. É
importante, pois na escola se constrói conhecimentos e saberes em
virtude do desenvolvimento cognitivo do ser humano sendo o espaço
para aquisição do saber onde situa-se a relação intrínseca entre o ensino
e aprendizagem onde se dá elementos estruturadores do conhecimento
educativo (SILVA; GOMES, 2015c, p. 4).
Figura 1
Mapa já construído pelos alunos

Fonte: Sâmia Leão, 2019.

Contudo, após a realização da atividade pôde-se notar a
curiosidade despertada nos alunos sobre o estado do Ceará, seja na parte
histórica, ou na parte geográfica, observou-se que cada aluno saiu da
sala de aula com a vontade de conhecer melhor o estado. Já que não foi
possível e não é em apenas uma aula que se poderá descobrir as gamas
peculiaridades do lugar, logo, o fator literário foi importante para isso
já que nas diversas obras tendo algumas que foi explanada como
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sugestão durante a atuação desse projeto foi dada como um guia
bastante interessante para poder começar a se descobrir mais sobre o
Estado tendo em vista os detalhes e a fidelidade que os autores das
devidas obras trazem.
Também foi visto o entrosamento da turma para a realização da
atividade e principalmente a inclusão do aluno especial com os demais
alunos de sua equipe para a montagem do mapa dando-se ao
conhecimento deles a importância da coletividade e união para
execução de trabalhos. Quanto ao aluno provavelmente autista não teve
um tratamento diferenciado, o que se constatou uma devida inclusão e,
consequentemente, seu trabalho de cidadão já que ele não se sentiu
diferente e pôde participar de igual para igual com os colegas, além
disso, também estreitando laços com eles.
Pôde constatar também que por eles terem uma parte do
protagonismo desse trabalho tendo uma participação no planejamento
nesse projeto viu-se um maior empenho no interesse já que pela devida
participação eles se sentiram totalmente envolvidos e no que
caracterizou, assim como ao aplicador, em uma busca do sucesso desse
trabalho já que tudo que fizeram foi seu empenho a se envolver na aula
contribuindo em ótimos resultados para a realização da elaboração.
De acordo com a professora titular das turmas, Prof.ª. Sâmia
(informação verbal)17, atividades como estas servem para renovar e
revitalizar as formas de ensino nas escolas públicas ainda mais porque,
como a própria explanou em entrevista, muito dos atuais docentes não
tiveram e ainda não tem incentivos ou não foram implicados a fazerem
métodos inovadores e adequados para que se dê a qualidade prevista e
o devido despertar dos alunos em um maior interesse pelos conteúdos
abordados. À vista disso, Silva e Gomes (2015, p.7) afirmam que a lei
que estabelece a capacitação meramente só está no papel, sendo
disposta em pequenas disciplinas das grades curriculares o que acaba
corroborando na deficiência das ações e gestão do Estado.
17

Informação fornecida por meio de comentário da Prof.ª. Sâmia Leão após a
finalização da aplicação da atividade, realizado em Fortaleza, em novembro de 2019
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, então, diante de tal atividade, que é possível
ministrar aulas participativas e diferenciadas nas escolas públicas
mesmo com a carência de verbas e investimentos em equipamentos de
qualidade, embora isto deva ser o mínimo. Com alguns materiais de
baixo custo pode-se construir recursos eficazes e facilitadores para o
ensino-aprendizagem, e que podem ser utilizados até mesmo de forma
multidisciplinar.
Percebe-se ainda a necessidade de reafirmar e dar ênfase às
políticas públicas voltadas para a inclusão escolar e como é importante
o convívio de alunos especiais em sala de aula conforme foi exposto
pela entrevista com a Prof.ª. Sâmia.
Contudo, destaca-se o sentimento de satisfação pela realização
da atividade apesar das dificuldades encontradas principalmente pela
ausência das entidades públicas responsáveis que é percebido o não
exercício de suas reais competências de forma plena onde se foi levado
para o sucesso da execução desse projeto um trabalho de grande
participação e ajuda mútua entre os responsáveis e encarregados da
realização da tal atividade, os alunos das respectivas turmas, a
professora e a equipe gestora da escola.
Portanto, devido aos trâmites aqui mencionados de forma
detalhada, é chegado à conclusão de que a condigna atividade foi de
inquestionável sucesso no qual fica marcado o aprendizado para todos
que de alguma forma se submeteram a essa atividade que busca trazer
uma inclusão para um público e seu amplo exercício da cidadania que
geralmente se vive de forma excluída.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Gisele Silva. Estratégias de Ensino e Recursos Pedagógicos
no Ensino de Estudantes com Transtorno do Espectro Autista
Utilizados na Disciplina de Geografia. Rev. Adapta, Presidente
Prudente, v. 11, n. 1, p. 7-12, jan./dez., 2015.

- 245 -

BERSCH, R. Introdução a Tecnologia Assistiva. CEDI – Centro
Especializado em Desenvolvimento Infantil: Porto Alegre, 2008.
CAMPO de Concentração ‘flagelados da seca’ eram aprisionados é
tombado no Ceará. Fortaleza, CE: TV Diário, 2019. 1 YouTube (5:51
min). Disponível em: <https://youtu.be/PYPERfyp2Rk>
CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, Escola e construção de
conhecimento. São Paulo: Papirus, 2001.
CEARÁ, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará.
Ceará em Mapas. Fortaleza, 2007.
COSTA, Maria Clélia Lustosa. A Urbanização da Sociedade
Fortalezense. Fortaleza: Revista Instituto Ceará, 2008.
COSTA, Maria Clélia Lustosa. Capítulos de geografia histórica de
Fortaleza. Fortaleza: Editora UFC, 2017.
GOMES, Roberia Vieira Barreto et al. Políticas de inclusão escolar e
estratégias pedagógicas no atendimento educacional especializado.
Fortaleza: UFC; Brasília: MEC, 2016.
LOPES, Daniele Centeno e PAVELACKI Luiz Fernandes. Técnicas
utilizadas na educação dos autistas. [S.l.: s.n.], 2004.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por
quê? como fazer?. São Paulo: Moderna, (Coleção cotidiano escolar)
2003.
MAIA, Rubson Pinheiro; BASTOS, Frederico de Holanda;
NASCIMENTO, Marcos A. L.; LIMA, Danielle L. de Sousa;
CORDEIRO, Abner M. Nunes. Paisagens Graníticas do Nordeste
brasileiro. Fortaleza: Editora UFC, 2018.

- 246 -

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Autismo: orientação para os pais / Casa
do Autista. Brasília, 2000.
PASSINI, Elza Y.; PASSINI, Romão; MALYSZ, Sandra T (Org.).
Prática de ensino de geografia e estágio supervisionado. São Paulo:
Contexto, 2007.
PILETTI, Claudino. Didática Geral. 23. ed. São Paulo: Ática, 2007.
QUEIROZ, Rachel de. O Quinze. 90. ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2010.
SANTOS, Milton. Urbanização Brasileira. 5. ed. São Paulo: Editora
USP, 2008.
SILVA, José Borzacchiello da; DANTAS, Eustógio W. C. De
Nordeste e De Cidade no Território de Semiaridez. In: SILVA, José
Borzacchiello da; SILVA, Cícero N. Moreira da; DANTAS, Eustógio
W. C. (Org.). Território: Modo de Pensar e Usar. Fortaleza:
Edições UFC, 2016.
SILVA, José Borzacchielo da; CAVALCANTE, Tércia Correia;
DANTAS, Eustógio Wanderley Correia (Org.). Ceará: um novo
olhar geográfico. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2007.
SILVA, Tamara Nascimento; GOMES, Kamila Jaqueline Cerdeira.
ENSINO DE GEOGRAFIA E AUTISMO: POR UMA PRÁTICA
INCLUSIVA. In: “Fala Professor – (qual) é o fim do ensino de
Geografia?” VIII Encontro Nacional de Ensino de Geografia, 2015,
Catalão – GO. Anais... Catalão: AGB, 2015.

- 247 -

DINÂMICAS E FERRAMENTAS GEOGRÁFICAS:
DESAFIOS NA PRÁTICA DOCENTE
Geraldo Batista de Castro
Escola Municipal Antônio de Figueiredo Taveira
engenheiros.ptg@gmail.com

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi realizado na Escola Municipal Antônio
de Figueiredo Taveira (EMAFT), instituição da rede pública de ensino
localizada no município de Potengi, Ceará. Tal escolha, se deu pela
mesma corresponder a atual entidade de ensino, como ambiente de
trabalho do pesquisador.
Buscou-se ler e sistematizar ideias de autores, que discutem
como professores e alunos podem trabalhar com a ciência geográfica e
seu objeto de estudo, a partir de dinâmicas e ferramentas capazes de
auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
A metodologia utilizada na realização desse artigo teve como
premissa, a ratificação bibliográfica em estudiosos que trabalham com
a presente temática no ensino de geografia, tais como: Alves (1984 e
1999); Andrade e Rocha (2011); Castro (2018 e 2019); Brasil (1998);
Freire (1987 e 1996); Freire (1997); Karnal (2017); Prado e Amoroso
(2016); Molon e Santos (2008), como também, em entrevistas com
professores da instituição de ensino a qual foi realizada essa pesquisa.
Este trabalho foi dividido em quatro partes. A primeira, visa
alertar e informar os professores de geografia sobre algumas dinâmicas
e ferramentas pedagógicas que podem ser utilizadas como meios
atrativos e, não enfadonhos de transmitir os conteúdos. A segunda,
- 248 -

elenca as razões para se trabalhar com dinâmicas. A terceira, enfatiza a
importância do domínio de sala pelo professor, a partir de uma relação
afetiva com os estudantes. A quarta e última parte, ratifica a magnitude
da educação emocional das classes docente e discente.
METODOLOGIA
Aprofundando o presente texto, discutiremos abaixo, atividades
lúdicas e atrativas (abacate e melancia geográfica; pesquisa interativa;
desafio das perguntas e respostas; dinâmica da batata quente; desafio da
torta e o uso de música nas aulas de geografia), trabalhadas no ensino
de geografia, que tiveram como objetivo chamar a atenção do alunado,
dispertar o interesse e, aprimorar o aprendizado de forma prazerosa.
ABACATE E MELANCIA GEOGRÁFICA
Nesta atividade, os alunos do 8° e 9° anos participaram de uma
aula dinâmica, com a utilização de uma melancia e dois abacates como
objetos representativos de nosso planeta. Durante a aula foram
abodados diversos assuntos relacionados à Geografia como placas
tectônicas e estrutura interna da Terra, a partir das camadas existentes
nas frutas supracitadas, permitindo uma contextualização dos assuntos
estudados com a realidade cotidiana do alunado pelo viés das frutas.
Todos os estudantes além de aprenderem os assuntos abordados de
forma prática e divertida, também tiveram a oportunidade de degustar
frutas saudáveis e saborosas de nosso país (abacate e melancia), após o
término das atividades.
PESQUISA INTERATIVA
Nesta dinâmica, os alunos do 9° ano foram orientados a
pesquisarem, em casa, sobre aspectos relacionados à cultura, economia,
geografia e história de um país, a partir de livros, revistas e/ou internet.
Na aula seguinte, todos socializaram as pesquisas realizadas. Os alunos
tiveram a oportunidade de realizar atividades fora do ambiente escolar,
isto é, puderam pesquisar e estudar num ambiente extra classe e se
familiarizarem com atividades fora dos muros da escola. Assim,
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tiveram relação direta e indireta com a pesquisa, podendo finalizar a
etapa do ensino fundamental amadurecidos, com relação à pesquisa
geográfica, prestes a adentrarem no ensino médio.
DESAFIO DAS PERGUNTAS E RESPOSTAS
A classe discente será dividida entre dois a quatro grupos. Após
o início, os alunos que souberem a resposta correta para a indagação
feita pelo professor, têm o direito de eliminar algum(a) colega da equipe
opositora. No final, foi importante recompensar a equipe vencedora.
Esta dinâmica tem a utilidade de revisar o conteúdo estudado, a partir
de perguntas e respostas sobre o mesmo.
DINÂMICA DA BATATA QUENTE
Buscando evitar que os alunos se cansassem da quantidade de
conteúdos expostos pelo professor, foi necessário realizar o “jogo da
batata quente” composto por uma bola de papel, com indagações sobre o
conteúdo trabalhado em sala de aula. Na oportunidade, foi montado um
círculo na classe, e após isso, com a utilização de uma música, a “batata
quente” era jogada de aluno para aluno. Quando a música era pausada,
o estudante que tivesse nesse momento com a “batata quente”,
consequentemente teria que responder a indagação (CASTRO, 2018).
A referida atividade lúdica se mostrou importante ao proporcionar
momentos de diversão e, principalmente, aprendizagem, pois o lúdico
é um ingrediente indispensável nas relações, visto que, estimula a
inteligência e a criatividade, tendo como resultado o aprendizado.
DESAFIO DA TORTA
Essa dinâmica é iniciada a partir de perguntas realizadas pelo
professor sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula. O primeiro
educando, que responder de forma correta, tem o direito de dar uma
torta na cara do colega a qual desafiou. A mesma teve bastante sucesso
nas aulas de geografia, e também foi utilizada em alusão as datas
comemorativas na instituição de ensino. Desse modo, os educandos
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revisaram os conteúdos, além de se divertirem com gargalhadas e
brincadeiras.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A MÚSICA NAS AULAS DE GEOGRAFIA
Ao existir um elo dos conteúdos geográficos com determinadas
músicas, o professor pode depois que as mesmas forem escutadas pelos
educandos, trabalhar pedagogicamente a letra e, por fim, contextualizar
os assuntos a serem discutidos (ANDRADE e ROCHA, 2011). A
utilização de músicas que estejam relacionadas com o conteúdo
geográfico pode ajudar os alunos a compreenderem o espaço, criando
condições metodológicas para que os mesmos pensem este espaço e
suas dinâmicas (CASTRO, 2018).
RAZÕES PARA SE TRABALHAR COM DINÂMICAS
Existem diversas razões para se trabalhar com dinâmicas no
ensino de geografia, visto que incentivam a participação do alunado
tornando a aula mais interativa e atrativa, permitindo a socialização em
grupos, perca da timidez, troca de aprendizagem e união, além de
facilitar o entendimento do conteúdo exposto pelo professor, pois
desperta a curiosidade e o interesse dos alunos pelo aprendizado.
Fazer uso de dinâmicas provoca uma quebra na rotina,
proporcionando uma aula diferenciada e menos enfadonha, ao contrário
da aula tradicional, composta pelo simples ato de falar do professor e
ouvir dos alunos. Assim sendo, a utilização de dinâmicas estimula a
participação dos discentes, contribuindo com o aprendizado e
autonomia do alunado. Tais dinâmicas são trabalhadas:
[...] no sentido de mostrar como as aulas de geografia podem se
tornar atrativas e dinâmicas, fugindo um pouco da didática
tradicional em que o professor é apenas um reprodutor do livro
didático, abordando a geografia como uma ciência pronta e acabada
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que não estimula o pensamento crítico dos alunos cuja
aprendizagem depende da capacidade de memorização, não fazendo
sentido algum em suas vidas a não ser a memorizarem os conteúdos
para fazerem uma prova (ANDRADE e ROCHA, 2011, p.118).

Essa linha de raciocínio foi caracterizada no ensino como
“educação bancária” (FREIRE, 1987). Em contraposição a essa
“educação bancária”, Freire, citado por Castro (2018, p.1153-1154),
defende veementemente que a,
[...] “Pedagogia da autonomia”, tão estudada e discutida por
múltiplas áreas no âmbito da academia, como também fora dela.
Essa “autonomia”, construída por professores e discentes,
objetivando em especial que estes últimos consigam conquista-la,
poderá não apenas desenvolver o pensamento reflexivo, mas
também desenvolver a criticidade dos mesmos. [...].

Em consequência disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais,
não fogem da perspectiva de ensino defendida pelo autor acima, ao
afirmarem que,
[...] o professor tem de estar preparado para protagonizar a direção
de um aprendizado não apenas crítico, mas igualmente eficaz,
dinâmico, reflexivo, que estimule o aluno a ir além das produções
impostas nos livros didáticos ao auxiliá-lo a construir o seu próprio
conhecimento através da pesquisa (BRASIL, 1998).

Portanto, essas estratégias de ensino na maioria das vezes são
valorizadas pela classe discente, em virtude de nem sempre o
profissional docente ter a criatividade para lecionar uma aula diferente.
Neste sentido, as dinâmicas levam os estudantes à reflexão, dado que
não é uma simples brincadeira, mas sim uma atividade lúdica, que
produz a sensação de prazer, a partir de atividades as quais possam
abranger os conteúdos, favorecendo o aprendizado de forma divertida,
prazerosa e, em um curto espaço de tempo.
A IMPORTÂNCIA DO DOMÍNIO DE SALA
O “domínio de sala” é um dos grandes desafios e percalços
enfrentados pelo professor atualmente, independentemente da
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disciplina a ser lecionada, posto que existem dificuldades que exigem
forte profissionalismo do educador. Em decorrência disso,
A prática educativa requer apreensão da realidade, disposição para
o diálogo, respeito, bom senso, humildade, luta em defesa dos
direitos de educadores e educandos, criticidade, ética e, rigor
metodológico, ou seja, ser um educador é ter a capacidade de
encarar esses conceitos e um desafio para aqueles que acreditam que
o futuro depende da educação (CASTRO, 2018, p.1155).

Nesta perspectiva, deve-se evitar aumentar o tom de voz com os
alunos, substituindo o vociferar pela autoridade em sala, cumprindo o
que promete e, punindo os que descumprirem as regras estabelecidas.
Entretanto, sempre há algo envolvido por trás, e, por isso, o professor
tem o dever de tentar descobrir através do diálogo, procurando uma
relação afetiva com seus educandos, livrando-se de discursões
calorosas, pois os mesmos poderão se alterar e a discussão não terá fim.
Vivemos numa sociedade constituída de regras, e as mesmas
devem ser cumpridas por todos, em especial no ambiente escolar, lugar
de autoridade exercida pelo professor e gestão de ensino. Todos nós
somos responsáveis por nossos atos e, por isso, a existência e
importância das punições quando não há o cumprimento das regras préestabelecidas, são mais que necessárias, visto que todo erro tem suas
consequências. Entretanto, a precaução nas punições deve ser
acompanhada do diálogo, para que o(a) aluno(a) compreenda o erro que
tenha cometido. Neste sentido,
[...] O professor é uma autoridade em muitos sentidos. Para alguns
de nossos alunos, provavelmente, somos os adultos com quem eles
mais convivem. Percebo que há poucos lares onde filhos e pais
conversam com frequência. Logo, por mais indiferente que um
jovem seja com a escola, somos uma referência (KARNAL, 2017,
p.35-36).

Porém, o professor deve ter prudência em cumprir sua função,
com autoridade e, em hipótese alguma, com autoritarismo, tendo
sempre precaução em suas ações no ambiente escolar, pois
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Em tempos tão difíceis, as pessoas não ouvem, mas gritam, não
dialogam com quem pensa diferente, mas preferem agredir e se
fundamentar muitas das vezes com palavras inapropriadas,
chegando ao extremo, deixando a emoção e o profundo
desconhecimento tomar conta de determinado assunto, autorizando
o comportamento emocional coibir a razão, se desconectando da
mesma. Neste sentido, ou você controla suas emoções ou suas
emoções te controlarão. (CASTRO, 2019, s/p).

Esse fato, infelizmente é bastante corriqueiro no ambiente
escolar e, a educação emocional pode ter forte contribuição para a
resolução de problemáticas do desentendimento professor-aluno, como
veremos a seguir.
EDUCAÇÃO EMOCIONAL
O profissional docente, precisa estar bem emocionalmente e,
tentar conquistar o alunado pelo viés da afetividade e educação
emocional. Trata-se de um caminho relevante a ser percorrido, pois o
aluno aprende e se interessa mais, quando tem uma boa relação com o
professor. Para tanto, a professora Madalena Freire, afirma que:
O desafio de todo educador é educar sua paciência para: Poder
assumir com clareza que o ato pedagógico, enquanto processo
histórico-social implica conviver com a impotência – onipotência,
aspectos integrantes do mesmo sujeito. Poder assumir com lucidez
a possibilidade de não ver o produto do próprio trabalho. Mas é
educando a impaciência, pacientemente, que o olho começa a
aprender a ver o futuro nas marcas, indícios de mudanças do
embrião do sonho no PRESENTE! (FREIRE, 1997, p. 66).

O respeito é a base de todo relacionamento. Se percebermos que
o alunado não tem maturidade para praticar o respeito, será necessário
convidar a família para dialogar sobre o assunto, pois existe a
necessidade da parceria escola e família. Ademais,
[...] é importante que o professor elogie os alunos que respondem
suas indagações de forma correta, no intuito de aumentar a
autoestima dos mesmos e motivá-los, para que estudem e tentem
buscar o máximo de conhecimento. Porém, não se deve exagerar
nos elogios, mesmo sabendo que o aluno merece, visto que o
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discente poderá pensar que sabe tudo e deixar de estudar
profundamente. Vale lembrar, que o estudante que responde de
forma errônea, alguma indagação feita no ambiente escolar, também
merece elogios por parte do professor, visto que, está tentando
chegar a uma resposta e, consequentemente participando e
contribuindo, para com o prosseguimento da aula (CASTRO, 2018,
p.1148-1149).

Nessa perspectiva, conversar com o aluno indisciplinado e,
descobrir a causa do mau comportamento é um bom começo para se
resolver os percalços enfrentados no cotidiano das classes docente e
discente, visto que o problema não é o aluno, mas sim a indisciplina, o
desinteresse, o desânimo e até a falta de incentivo. Para tanto, o
professor deve fazer uso da inteligência emocional, entendida como,
[...] a capacidade de sentir, entender, controlar e modificar o humor
de si mesmo e dos outros, de acordo com a definição daqueles que
cunharam o termo no início dos anos 90, os psicólogos da
Universidade de Yale Peter Salovey e John Mayer.
(MENARGUÉZ, 2017, s/p).

Neste sentido, destacamos a contribuição do Projeto Professor
Diretor de Turma (PPDT). Vigente desde 2008, o projeto, a princípio,
foi posto em prática pela Secretaria de Educação do estado do Ceará
(SEDUC), nas instituições da rede estadual de ensino e, depois nas
instituições das redes municipais. O mesmo, tem o objetivo de
favorecer a articulação entre professores, alunos, país e responsáveis
buscando promover um trabalho coletivo. Além do mais, são
atribuições do PDDT a mediação das relações entre a sua turma e os
demais segmentos da comunidade escolar, bem como o trabalho de
formação cidadã e o desenvolvimento de competências
socioemocionais, junto aos seus estudantes. Com isso, o referido
projeto tem ajudado em larga escala a promover um ambiente
facilitador do desenvolvimento pessoal, cognitivo e social dos alunos,
além de propor a construção de uma escola que eduque a razão e a
emoção dos educandos, a partir de um relacionamento professor-aluno
com empatia e afeto. Entretanto, o educador Rubem Alves reflete que:
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[...] a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um
palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente
tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de
descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo
que a gente tem a dizer, que é muito melhor. [...] Nossa incapacidade
de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância
e vaidade (ALVES, 1999, p. 67).

Comprova-se a magnitude do saber escutar e falar, no diálogo
entre professor e educando, pois “[...] para conhecer o mundo humano,
é necessário silenciar sobre os homens. [...] (ALVES, 1984, p. 16)”,
como também, “o educador que escuta aprende a difícil lição de
transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala
com ele”. (FREIRE, 1996, p. 113). Além do mais,
Há um prazer em falar que não se compara ao prazer de calar, ele
mesmo atualmente bem enfraquecido. É claro que em uma
sociedade em que se controlam e se administram os prazeres
fomenta-se a falação e não o silêncio. O barulho serve a muita coisa,
sobretudo a geração do vazio (TIBURI, 2018, p.133-134).

Em vista disso, Menarguéz (2017, s/p) diz que seus educandos
afirmam “[...] que ninguém lhes ensinou como se regular
emocionalmente e que desde jovens, quando tinham que enfrentar um
problema, se trancavam em uma sala para chorar, essa era a maneira
deles de se acalmarem”. Por isso, o educador tem o dever de educar
seus alunos emocionalmente, ensinando a importância do dialogo e,
estabelecendo uma relação afetiva com os mesmos, pois o
[...] mercado de trabalho tem voltado à atenção para a seleção de
indivíduos muito mais do que habilidosos tecnicamente, mas
afetivamente. O desenvolvimento de competências sociais como
empatia, espírito de coletividade, capacidade de resolução de
conflitos interpessoais, habilidade para dizer ‘não’ e admitir falhas
no centro das preocupações no mundo do trabalho (MOLON e
SANTOS, 2008, s/p).

Os autores acima elencam uma realidade relacionada à questão
emocional e afetiva, voltada para o mercado de trabalho. Entretanto,
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A sociedade contemporânea, jamais viu tamanha dificuldade de
relacionamento interpessoal como o observado atualmente. A
dificuldade que as pessoas têm em controlar suas emoções está cada
vez mais evidente no cotidiano, seja em qualquer contexto
socioeconômico ou dimensão de vida (PRADO e AMOROSO,
2016, s/p).

Em decorrência disso, o professor pode e deve dar apoio
emocional a seus alunos, ao trabalhar temáticas voltadas a essa área,
pois “[...] não se observa nas gerações mais novas o controle emocional
e social diante de situações de conflito e até mesmo de convivência
cotidiana”. (PRADO e AMOROSO, 2016, s/p). Neste sentido,
[...] “educar as emoções” com a finalidade de tornar os estudantes
mais conscientes socialmente e mais equilibrados, harmonizados
em suas emoções só trará benefícios para a sociedade, haja vista a
escola não é apenas um espaço para a construção de conhecimentos,
mas de convivência, de formação de seres humanos capazes de viver
na atual sociedade (PRADO e AMOROSO, 2016, s/p).

Tendo em vista, que o ambiente escolar é compreendido como
um espaço altamente estressante para todos os atores que dele
participam, a “educação emocional” e suas “habilidades”, se tornam
extremamente necessárias, pois é o caminho direcionado à busca pela
afetividade e empatia entre às classes docente e discente. Sendo assim,
acreditamos que:
[...] ser paciente é a maior virtude do professor. Não a clássica
paciência de não esganar um adolescente numa última aula de sextafeira, mas a paciência de saber que, como diz Rubem Alves,
plantamos carvalhos e não eucaliptos. Nossa tarefa é constante,
difícil, com resultados pouco visíveis a médio prazo. Porem, se você
está lendo este texto, lembre-se: houve uma professora ou um
professor que o alfabetizou, que pegou na sua mão e ensinou,
dezenas de vezes, a simples curva da letra O. Graças a essas
paciências, somos o que somos. O modelo da paciência pedagógica
é a recomendação materna para escovar os dentes: foi repetida
quatro vezes ao dia, durante mais de uma década, com erros diários
e recaídas diárias. As mães poderiam dizer: já que vocês não querem
nada com o que é melhor para vocês, permaneçam do jeito que estão
que eu não vou mais gritar sobre isso (típica frase de sala de aula...).
Sem essas paciências, seríamos analfabetos e banguelas. Não
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devemos oferecer menos ao nosso aluno, especialmente ao
aluno que não merece e nem quer esta paciência – este é
necessita urgentemente dela. O doente precisa do médico,
sadio. O aluno-problema precisa de nós, não o brilhante e
discípulo da primeira carteira (KARNAL, 2017, p.39).

nosso
o que
não o
limpo

Isso já é um grandioso passo na caminhada em busca da
maturidade, além de fazer parte da dinâmica das relações humanas.
Logo, o profissional docente, tem o dever na sua função, de exercer a
prática da “paciência pedagógica”, visto que a ausência da mesma pode
arruinar o sucesso e objetivo da aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos de fundamental importância à relação e
contribuição da gestão de ensino (direção e coordenação), por meio de
sugestões e, até mesmo críticas construtivas, que possam alertar como
o profissional docente deve agir no ambiente escolar. Para tanto,
contamos com o apoio da coordenação em reuniões pedagógicas
sempre que necessário. Além do mais, a contribuição e
acompanhamento do cotidiano do alunado por parte da família é
indispensável, pois sem a relação escola/família é praticamente
impossível educar/ensinar.
Percebe-se que não dá para trabalhar com alunos
“desconhecidos”, pois o desconhecimento do alunado problematiza a
relação dialética entre o professor e a classe discente.
Ademais, o trabalho do profissional docente necessita de um
conjunto de quesitos fundamentais, para que o mesmo tenha êxito,
como o domínio de sala, segurança, conhecimento teórico e empírico
do conteúdo, pois ser professor e não estudar é uma contradição
pedagógica.
Por fim, destacamos a valiosa contribuição das dinâmicas
elencadas na primeira parte deste trabalho, que ajudaram o professor a
atuar como mediador, motivador e gestor dos seus alunos, atuando
como agente ativo na formação de futuros cidadãos, como deve ocorrer
na Educação básica de Potengi/CE.
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INTRODUÇÃO
A sociedade atual está submersa em um universo informacional
movido pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), as
quais têm exercido influência em todos os aspectos da vida humana.
Nesse contexto, a Educação se insere em um processo de transição que
repercute, entre outros, sobre a prática docente. A modernização do
ensino a partir das inovações tecnológicas tem requisitado novas
concepções e metodologias, que apresentem sintonia com a dinâmica
atual do mundo.
Segundo Antônio Júnior (2015, p. 157), a inserção das
tecnologias tem sido sentida social e culturalmente nas instituições
escolares, de modo que “o uso das tecnologias da informação e
comunicação estão para a educação contemporânea da mesma forma
que estão o giz e o quadro negro para a educação clássica”.
Nessa perspectiva, a Educação tem buscado meios de se
reinventar, visto que assim como a sociedade, ela não é estática e deve
estar em sintonia com as mudanças do mundo contemporâneo. Tais
mudanças, impulsionadas pelas tecnologias, vêm propiciando ao ensino
diferentes ferramentas para a promoção e qualificação do processo de
ensino e aprendizagem.
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Considerando esses pressupostos, desenvolveu-se uma pesquisa
com o objetivo de analisar o panorama do uso das TICs pelos
professores de Geografia das escolas públicas da cidade de Caicó – Rio
Grande do Norte; compreender em que medida as TICs estão inseridas
no cotidiano escolar do aluno e da prática pedagógica do docente;
reconhecer os principais entraves que o professor apresenta para o uso
das TICs em sala de aula e evidenciar a avaliação dos alunos quanto ao
uso das TICs na aula de Geografia.
METODOLOGIA
Como procedimentos metodológicos, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica acerca da difusão das TICs no contexto da era
digital e sua inserção na Educação, com base em autores como Levacov
(1998), Castells (1999), Pozo (2004), Valente (2003), Lévy (1999),
Demo (2011), Leite & Ribeiro (2012), Antônio Júnior (2015) e Lobato
(2018).
Também desenvolvemos uma pesquisa de campo feita em 13
escolas municipais e estaduais, de nível fundamental II e médio, da
cidade de Caicó/RN, no período de outubro e novembro de 2019. Nesta
fase da pesquisa foram aplicados questionários com professores de
Geografia e alunos, e realizadas entrevistas com membros da equipe
pedagógica das respectivas escolas.
A aplicação de questionários envolveu 13 professores
licenciados em Geografia, sendo um de cada escola, e 300 alunos, o que
correspondeu a 10% do total de discentes das escolas. As entrevistas
foram realizadas com 13 coordenadores pedagógicos, sendo um de cada
escola.
O questionário direcionado aos professores buscou analisar o
potencial das escolas em termos de equipamentos tecnológicos, a
percepção dos professores quanto a importância das TICs no ensino, e
a formação/capacitação desses professores para usar essas tecnologias.
O instrumento aplicado junto aos alunos objetivou evidenciar o uso das
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TICs nas aulas de Geografia e a importância por eles atribuída ao uso
desse recurso na aula de Geografia.
A entrevista realizada com a equipe pedagógica buscou
identificar, no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, a
recomendação de uso das TICs pelo professor e evidenciar ações de
incentivo, por parte dos coordenadores, que visem o aprimoramento da
formação dos docentes quanto ao uso das tecnologias.
AS TICS E AS
EDUCACIONAS

MUDANÇAS

DE

PARADIGMAS

Vivenciamos o final da era do impresso no epílogo do século
XX e estamos vivendo, nas primeiras décadas do milênio, a era das
novas tecnologias eletrônicas, que têm acelerado as mudanças em
escala global, criado novas linguagens e signos (LEVACOV, 1998).
Na tessitura dessa transição emergiu a sociedade da informação
(CASTELLS, 1999) que, sob influência dos meios de comunicação,
passou a modificar-se em termos culturais, sociais, políticos,
econômicos e educacionais. Nesse contexto se inserem as TICs, signos
do ambiente digital que têm contribuído para promover profundas
reestruturações em diferentes esferas da vida.
As TICs compreendem à pluralidade de tecnologias
(equipamentos e funções) que permitem criar, capturar, interpretar,
armazenar, receber e transmitir informações (ANDERSON, 2010).
Através delas o conhecimento tem encontrado caminhos diversos de se
distribuir socialmente e possibilitar novas formas de alfabetização,
como a literária, gráfica, informática, científica e afins (POZO, 2004).
Essas tecnologias, que oferecem acesso ilimitado de
informações, podem ser benéficas para a Educação ao serem utilizadas
como ferramentas agregadoras de saberes, que possibilitem o acesso a
novos conhecimentos, ajudando na construção de novos conceitos e
tornando o processo de aprendizagem mais prazeroso, possibilitando ao
educador mecanismos tecnológicos aptos a tornar suas aulas mais
atrativas e dinâmicas (LOBATO, 2018).
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A Educação, nessa tessitura, tem buscado meios de incorporar
as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem como recursos
didáticos capazes de potencializar a construção do conhecimento.
Todavia, para que as TICs cumpram esse papel no ensino, faz-se
necessário que a Educação promova mudanças de paradigmas, visto
que, na atual configuração do mundo, o conhecimento tornou-se
dinâmico. Assim, a Educação tem o papel de criar competências para
acompanhar essa dinamicidade num cenário informacional. A respeito
dessa mudança de paradigma da Educação, Lévy (1999, p. 172) adverte
que:
Não se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim
de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de
civilização que questiona profundamente as formas institucionais,
as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais
e, sobretudo, os papéis de professor e de aluno.

Logo, a Educação tem um papel decisivo nesse novo contexto
que é o de repensar os seus métodos de ensino, ditos tradicionais, uma
vez que não pode cristalizar-se numa só concepção de cultura, mas estar
aberta para novas manifestações que possam vir a favorecer o itinerário
escolar (GADOTTI; ROMÃO, 1997). As instituições de ensino
precisam (re)pensar e transformar a estrutura cristalizada em uma
estrutura flexível, articulada e dinâmica (VALENTE, 1998), que levem
em consideração o contexto atual que o aluno está inserido.
Diante disso, as TICs apresentam-se como recursos que podem
promover um grande diferencial no itinerário educativo, ao possibilitar
novas opções de espaço e de tempo, até então inexistente na prática
pedagógica. Todavia, há grandes lacunas no processo de incorporação
das TICs no ensino, visto que essas ainda não são plenamente
exploradas.
A respeito disso, Antônio Júnior (2015) ressalta que existe uma
inércia entre os professores em se querer manter nos caminhos já
conhecidos. O professor ainda está centralizando a sua prática
pedagógica em metodologias e recursos didáticos tradicionais e há
inúmeras razões para isso. Porém, torna-se necessário refletir sobre as
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novas possibilidades que as TICs podem acarretar na interação entre
educador e educando e no espaço educacional como um todo e discutir
sobre elas.
O reconhecimento da importância das TICs na Educação é
indiscutível, no entanto, Leite e Ribeiro (2012, p. 175) advertem que
elas “podem gerar resultados positivos ou negativos, dependendo de
como elas sejam utilizadas. Entretanto, toda a técnica nova só é
utilizada com desenvoltura e naturalidade no fim de um longo processo
de apropriação”.
Para que as TICs promovam resultados positivos é necessário
que o educador saiba como se apropriar delas. Esse processo envolve
não apenas a apropriação técnica, o saber manuseá-la e ter domínio das
suas ferramentas, mas também saber fazer o seu uso pedagógico.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A pesquisa sobre o tema Ensino de Geografia no contexto da era
digital, na perspectiva dos desafios e possibilidades do uso das TICs na
sala de aula, foi realizada em treze escolas de nível fundamental e médio
da cidade de Caicó/RN, conforme os objetivos anteriormente
delineados.
Os resultados obtidos indicam que 85% dos professores que
participaram da pesquisa consideram de extrema importância o uso das
TICs no ensino de Geografia, tendo em vista que as tecnologias
possibilitam aulas mais atrativas e dinâmicas, proporcionando
metodologias alternativas para o trabalho em sala de aula e contribuindo
para a otimização de sua prática pedagógica. Por outro lado, 15% dos
professores apontaram que, apesar de terem consciência da importância
das TICs no ensino, ainda não conseguem se adaptar ao seu uso em sala
de aula, por isso, acabam utilizando outros recursos didáticos.
Essa realidade condiz com o domínio que o professor tem
quanto ao manuseio dessas tecnologias. Dentre os docentes que
responderam ao questionário, 62% mencionaram que conhecem bem
sobre o manejo dos equipamentos, enquanto 38% afirmaram conhecer
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apenas um pouco sobre esse assunto. Ressalta-se que, entre os docentes
que integram esse último grupo, estão aqueles com idade mais elevada,
que não tiveram em sua formação acadêmica uma abordagem sobre o
uso das TICs no processo de ensino-aprendizagem e, assim,
reconhecem as dificuldades de se inserir nesse universo de novas
práticas pedagógicas. Esse quadro situacional encontra convergência
no que afirma Demo (2011, p. 20), em se tratando das tecnologias no
ensino, quando o mesmo aponta que “muitos professores continuam
desconectados e mesmo resistentes a elas”.
Todavia, é necessário ressaltar que uma parcela significativa dos
professores que continua desconectada não teve em sua formação
acadêmica uma preparação devida para inserir as tecnologias na sua
prática de ensino. Também é importante dizer que essa não é uma
realidade que envolve apenas os professores formados em contextos
pretéritos. É reconhecível que os cursos de licenciatura não preparam
os futuros professores de forma eficiente acerca das concepções
pedagógicas e de aprendizagem na era das tecnologias e do uso das
TICs no ensino, o que acaba gerando mais uma lacuna na sua formação.
Quanto ao esforço do professor para adquirir habilidades
visando o uso das TICs em sala de aula, a pesquisa indicou que 77%
dos respondentes buscam essas habilidades por meio de um processo
em que, sozinho, constrói seu itinerário formativo, e 23% afirmaram
que fazem um curso de formação sobre o uso das TICs no ensino.
Num mundo de cidadãos digitais, a formação de educadores não
pode permanecer presa no século XX. A introdução das TICs na escola
exige uma formação ampla e profunda dos professores (VALENTE,
1998), os quais devem dominar, de forma hábil, a faceta tecnológica e
pedagógica (LEITE; RIBEIRO, 2012). Ao professor cabe entender o
porquê e como integrar as tecnologias na sua prática pedagógica
(VALENTE, 1998) para poder delas fazer uso.
Nesse contexto em que as tecnologias fazem parte do cotidiano
da sociedade e, por conseguinte, da escola, não basta apenas a
existência de salas de computadores e acesso à internet. É necessário
capacitar os professores para a sua utilização, o que pressupõe uma
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formação que propicie competências e habilidades não apenas para
utilizar as tecnologias, mas para assim proceder de forma eficiente e
crítica. Para se fazer um uso crítico, é necessário conhecer o seu modo
de operação (comandos, funções e etc.) e suas limitações (PONTE,
2000). Deriva desse reconhecimento a necessidade e importância do
aperfeiçoamento do professor quanto ao uso das tecnologias e manuseio
dos equipamentos.
Na perspectiva de saber se a escola desenvolve algum tipo de
formação para melhorar as competências e habilidades dos professores
quanto ao uso das TICs ou se a equipe pedagógica incentiva os
professores a buscar se aprimorar, realizou-se entrevistas com os
coordenadores pedagógicos que atuam nas escolas.
As respostas coletadas sinalizam para um discurso unânime dos
coordenadores pedagógicos que afirmam incentivar os professores a
aprimorarem o uso das TICs em suas aulas, devido as contribuições que
esses recursos podem trazer ao processo de aprendizagem do aluno. No
entanto, os coordenadores pedagógicos argumentam que a busca de
aperfeiçoamento exige tempo e a realidade do professor impõe uma
carga horária de trabalho já elevada, impedindo ações dessa natureza.
Segundo eles, os professores que sentem dificuldades em fazer o uso
das TICs em sua práxis se sentem desmotivados e, assim, mantem-se
no exercício de práticas tradicionais. Nesse grupo, encontram-se os
15% dos professores que afirmaram se sentir socialmente excluídos da
revolução tecnológica.
Dentre os professores que afirmaram conhecer apenas um pouco
sobre o manuseio das tecnologias (38%), verificou-se a ocorrência de
baixa capacitação ou nenhuma capacitação para se fazer o uso delas.
Essa situação se configura um dos entraves no tocante a utilização das
TICs no ensino.
Entretanto, esse não é o único motivo, tendo em vista que,
segundo informação dos professores, o mais emblemático é a
insuficiência de equipamentos tecnológicos nas escolas. Os professores
foram questionados sobre as condições das escolas em que atuam,
quanto a disponibilidade de equipamentos e adequação da estrutura
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física para o uso das TICs, bem como em relação as condições que
dispõem para o uso das TICs nas suas aulas (Gráfico 1).
Gráfico 1
Disponibilidade de equipamento e adequação da estrutura
física nas escolas investigadas em Caicó/RN para o uso das TICs
- 2019
Não
15%

Sim
16%

Parcialmente
69%
Fonte: pesquisa de campo, 2019.

Os dados obtidos na pesquisa revelam que, dentre as escolas
investigadas, predomina uma situação em que a disponibilidade de
equipamento e adequação da estrutura física para o uso das TICs é
parcialmente atendida, em decorrência, principalmente, da
insuficiência de recursos tecnológicos. Apenas 16% das escolas
dispõem de aparelhos tecnológicos suficientes e uma boa estrutura para
fazer o seu uso, o que pode ser constatado na pesquisa in loco, haja vista
a existência de equipamento de multiprojeção em cada sala de aula,
laboratório de informática com computadores funcionando e
televisores, além de uma boa estrutura física. Por outro lado, em outras
15% das escolas não há condições de infraestrutura tecnológica e física
que possibilitem ao professor fazer o uso das TICs em sala de aula.
No que se refere a previsão do uso das TICs como um recurso
didático no Projeto Político Pedagógico (PPP), os coordenadores
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pedagógicos partícipes da pesquisa afirmaram, por unanimidade,
afirmativamente. Entretanto, 11 deles apontaram que, além da
insuficiência de equipamentos, há dificuldades para o uso dessas
tecnologias na prática decorrentes da baixa qualidade da internet,
ausência de suporte técnico e de manutenção equipamentos, o que
implica em mal funcionamento, e equipamentos obsoletos. Apenas 2
coordenadores pedagógicos indicaram que, nas escolas onde atuam, não
há nenhum problema que impeça o uso de TICs.
O cenário de insuficiência de equipamentos nas escolas e baixa
capacitação dos professores, atrelado a falta de tempo para planejar
aulas, foram apontados pelos professores alvos da pesquisa como
fatores limitantes para o uso das TICs nas aulas de Geografia.
Na perspectiva de abordar sobre o uso das TICs no ensino de
Geografia, buscou-se também dar voz aos alunos e, assim, delinear a
percepção que apresentam sobre o assunto. Os resultados relativos ao
uso das TICs nas aulas de Geografia a partir da percepção dos alunos
encontra-se exposto no Gráfico 2.
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Gráfico 2
Uso das TICs nas aulas de Geografia em escolas investigadas na
cidade de Caicó/RN - 2019.
Diariamente
9%

Nunca
28%

Às vezes
63%
Fonte: Pesquisa de campo, 2019.

No que concerne ao uso das TICs nas aulas de Geografia em
escolas da cidade de Caicó/RN, entre os alunos, predomina a percepção
de que os professores recorrem a esses procedimentos eventualmente,
ou seja, às vezes. Chama atenção a baixa representatividade de alunos
que afirmaram ser o uso dessas tecnologias na sala de aula uma situação
diária, apontado por um reduzido número de alunos. Por outro prisma,
considera-se elevada a representatividade dos alunos que afirmaram ser
o uso das TICs uma situação inexistente nas aulas de Geografia, ou seja,
os professores nunca as utilizam.
O grupo de alunos (9%) que sinalizou o uso diário das TICs nas
aulas de Geografia está vinculado as duas escolas (correspondente a
16% das escolas) que demonstraram não apresentar problemas quanto
a insuficiência de recursos tecnológicos, possibilitando inferir que os
professores se apropriam devidamente da disponibilidade dessas
tecnologias em suas aulas. Os alunos (63%) que apontaram ser o uso
das TICs eventual, correspondem aquelas escolas onde apresentam
insuficiência de equipamentos, o que dificulta ou inviabiliza que o
professor os utilize com frequência em suas aulas. Já os alunos (28%)
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cujos professores nunca utilizam as TICs nas aulas de Geografia
estudam em escolas onde os equipamentos são insuficientes, problema
que se amplia mediante a falta de tempo do professor para planejar aulas
ou, ainda, de capacitação para o referido uso.
A pesquisa realizada com os alunos demonstrou que 53% deles
consideram muito importante o uso das TICs no ensino e que
desejariam que essas tecnologias fossem utilizadas mais
recorrentemente pelo professor de Geografia; 45% consideram
importante e 2% consideram desnecessário.
Quanto a percepção dos alunos acerca do uso das TICs como
estratégia que facilita a compreensão dos conteúdos geográficos, por
possibilitar abordagens associadas a recursos audiovisuais, o que torna
as aulas mais atrativas, 95% deles apontaram afirmativamente; 2%
responderam negando essa condição e 3% indicaram não saber se
facilitam ou não o processo de aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa sobre o tema Ensino de Geografia no
contexto da era digital na perspectiva dos desafios e possibilidades do
uso das TICs na sala de aula, realizada em treze escolas de nível
fundamental e médio da cidade de Caicó/RN, indicam uma situação
preocupante, tendo em vista o contexto da sociedade informacional.
Nessa perspectiva, considera-se que as situações que dificultam
ou impedem o uso das TICs nas aulas de Geografia podem
comprometer a atuação dos professores e a aprendizagem dos alunos.
A investigação realizada apontou que os desafios enfrentados na
utilização das TICs no ensino de Geografia compreendem desde a
insuficiência de recursos tecnológicos nas escolas até a baixa
capacitação dos professores para fazer o seu uso técnico. Esse quadro
situacional revela a existência de duas necessidades primárias, que
viabilizem a inclusão das tecnologias no ambiente escolar: uma de
ordem infraestrutural, que remete a investimentos em recursos
tecnológicos e condições físicas adequadas nas escolas, e outra de
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caráter formativo, que se vincula a capacitação docente, ou seja, os
professores precisam adquirir competências e habilidades que os
capacite ao uso técnico e pedagógico das TICs. Ressalta-se que tais
competências e habilidades devem ser construídas na formação em
nível de graduação e pós-graduação.
No que se refere a atuação do professor, faz-se necessário que
domine o uso das TICs para que não sejam usadas meramente como um
recurso motivador e ilustrativo, mas como potencializadora do
conhecimento produzido de forma científica, objetiva, crítica e
dialógica.
Entender que as novas tecnologias têm possibilitado novas
opções de espaços de construção do conhecimento faz com que a escola
amplie os seus horizontes do aprender, redimensionando suas
perspectivas e práticas. Logo, a escola tem o desafio de incorporar o
uso de tais recursos, interdisciplinarmente, de modo que exerçam um
papel importante na vivência, comunicação e aprendizagem dos alunos.
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INTRODUÇÃO
O cenário pandêmico atual originou-se a partir do surto de
transmissão de um novo vírus, o SARS-CoV-2, causador da doença
COVID-19; notificado inicialmente pela China à Organização Mundial
da Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019, ela adquire a condição
de pandemia em 11 de março de 2020 (OMS, 2020; DÍAZCASTRILLÓN; TORO-MONTOYA, 2020). Ao redor do mundo,
diversos países optaram por seguir protocolos rígidos, como os
lockdowns e o distanciamento social, visando conter e prevenir a
propagação do vírus. Esta conjuntura “forçou” os espaços educacionais
a aderirem ao ensino remoto emergencial (ERE) (BOZKURT e
SHARMA, 2020).
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Segundo Behar (2020), o ensino remoto emergencial nasce em
meio à pandemia, como uma forma temporária de dar continuidade às
atividades no cenário educacional, através de mecanismos digitais e
tecnologias da informação e comunicação (TICs), sendo considerado
uma modalidade de ensino que presume o distanciamento geográfico
entre os professores e os alunos. Para Souza et al. (2020), o afastamento
do ambiente escolar pode acarretar o desinteresse e a desmotivação do
aluno no processo de aprendizagem; além disso, o ERE é acometido por
problemas e dificuldades, inerentes ao ensino à distância (EAD), dentre
elas, a falta de domínio e de acesso às ferramentas digitais, essenciais
para o uso das TICs.
Nessa perspectiva, é importante destacar que o uso das
tecnologias está cada vez mais presente na sociedade contemporânea e
influenciam diversas áreas do conhecimento, dentre elas, a Educação;
tal cenário instiga ao docente a refletir sobre o ensino, a partir do uso
de recursos tecnológicos - computadores, portais, softwares, jogos
digitais, outros - como novas estratégias metodológicas que propiciam
a construção do conhecimento de maneira atraente ao discente
(CASTELLAR; SACRAMENTO; MUNHOZ, 2011).
Tomando por base as ideias apresentadas, este trabalho tem
como objetivo principal, propor um jogo de cunho didático-pedagógico,
intitulado "Geodel: uma jornada geográfica”, unindo a literatura de
cordel aos jogos de tabuleiro, com o intuito de auxiliar o professor no
ensino da Geografia, tornando a aula mais atrativa para os docentes
durante no processo de construção conhecimento.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
A literatura de cordel atua como veículo de comunicação e
expressão cultural no nordeste a mais de um século (BARROS, 2018).
Entretanto, sua origem precede de muito antes; registra-se que artistas
populares animavam, com versos em poesia, momentos festivos da alta
nobreza no período da antiga Grécia e no Império Romano. No Brasil,
os gêneros poéticos populares derivam-se da cultura portuguesa,
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disseminada durante o período colonial. Com o surgimento dos
primeiros poetas repentistas e cordelistas brasileiros, essa expressão
literária foi ganhando novas regras, técnicas e modalidades próprias, e
a expressão tal qual conhecemos hoje: literatura de cordel (BARROS,
2018; HAURÉLIO, 2016).
O termo cordel é utilizado desde o século XVIII no sul da
Espanha para definir um cordão ou linha (SANTOS, 2006 apud
OLIVEIRA, 2012). Este cordão era utilizado como suporte para a venda
de obras literárias em locais públicos, denominando assim o produto
que era vendido desta forma. A utilização do termo cordel, não se
referia a um tipo de literatura, mas especificamente à maneira como os
produtos eram (estavam) expostos para a venda (OLIVEIRA, 2012).
Com o passar dos anos, a literatura de cordel foi amplamente
(re) conhecida e propulsionada por grandes nomes de destaque
nacional, como destaca Barros (2018, p. 02): “[...] Entre os propulsores
da cultura popular destacamos Leandro Gomes de Barros, José Camelo,
Abraão Batista, Patativa do Assaré, João Martins de Ataíde, entre tantos
outros anódinos responsáveis pela massificação da literatura de cordel
[...]”.
Em todo este decurso de tempo de produção literária do cordel,
milhares de obras de importância cultural e histórica foram escritas por
grandes nomes da literatura brasileira e pelos autores supracitados.
Hoje, as obras permanecem em museus, bibliotecas e livrarias de todo
o país. Considerando o rico acervo existente, é levantada por Barros
(2018, p. 2) uma questão para (e/ou sobre) o seu uso: “[...] e por que
não no sistema educacional?”.
Em referência ao contexto escolar, Barros (2015) expressa que
a literatura de cordel e a educação podem caminhar juntos nos espaços
escolares formais e informais. Souza e Portela (2019) relatam que
podemos incorporar o cordel como um recurso didático a ser utilizados
pelos professores de Geografia, visto que, os textos que compõem a
literatura de cordel retratam aspectos da realidade em contextos sociais
e naturais de forma simples e crítica, dado que, o cordel manifesta e
informa as situações cotidianas, “[...] trazendo uma reflexão para a
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disciplina devido aos diversos temas que essa linguagem aborda”
(SOUSA; PORTELA, 2019, p.14).
É importante destacar que as discussões centradas à cultura
popular fazem parte do ensino universitário desde o século passado
(OLIVEIRA, 2012). Após o governo Juscelino Kubitschek, por
exemplo, universidades nacionais, como a USP e a UNICAP, passaram,
respectivamente, unir à esfera acadêmica as esferas populares, e incluir
estudos ligados a cultura popular em seu currículo; debates em torno da
cultura popular foram adquirindo grande importância, uma vez que,
segundo Oliveira (2012, p. 82), “estava em jogo a busca da identidade
nacional”.
Embora discutidas na educação superior, os estudos sobre a
cultura popular ou a utilização desta como material metodológico
direcionado ao ensino, tardiamente foram inseridos no contexto escolar.
As posturas didáticas com fundamentação tradicional, ainda hoje, são
(estão) fortemente enraizadas no ensino brasileiro, o que resulta em
dificuldades na utilização de novas práticas que divergem das
tendências tradicionais. O ensino da Geografia Escolar, por exemplo,
sob essa influência, enfatizou, de forma expressiva e por muitos anos,
o caráter geográfico descritivo no processo de ensino e de
aprendizagem, cenário no qual a memorização ganhou ênfase. Nesse
sentido, Menezes (2015, p. 236) pontua:
[...] centradas apenas na memorização e descrição do espaço
geográfico, [o ensino de geografia] acaba favorecendo a dicotomia
homem x natureza; e diante de um espaço geográfico extremamente
mutável acaba não contribuindo de forma efetiva para a leitura e a
interpretação dos fenômenos inerentes a este espaço.

Copatti (2017, p. 47) corrobora afirmando que os profissionais
docentes de Geografia precisam desenvolver “[...] um processo
educativo que se utilize de ferramentas criativas, tendo em vista a
diversidade de educandos que adentram às instituições de ensino [...]".
A referida autora complementa tal ideia, destacando a necessidade de
docentes que propiciem e estimulem a “[...] construção de uma
educação que valorize as habilidades dos educandos, incentivando-os a
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protagonizar sua própria formação, ressignificando-se e ressignificando
a sua aprendizagem”.
Estes fatores exercem influência sobre o espaço escolar, e por
consequência sobre a educação geográfica, demandando novas
reflexões sobre a práxis educativa, voltada a uma perspectiva do
desenvolvimento da autonomia do aluno, a partir de uma mediação
pedagógica realizada pelo docente em prática, com o auxílio de
múltiplas linguagens de ensino (COPATTI, 2017). Desta maneira, o
aluno deverá ser ensinado e direcionado pelo professor a identificar-se
como elemento ativo nesses processos de transformações do espaço
geográfico (SILVA, 2015).
Aplicar a literatura de cordel é contextualizar o aluno no meio
social, além de permitir ao professor, trabalhar os conteúdos, no âmbito
da ciência geográfica, de forma interdisciplinar (SILVA, 2015).
Almeida et al. (2021, p. 03) frisa que “[...] a literatura
de cordel dispõe de várias possibilidades [tramas] para o ensino,
dando a liberdade para o/a professor/a e aos alunos construírem saberes
por meio da realidade posta ao seu cenário, através da arte”. Nessa linha
de raciocínio, Estendio (2019) reforça essa ideia ao afirmar que o
cordel, como recurso didático, possui um campo amplo e extremo de
possibilidades a ser trabalhado e estudado nas aulas de geografia, desde
a espacialidade, o lugar, o território e suas relações de poder, a
paisagem, dentre outras possibilidades que podem ser expressas através
da produção dos versos expostos nos cordéis. O autor continua
afirmando que:
[...] podemos utilizar o cordel como um recurso didático/pedagógico
para a aprendizagem dos alunos, tendo como base uma interação
entre os conteúdos estudados e a realidade local, ou seja, o contexto
dos próprios alunos. Levando em conta as relações sociais que se
constroem no tempo e no espaço, fazendo com que a identidade dos
sujeitos sejam percebidas e valorizadas pelos mesmos (ESTENDIO,
2019, p. 67).

Sousa et al (2019) argumentam que ao utilizar este recurso
didático, o professor está oferecendo um método simples e inovador de
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ensinar, despertando no alunado, o interesse pela leitura, pela
construção de poesias, a valorização cultural, a percepção, a sua
capacidade criadora e crítica, e os outros fatores que envolvem o
processo de ensino e de aprendizagem.
Tomando por base tais ideias, nas próximas seções desse artigo,
apresentaremos uma proposta de atividade lúdica e cognitiva,
construída a partir da utilização da literatura de cordel - como uma
ferramenta didática de auxílio aos professores - e na perspectiva do
ensino da Geografia Escolar. Essa proposição didática foi pensanda a
partir da combinação entre “cordel” e “jogo didático”. Nesse sentido,
discutiremos algumas ideias a respeito dos jogos como recursos
didáticos, e na sequência, apresentaremos a metodologia utilizada na
construção desse ensaio e na elaboração da atividade didática final.
JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO:
Com o objetivo de recorrer a novas linguagens e práticas
didático-pedagógicas que atendam às exigências do ensino geográfico,
o uso de jogos educativos apresenta-se como uma estratégia de ensinoaprendizagem, estimulando a compreensão dos conteúdos, uma vez
que, insere o educando à frente de uma situação que requer um maior e
melhor desenvolvimento intelectual para atender a demanda de uma
resposta imediata. (FARIAS, 2014). Ao debater e refletir sobre a
utilização dos jogos como um recurso didático em sala de aula,
Castellar, Sacramento e Munhoz (2011, p. 11) contribuem afirmando
que:
O uso de Objetos de Aprendizagem na forma de animações e jogos
pode ser um caminho para agregar cultura, como fonte de
investigação e análise da visão de mundo de seu aluno e das
diferentes linguagens que o professor pode utilizar. Além disso,
estes recursos digitais podem ser empregados como procedimento
em vários momentos da aula, para intermediar vários momentos ou
finalizar (sistematizar) os conteúdos que estão em pauta na sala de
aula.
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Como bem ressalta os referidos autores, além de agregar
conhecimentos referentes a elementos da cultura e da sociedade por
meio destas atividades didáticas, os alunos irão socializar as mais
diferentes informações entre si sobre o pensamento geográfico, e
aprender a fazer uso dos recursos tecnológicos de forma mais
consciente e adequada (CASTELLAR; SACRAMENTO; MUNHOZ,
2011). Corroborando com os pensamentos sobre a aplicação de jogos
pedagógicos no processo de ensino, Miranda e Vieira (2019, p. 11)
afirmam que “O jogo [...] provoca definitivamente o rompimento com
o modelo de aula onde são condicionados de maneira passiva e pouco
participativa.”
Para Stefenon (2016, p. 33), nas práticas de ensino, os jogos
constituem-se como uma proposta que proporcionará uma aproximação
entre o conteúdo e o aluno, estimulando-os a estudar, sobretudo, por
“[...] representarem uma linguagem que é própria do mundo da criança
e do adolescente, onde a brincadeira e o jogo são elementos de marcante
presença, independentemente de sua origem cultural”.
Por estarem presentes no cotidiano do aluno e, tornar o ensino
dinâmico, o recurso didático em questão além de atuar como uma
ferramenta pedagógica auxiliando alunos a expandir suas percepções
acerca do conteúdo, atuará também promovendo e estimulando o
desenvolvimento pessoal e cognitivo da criança e do adolescente, visto
que, proporciona o conhecimento de regras, o espírito de coletividade,
o respeito e a socialização (VERRI; ENDLICH, 2009; FERREIRA E
VILELA, 2019).
Ao serem inseridos no âmbito escolar, os jogos precisam ser
desenvolvidos e utilizados com cautela, havendo uma estrutura e
organização pedagógica, de modo que contribua efetivamente com o
processo de aprendizagem dos alunos. Em vista disso, é necessário
avaliar a sua dinâmica de funcionamento e o grau de utilidade em sala
de aula, para que este não se torne um recurso didático que incentive
uma disputa negativa ou mesmo seja uma espécie de passatempo, mas
que agregue no desenvolvimento do ensino, de competências e de
habilidades por meio de uma interação sadia e natural (BREDA;
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PICANÇO, 2013; VERRI; ENDLICH, 2009). Neste sentido, cabe
destacar o papel que o professor exerce como um mediador,
controlando a competitividade durante os jogos, e intervindo quando
preciso com novas reflexões, salientando para seus alunos que o
principal objetivo não é ganhar ou perder, mas construir o
conhecimento de maneira satisfatória e em coletividade (VERRI;
ENDLICH, 2009).
METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DO TRABALHO E
JOGO DIDÁTICO
O ensaio aqui apresentado foi pensado e estruturado a partir das
seguintes etapas e procedimentos metodológicos: levantamento dos
aportes teóricos, confecção do tabuleiro do jogo, criação das regras do
jogo, elaboração das questões do jogo.
Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica (leitura e
debate de textos voltados para âmbito do ensino da Geografia Escolar)
com enfoque nas temáticas: cordel (definição e aspectos gerais); ensino
da geografia e a Literatura de Cordel; e jogos como recursos didáticos.
A segunda etapa dos procedimentos metodológicos refere-se ao
desenvolvimento do jogo. “Geodel: uma jornada geográfica” é um
jogo didático formado por um tabuleiro do tipo trilha, em formato
digital, construído por meio do software de apresentação Microsoft
PowerPoint; esse aplicativo é de fácil acesso e manuseio, e comumente
utilizado como ferramenta didática em sala de aula. A confecção foi
dada a partir de telas (slides), imagens de domínio público e formas
provenientes da aplicação (Microsoft PowerPoint).
A terceira etapa diz respeito à criação das regras (quadro 01).
Sua elaboração levou em consideração, como fatores determinantes: as
limitações do tabuleiro construído, sua estrutura e as características que
são comuns aos jogos de tabuleiros clássicos.
A quarta etapa remete-se à concepção das perguntas contidas no
jogo.
Adotou-se
questionamentos
de
natureza
objetiva,
correlacionando-os aos cordéis, e elencados aos conteúdos
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(conhecimentos) geográficos, como: geomorfologia, geografia urbana,
geografia agrária, climatologia, geologia, entre outros.
Quadro 01: Regras do jogo “Geodel: uma jornada geográfica”.
Regras
Meta do jogo: Ganha a equipe que ao final do jogo tiver maior
pontuação
01. A turma deverá ser dividida em 02 equipes.
02. Cada equipe deverá escolher um representante para o jogo virtual,
este representante será o responsável em dar a resposta final, mas todos
os outros integrantes terão a responsabilidade de ajudar com a resposta.
03. Começa o jogo a equipe que conseguir a maior pontuação ao jogar o
dado.
04. A cada parada na trilha haverá uma casa contendo um cordel com
perguntas, bônus (botija) ou desvantagens (arapuca).
05. Cada item representa uma pontuação a ser recebida, ou doada ao
time oponente. O aluno representante da equipe deve girar o dado para
avançar casas e mover o peão.
06. Respostas corretas equivalem a 05 pontos. O tempo de resposta para
cada pergunta será de até 1 minuto.
07. O time somente receberá a pontuação se responder corretamente às
perguntas.
Fonte: Elaborada pelos autores.

DESCRIÇÃO DO JOGO
O jogo “Geodel: uma jornada geográfica” está composto por
43 telas (slides) de apresentação, que variam em: o slide inicial, as
regras do jogo, o tabuleiro (trilha), o varal de cordéis, as perguntas, a
botija e a arapuca. A tela inicial (figura 01) inclui os elementos: título e
subtítulo do jogo (1); botão iniciar (2) - atalho ao slide tabuleiro -; botão
dúvida (3), que possui a função de elo entre as regras.
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Figura 01
Tela inicial do jogo.

Fonte: Acervo dos autores.

As regras (Figura 02) compreendem a três painéis do jogo; todos
apresentam a mesma estrutura: Caixa de texto (1) que contém o
regulamento do jogo; imagem ilustrativa (2); botões avançar e
retroceder uma tela ou retorno (3). Cabe ressaltar que o botão retorno é
exclusivo ao último slide, por retornar à tela inicial.
Figura 02
Painel de regras.

Fonte: Acervo dos autores.

O tabuleiro (figura 03), quadro principal do jogo, reúne os
seguintes itens: os “pinos” (1) também chamados de peões, que
representam cada equipe; a trilha (2), percurso traçado em 30 casas - 283 -

entre o início e fim; o botão perguntas (3), hiperlink para varal de
cordéis; o dado digital (4); botão jogar (5), que manipula as faces do
dado; o placar (6), constituído pelo soma de das seguintes estruturas: 02
botões pino, que são gatilhos para a movimentação dos peões ao longo
do tabuleiro, por 02 campos que exibem os valores das pontuações múltiplos de 5 - dos respectivos times, juntamente com seus gatilhos,
02 botões moeda.
Figura 03
Perfil Gráfico do Tabuleiro.

Fonte: Acervo dos autores.

O painel cordéis (figura 04) dispõe de um “varal” (1) que
enquadra 36 figuras enumeradas, alusivas a cordéis, que têm por tarefa
ser o canal entre o tabuleiro, as questões, bônus e as desvantagens. O
painel ainda conta com um botão home (2) - retorna ao tabuleiro aplicado às demais telas descritas a seguir.
As perguntas (figura 05) foram distribuídas em trinta slides
distintos, mas que conservam sua base estrutural. Todos os painéis
contam com: uma caixa de texto (1) - campo destinado à escrita das
perguntas e alternativas - ; barra de energia (2), que indica o tempo
restante para resolução dos questionamentos; botão home (3); botão
cordel (4), que ao click no mouse exibe o gabarito (4) com a letra
equivalente à alternativa correta.
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Figura 04
O painel cordéis

Fonte – Acervo dos autores

Figura 05
Exemplo de Slide pergunta

Fonte – Acervo dos autores

“O Geodel: uma jornada geográfica” comporta como últimos
modelos de telas: a botija (figura 06) e a arapuca (figura 07),
respectivamente, estabelecidas como bônus e desvantagem. Ambas
estão distribuídas de maneira igualitária e aleatória, entre as perguntas
disponíveis no varal de cordéis, totalizando 06 slides.
Figura 06
Slide de arapuca

Fonte: Acervo dos autores

Figura 07
Slide bojita

Fonte: Acervo dos autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do estudo realizado sobre o cordel e os jogos como
recursos didáticos, podemos verificar que as atividades desta natureza
contribuem de forma efetiva para o campo educacional, por possibilitar
e estimular uma maior interação na relação professor - aluno, de forma
lúdica e atrativa. Nesta perspectiva, no âmbito do ensino da geografia,
o jogo “Geodel: uma jornada geográfica” nasce como proposta
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metodológica, unindo os elementos cordéis e jogos de tabuleiro em
meio digital, considerando e pensando a conjuntura pandêmica atual.
Tendo em vista, a descrição metodológica e jogo proposto,
podemos concluir que o objetivo central do trabalho foi alcançado. Vale
salientar, que o prosseguimento deste tipo de trabalho é de grande
importância, pois a informática está em constante crescimento e,
ganhou força nesta nova realidade cada vez mais presente no ambiente
escolar.
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INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea vem passando por profundas
mudanças que são bem perceptíveis quando da sua inserção na
educação. Tais mudanças pedagógicas na Geografia surgem como
possibilidades de dispositivos tecnológicos que instrumentalizem os
docentes a variar os métodos e metodologias de modo a aproximar mais
os/as alunos/as e os conteúdos da realidade contemporânea, a exemplo
de programas como: Sistema de Informação Geográfica (SIG), Sistema
de Posicionamento Global (GPS) e o Google Earth.
Sabendo-se que o ensino de Geografia proporciona aos/às
estudantes a formação de sua identidade, percepção da relação dos seres
humanos com a natureza, o exercício da cidadania, a compreensão das
desigualdades socioeconômicas da população mundial, ao utilizarmos
de forma crítica os conceitos geográficos a partir das tecnologias,
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proporcionamos aos/às estudantes reconhecerem essas formas e seus
processos. A Geografia estuda os espaços dos/as alunos/as através de
seus princípios – analogia, conexão, diferenciação, distribuição,
extensão, localização e ordem. Para atingir essas tendências do ensino,
Freire (1996, p. 21) comenta: “Quando entro em uma sala de aula, devo
estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos
alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da
tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimento”.
Discute-se o diálogo como sendo fundamental para o/a docente
no processo de ensino-aprendizagem, pois os/as alunos/as têm suas
experiências fora da sala de aula, têm saberes específicos e possibilitam
aos/às professores/as compreender a realidade em que estão
inseridos/as, contribuindo para que os/as docentes prepararem seus
planos de aula, tendo o/a aluno/a como sujeito participativo na
construção do conhecimento, relacionando-o à práxis, no sentido de
união dialética entre a teoria e a prática. Para Freire (1996), ensinar não
é transferir conhecimento, mais criar possibilidades para novos
caminhos. Assim, o educador, nesse processo de ensino-aprendizagem,
necessita relacionar o conhecimento do senso comum ao científico.
De acordo com Callai (2015, p. 141):
A relação do indivíduo com o seu meio, a compreensão do espaço
construído no cotidiano, os microespaços que são os territórios do
indivíduo, da família, da escola, dos amigos, devem ser
incorporados aos conteúdos formais que as listas de Geografia
contêm. Estes aspectos poderão permitir que se faça a ligação da
vida real concreta com as demais informações e análises.

As tecnologias da comunicação e informação (TIC) como
recursos pedagógicos complementam o ensino de Geografia,
principalmente para facilitar o entendimento dos conteúdos,
aproximando-os da realidade do/a aluno/a, pois as TIC fazem parte da
sociedade e quase toda comunidade escolar tem acesso a facilidades
tecnológicas. Para Di Maio e Setzer (2011, p. 221), “os novos recursos
tecnológicos, os meios digitais, a Internet, a multimídia, trazem novas
formas de ler, de escrever e, portanto, de pensar e agir”.
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O ensino de Geografia torna-se mais dinâmico e significativo
para os/as estudantes quando utiliza esses recursos didáticos, pois as
tecnologias estão no cotidiano dos/as alunos/as. Além disso, o uso de
filmes e jogos educativos contribui cada vez mais para a adaptação
dos/as estudantes a essa nova forma de educação, devido ao caráter
lúdico, criativo e inovador.
Assim, este texto, que resulta de pesquisa empírica, inicia-se a
partir da revisão bibliográfica dessa área de conhecimento. E se
fundamenta teoricamente em autores que discutem a temática, além de
contar com apoio em um questionário semiestruturado aplicado a
professores/as do Ensino Fundamental vinculados/as a uma escola
pública no Agreste de Sergipe.
Desse modo, o presente texto apresenta resultados da pesquisa
homônima que visava analisar as contribuições das TIC no ensino de
Geografia, compreendendo os desafios e efeitos para sua inserção no
ambiente escolar e consequentemente para a aprendizagem. Como
complementação, além disso, buscamos fazer uma reflexão crítica
sobre as disponibilidades desses recursos pedagógicos nas redes de
ensino públicas, de modo a caracterizar a importância desses recursos
em uma era tecnológica e informacional.
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E
NOVAS FORMAS DE ENSINAR
Com as TIC, e aqui reforçamos que estas também são digitais,
tem-se a possibilidade de utilização de novos métodos e metodologias
que antes não eram aplicados para ensinar os conteúdos geográficos. Na
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), consta a importância da
criação de espaços virtuais em que os/as docentes e alunos/as consigam
interagir ao mesmo tempo em lugares diferentes e distantes, com
utilização das tecnologias no ensino e na aprendizagem (BRASIL,
2017).
Os recursos tecnológicos, quando aplicados de forma adequada
nas instituições de ensino, têm como objetivo ampliar as possibilidades
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de interação entre docentes e estudantes. Essa relação entre eles
favorece ambas as partes: o/a docente aprende novas formas de ensinar,
enquanto o/a aluno/a é estimulado/a a aprender os assuntos de forma
mais prática e eficaz.
Sobre os recursos tecnológicos no ensino, Mercado (2002, p. 14)
afirma:
A escola passa a ser um lugar mais interessante que prepararia o
aluno para o futuro. A aprendizagem centra-se nas diferenças
individuais e na capacitação do aluno para torná-lo um usuário
independentemente da informação, capaz de usar vários tipos de
fontes de informação e meios de comunicação eletrônica.

De acordo com a BNCC, entre as competências específicas de
Geografia para o Ensino Fundamental, é possível desenvolver, por meio
de recursos tecnológicos, a utilização de práticas pedagógicas para
compreender o mundo social, econômico e político. Entre tais práticas,
podemos citar a utilização de fotografias, vídeos, filmes e jogos
educativos para promover a interação e aprendizagem dos/as alunos/as
com esses recursos (BRASIL, 2017).
Na educação, os/as professores/as precisam inovar, criar formas
de metodologias para conquistar a confiança dos/as estudantes,
atraindo-os/as para a (re)construção do conhecimento. Nunes e Rivas
(2009, p. 2) consideram que “a introdução de novas tecnologias e novas
formas de apropriação da informação propicia inúmeras possibilidades
de atuação na sociedade contemporânea”, ou seja, permite ao/à
professor/a desenvolver metodologias para o ensino-aprendizagem,
além de despertar a curiosidade dos/as estudantes.
Através da internet, pode-se aprender formas de compreender o
que acontece em sala de aula, mas é importante lembrar que não é
apenas a presença das tecnologias que vai construir esse processo de
conhecimento. É preciso compreender a forma como o/a aluno/a está
obtendo informações e as reorganizando.
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Ainda de acordo com Nunes e Rivas (2009, p. 2):
O professor deve ser o mediador do aprendizado impedindo a
dispersão do estudante em um meio tão estimulante que é o digital.
O uso da linguagem geográfica contextualizada e reflexiva contribui
para o entendimento dos cotidianos dos diversos lugares, pois isso
nada mais é do que as relações sociais, políticas e econômicas de
um lugar específico, resultante de uma determinada história de
pessoas que criam e ressignificam pertencimentos próprios dentro
de uma esfera globalizante.

Dessa forma, a dinâmica da interatividade e da simultaneidade
interliga técnicas que exercem funções diversas. E a cibercultura18 se
intensifica com a disseminação de instrumentos e aparatos tecnológicos
que se amalgamam às práticas cotidianas. Assim, o docente tem uma
função mediadora na construção do conhecimento. De acordo com
Vygotsky (1998), o desenvolvimento da criança ocorre em duas etapas:
primeiro, no nível social (interpsicológica) e depois no nível individual
(intrapsicológica). Nota-se que é essencial o educador conhecer o
processo de construção do conhecimento para utilizar os recursos
tecnológicos e pedagógicos no ensino e na aprendizagem de acordo
com o desenvolvimento dos/as alunos/as.
METODOLOGIA
O presente texto provém de uma pesquisa de natureza
qualitativa que, em primeiro momento, para elaboração do referencial
teórico, constou de levantamento sobre quais autores têm discutido a
temática investigada. Num segundo momento, houve a aplicação de
questionário semiestruturado a professores/as do Ensino Fundamental
da Escola Municipal Professora Maria da Glória Santos, do município
de Nossa Senhora das Dores (Sergipe), além de uma entrevista com a
secretária da referida instituição de ensino para questões de ordem
administrativa.
18

De acordo com Lévy (1999), cibercultura é um conjunto de técnicas (materiais e
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se
desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.
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Para Marconi e Lakatos (1996, p. 200):
Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por
uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por
escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador
envia o questionário ao informante, pelo correio ou por um portador;
depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo.

É mister colocar que os questionários foram aplicados a seis
professores/as do Ensino Fundamental I e a um professor do Ensino
Fundamental II. Apenas um docente leciona todas as aulas de Geografia
na escola pesquisada, tendo em vista a carga horária baixa desse
componente curricular, apenas duas aulas semanais. E a entrevista com
a secretária da escola visou principalmente detectar se a escola possuía
algum recurso tecnológico e, em caso afirmativo, quantos e quais
dispositivos. Chegou-se ao seguinte resultado:
Quadro 1
Recursos Tecnológicos/Pedagógicos da/na escola
Kit/outros
Interfaces
Quantidades
Notebook
1
Maleta Digital
Miniprojetor
1
Tela de Projeção
1
Tablet
34
Notebook
6
Data show
2
Outros
TV
1
DVD
1
Roteador
1
Total
48
Fonte: Pesquisa de Campo (2019).

Ressalta-se que o questionário contava com questões relativas à
identificação pessoal, área de formação, tecnologias digitais utilizadas
no ensino da Geografia, desafios na implementação das TIC como
recursos didáticos e a forma de utilizá-las, bem como opiniões e
entendimentos sobre o emprego de tecnologias para a melhoria no
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processo de ensino-aprendizagem, especificamente na Geografia, além
de questões semelhantes a respeito da temática abordada.
Para identificação dos/as professores/as que participaram da
pesquisa, foram utilizadas siglas para denominá-los/as (P1, P2, P3, P4,
P5, P6 e P7). Isso é corrente na pesquisa, tendo em vista preservar as
identidades dos sujeitos para que não sejam conhecidas.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Ao analisar o instrumental de pesquisa, detectou-se que, no
Ensino Fundamental I, a formação dos sujeitos investigados é
específica em Pedagogia, como exige a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB 9394/96. No Fundamental II, o único professor que
leciona a disciplina de Geografia tem formação na área específica, com
isso também atendendo o que reza a legislação.
Os recursos pedagógicos tecnológicos, como notebooks e data
shows, entre outros, mencionados anteriormente, devido ao manuseio
de forma não adequada, dificultam as perspectivas dos/as docentes na
contribuição com o ensino e a aprendizagem. O método e as técnicas
são fundamentais para a utilização das tecnologias em sala de aula,
inclusive precisam ter objetivos definidos. Para que utilizar? Como
utilizar? Qual a finalidade? Segundo Comenius (2011, p. 168), “Um
bom método de ensino diminui o cansaço do aprendizado, por isso, que
nada sirva de obstáculo aos alunos nem os impeça de continuar os
estudos”.
Acrescenta-se que atualmente o Programa ProFuturo19 fornece
cursos de formação continuada para professores/as de modo a
proporcionar-lhes conhecimento para utilização da maleta digital. No
entanto, somente os/as professores/as do Fundamental menor têm essa
oportunidade e nem todos se predispõem a tal atualização.
ProFuturo é um programa educacional que a Fundação Telefônica e “La Caixa
Foundation” lançaram em 2016 e cuja missão é diminuir a desigualdade educacional
no mundo todo através de um ensino digital de qualidade para meninos e meninas em
ambientes carentes na América Latina, Caribe, África e Ásia.
19
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Diante das análises dos questionários semiestruturados e da
entrevista produzidos nesta pesquisa, notou-se que o ensino de
Geografia está sendo trabalhado na tendência pedagógica tradicional,
ou seja, os docentes ainda estão utilizando majoritariamente os recursos
convencionais, como o livro didático e o quadro de giz. De acordo com
Kenski (2007, p. 44), “a presença de uma determinada tecnologia pode
induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino”. Dessa
forma, o recurso didático tecnológico poderia favorecer ao professor
novos métodos e metodologias, além disso, contaria com a vantagem
de estar de alguma forma presente no cotidiano dos estudantes. Para
os/as docentes P4 e P7, as contribuições para melhoria no ensino
aprendizagem dos/as alunos/as “permitem um processo mais dinâmico,
colaborativo e voltado à realidade dos alunos’’.
Sobre a utilização das tecnologias, Lopes (2010, p. 83)
considera que “precisamos ficar atentos a esse contexto, pois para saber
utilizar as ferramentas, as tecnologias atuais, é necessário um bom
método”. Portanto, os/as professores/as devem ficar atentos/as na hora
de preparar suas aulas, de modo a planejar tudo para não acontecerem
imprevistos. Assim é necessário ter uma capacidade de preparo para
essa nova era tecnológica, principalmente quanto à utilização de
notebooks e tablets conectados à internet, aplicativos como o Google
Earth e jogos educativos. Para os/as docentes P5 e P6, “os recursos
tecnológicos são atraentes e práticos, assim são acolhidos por parte dos
alunos, diferenciando do livro didático e quadro de giz”.
O/A docente P2 afirmou sobre a implementação das tecnologias
em sala de aula como recursos pedagógicos: “Elas despertam maior
interesse, prendem a atenção dos alunos, possibilitam acessar
informações atualizadas, auxiliam na compreensão dos conteúdos,
tornam as aulas mais interessantes e prazerosas”. Nota-se a percepção
da contribuição das tecnologias quando usadas de forma adequada. Para
Aparici (2006, p. 408),
la tecnología es sólo un recurso más que puede facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Para este modelo, una cámara de vídeo,
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un ordenador, un lápiz o un bolígrafo son instrumentos que permiten
la comunicación, la reflexión, la comprensión de la realidad.

De acordo com as respostas dos/as professores, eles/as
acreditam que a implementação desses recursos dá novos sentidos ao
ensino e à aprendizagem, relacionando os conteúdos aos problemas
sociais existentes na realidade que permeia a comunidade. Para Mussoi
(2008, p. 14), “o uso de recursos tecnológicos para digitalização,
projeção, ampliação e impressão de imagens vem se tornando rotineiro
e facilitando o trabalho dos professores na organização de suas aulas”.
O tablet é o recurso com maior utilidade na instituição de ensino
pesquisada. De acordo com a tabulação dos dados, 86% dos/as docentes
usam esse recurso para promover acesso a jogos, imagens e vídeos.
Além disso, dão acesso, através desse aparelho, aos conteúdos
programados para o ano letivo de cada série. Essa interface tecnológica
faz parte do Programa ProFuturo.
Acrescenta-se que atualmente o Programa ProFuturo fornece
cursos de formação continuada para professores/as, de modo a
proporcionar-lhes conhecimento para utilização da maleta portátil.
Lançado em 2017, em Sergipe, com parceria da Secretaria Estadual de
Educação, contemplou 28 municípios, entre os quais encontra-se Nossa
Senhora das Dores (FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO, s.d.).
De acordo com Vasconcelos (2017), as tecnologias estão
inseridas na realidade do/a aluno/a, além disso, estão dentro das escolas.
Assim os/as professores/as com esses recursos podem diferenciar seus
métodos de ensino, utilizando-os tanto em grupo como
individualmente. A/O docente P3, que leciona no Fundamental II, cita
também o celular como recurso pedagógico tecnológico utilizado, pois
é um objeto que está inserido na realidade dos/as alunos/as, algo que
pode expandir-se para a construção de grupos no WhatsApp, debates e
realização de pesquisas sobre o conteúdo abordado em sala de aula.
Para Soares (2016, p. 4-5):
O professor agora tem uma carta nas mangas para fazer com que
suas aulas sejam atrativas e dinâmicas. A escola precisa
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compreender que os alunos já estão imersos em tecnologia em seu
cotidiano e o contexto educacional não pode ficar estanque disso,
precisa acompanhar as transformações que ocorrem dentro da
sociedade e afetam também o contexto socioeducacional, advindo
pela utilização dos celulares pelos alunos.

Os/AS docentes, na utilização de vídeos/filmes em sala de aula,
devem ter alguns cuidados importantes para que os/as alunos/as tenham
plena consciência do objetivo proposto da atividade. Para Stefanello
(2008, p. 116), “quando utilizamos filmes como recurso metodológico,
precisa-se verificar que tipos de imagens eles contêm, no sentido de
atender a que informação elas se referem”, pois podem ter cenas
inapropriadas para a idade dos/as estudantes. Assim, cabe aos docentes
assistir antes e fazer as modificações necessárias.
Dentre os desafios apontados pelos/as investigados/as, podemos
citar: formação continuada; tornar as aulas prazerosas; falta de leitura
fluente por parte dos/as estudantes; escolas sem equipamentos
suficientes; e utilização de novos métodos. Notam-se barreiras
existentes na utilização dos recursos tecnológicos na escola, pois não
basta apenas oferecer tecnologia, porque os/as docentes não terão
condições de acessar de forma adequada a utilidade no ensino e
aprendizagem. Para o/a docente P3, “a única forma de enfrentar esses
desafios é usando recursos mais simples, como DVD, onde, através de
vídeos, possa contextualizar os conteúdos desenvolvidos em sala de
aula”.
A utilização de músicas e imagens possibilita uma dinâmica
entre alunos/as e professores/as, além disso, pode-se trabalhar temas
locais, regionais e globais. De acordo com Calado (2012, p. 19) “no
ensino de geografia, os recursos didático-tecnológicos permitem aulas
mais atrativas, ou seja, a inovação dos métodos tanto para os alunos
quanto para os professores, possibilitando uma aula dinamizada sem
fugir do contexto”. Essas mudanças são essenciais para desenvolver um
ensino e uma aprendizagem eficientes, levando à ampliação na
metodologia dos/as docentes e vivenciando a realidade dos/as
alunos/as.
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Umas das problemáticas é a formação continuada voltada aos/às
docentes para manusear esses novos recursos que estão inseridos nas
instituições de ensino. De acordo com o/a professor/a P1:
o maior desafio é capacitar os professores para que tenham
habilidades em utilizar essa tecnologia disponível e estejam
preparados para acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas,
pois, através da qualificação, pode-se acessar informações
atualizadas e mudanças na metodologia do ensino.

Sendo assim, os recursos tecnológicos oferecem possibilidades
de alterações nos métodos tradicionais, quebrando paradigmas
educacionais no ensino de Geografia nas instituições de ensino. De
acordo com Vasconcelos (2017), o uso de tecnologia no ensino de
Geografia está contemplado nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), inserido na área nas Ciências Humanas e Suas Tecnologias, bem
como na Base Nacional, garantindo aos/às professores/as a utilização
de recursos tecnológicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante ao desenvolvimento desta pesquisa, nota-se que, em
pleno século XXI, existem escolas com escassez de recursos
tecnológicos utilizados como meios pedagógicos, dificultando
mudanças nos métodos e metodologias no ensino de Geografia.
Percebem-se os desafios existentes nas instituições de ensino para
adaptar as transformações sociais na era tecnológica e informacional.
A educação nas redes de ensino requer interação entre aluno/a e
professor/a para (re)construção do conhecimento. Através dos recursos
pedagógicos tecnológicos, pode-se superar a repetição e a
memorização, transformando os/as estudantes em sujeitos
participativos na sala de aula. Além disso, as TIC podem contribuir na
formação de um/a cidadão/ã consciente e transformador/a. De acordo
com Freire (1996), ensinar exige apreensão da realidade, ou seja, o/a
professor/a precisa conhecer as diferentes dimensões sociais, de modo
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a não apenas adaptar-se a esse meio, mas com vistas a promover a
transformação da realidade, através de intervenções conscientes.
Nota-se também que os/as professores/as recebem apoio para
manusearem esses recursos, no entanto essa atualização é apenas para
professores/as do Ensino Fundamental menor. Assim, esse suporte é
limitado a outros/a estudantes. Vale ressaltar que os recursos
tecnológicos existentes na instituição de ensino pesquisada não têm
quantitativo suficiente para utilização por todos os/as docentes.
Através desta pesquisa, percebe-se a importância das
tecnologias digitais no ensino de Geografia, pois esses recursos
utilizados de forma adequada possibilitam a interação entre os/as
professores/as e alunos/as, assim o/a docente é o/a mediador/a na
construção do conhecimento, devido ao fato de ambas as partes terem
contato no cotidiano com as tecnologias digitais.
Por fim, vê-se que existem desafios no Ensino Educacional
brasileiro, principalmente nos anos iniciais. Repensar o processo de
ensino-aprendizagem é uma tarefa difícil, mas não impossível. O/A
professor/a tem um papel fundamental nesse processo. Assim, a
preparação dos/as docentes de Geografia para utilizar as inovações
tecnológicas favorece a qualidade e a variedade dos métodos e
metodologias, causando rupturas nas práticas pedagógicas tradicionais,
fazendo prevalecer a participação dos/as estudantes na (re)construção
do conhecimento que relaciona teoria e práxis.
REFERÊNCIAS
APARICI, Roberto. Educación para la comunicación en tiempos de
neoliberalismo. In: APARICI, Roberto (org.). Comunicación
Educativa en la Sociedad de la Información. Madrid: Uned, 2006.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum
Curricular (BNCC): Educação é a Base. Brasília: Brasília: MEC,
2017. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=down

- 301 -

load&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 8
mar. 2020.
CALADO, Flaviana Moreira. O ensino de geografia e o uso dos
recursos didáticos e tecnológicos. GEOSABERES: Revista de
Estudos Geoeducacionais, v. 3, n. 5, p. 12-20, 2012.
CALLAI, Helena Copetti. A Geografia e a escola: muda a geografia?
Muda o ensino? Terra Livre, v. 1, n. 16, p. 133-152, 2015.
COMENIUS. Didática Magna. 4. ed. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2011.
DI MAIO, Angelica Carvalho; SETZER, Alberto W. Educação,
geografia e o desafio de novas tecnologias. Revista Portuguesa de
Educação, v. 24, n. 2, p. 211-241, 2011.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes Necessários à
Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO. Aula Digital. s.d. Disponível
em: http://fundacaotelefonica.org.br/projetos/aula-digital/. Acesso em:
23 mar. 2020.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
LOPES, Jaime Sergio Frajuca. Professor-pesquisador em educação
geográfica. Curitiba: Ibpex, 2010.
KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da
informação. 2. ed. Campinas: Papirus, 2007.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva. Técnicas de
pesquisa: planejamento e execução de pesquisa, amostragens e
técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 3.
ed. São Paulo: Atlas, 1996.
- 302 -

MERCADO, Luís Paulo Leopoldo. Novas tecnologias na educação:
reflexões sobre a prática. Maceió: Edufal, 2002.
MUSSOI, Arno Bento. A fotografia como recurso didático no
ensino de geografia. Guarapuava, 2008. Disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/785-2.pdf.
Acesso em: 8 mar. 2020.
NUNES, Camila Xavier; RIVAS, Carmen Lúcia. Novas linguagens e
práticas interativas no Ensino da Geografia. In: ENCONTRO DE
GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA: “CAMINANDO EN UNA
AMÉRICA LATINA EN TRANSFORMACIÓN. Anais… v. 12,
2009. Disponível em:
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Ensen
anzadelageografia/Metodologiaparalaensenanza/24.pdf. Acesso em: 8
mar. 2020.
SOARES, Luiza Carla da Silva. Dispositivos móveis na educação:
Desafios ao uso do smartphone como ferramenta pedagógica. In:
ENCONTRO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E FÓRUM PERMANENTE DE INOVAÇÃO
EDUCACIONAL. Anais [...]. v. 9, n. 1, 2016.
STEFANELLO, Ana Clarissa. Didática e avaliação da
aprendizagem no ensino de geografia. Curitiba: Ibpex, 2008.
VASCONCELOS, Carlos Alberto de. As Interfaces interativas na
educação a distância: estudo sobre cursos de geografia. Recife:
Editora UFPE, 2017.
VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Tradução:
José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Afeche e Solange Castro
Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

- 303 -

BIOGEOGRAFIA E OS RECURSOS DIDÁTICOS
NO ENSINO FUNDAMENTAL II: RELATOS DE
ALGUMAS EXPERIÊNCIAS
Jilyane Rouse Pauferro da Silva - Me
Professora da Educação Básica - SEDUC/AL
jilyanerouse@gmail.com

INTRODUÇÃO
O referido trabalho relata algumas experiências vivenciadas em
nossa prática de sala de aula como professora de Geografia, na Escola
Estadual Dom Otávio Barbosa Aguiar, localizada no bairro do Benedito
Bentes 1, em Maceió-Alagoas. Em nossa proposta de ensino, buscouse construir algumas metodologias para o ensino de Biogeografia, a
partir de novas ideias voltadas a confecção de recursos pedagógicos
como auxílio ao professor e ampliação da aprendizagem cognitiva do
aluno.
Para tanto, selecionou-se uma determinada turma, sendo neste
caso, o sétimo ano do ensino fundamental II, como também o conteúdo
que pode-se desenvolver nas atividades experimentais, o qual não
ficaria restrito apenas ao uso de livro didático e aulas expositivas. A
partir do conteúdo sobre Biogeografia, iniciou-se o planejamento das
etapas a serem realizadas, bem como a ênfase que trataria-se no
decorrer do processo, em virtude da abrangência que o conteúdo
selecionado se reporta em diferentes subtemas e escalas.
Para tanto, inicia-se algumas discussões da relação entre a
Biogeografia e outras áreas do conhecimento. No segundo momento,
apresentou-se a proposta metodológica de Biogeografia no contexto da
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Geografia escolar e, por fim, as experiências desenvolvidas sobre a
temática Biomas Brasileiros com ênfase para Alagoas.
BIOGEOGRAFIA E O CONHECIMENTO DA NATUREZA
MULTIDISCIPLINAR
A Biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica
dos seres vivos de acordo com as condições naturais, como no caso das
condições climáticas, que influenciam a existência e dependência das
possibilidades de adaptação dos seres vivos (MARTINS, 1985).
Troppmair (1987) define a Biogeografia pela dinâmica entre
os organismos e a natureza no contexto espacial, fazendo referência aos
seres vivos – vegetais e animais – que habitam determinado local: o
biótopo – onde constituem geobiocenoses.
Em outro caso, a ciência que estuda a distribuição geográfica
das plantas e animais, dá-se o nome de Biogeografia. E aprofunda a
definição ao fazer referência a Anderson (1951) apud Pereira (2006, p.
196):
[...] que entende a Biogeografia como o estudo das relações
biológicas entre o homem, considerando tão-somente como um
animal, e todo seu ambiente animado e inanimado. Enfatiza a
importância da conexão homem-ambiente físico visto que
influências biológicas, sempre afetam ao homem e influenciam
onde e como ele vive.

A Biogeografia é tradicionalmente subdividida em
Fitogeografia e Zoogeografia. A fitogeografia ou geografia das plantas
compreende o estudo dos aspectos demonstrados pelos vegetais
nativos. E sobre o conhecimento da fauna de um lugar, denomina-se de
Zoogeografia, correspondendo ao estudo da distribuição dos animais
nas áreas que lhes são propícias e formam a superfície da terra (LIMA,
1965).
Em relação à subdivisão da Biogeografia, quando se considera
apenas a distribuição dos vegetais, temos a Fitogeografia ou Geografia
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Vegetal. E quando se examina a distribuição dos animais, temos a
Zoogeografia ou Geografia Animal (MARTINS, 1985).
Em outro caso, para atingir os seus objetivos, a Biogeografia
divide-se em Fitogeografia e Zoogeografia. No primeiro caso, trata-se
da investigação distributiva dos vegetais, no segundo, o objetivo recai
sobre os animais (VIADANA, 2004).
Para Assis (2000), cabe à Fitogeografia o estudo das plantas,
ou o conjunto delas, nos seus mais variados aspectos, inclusive, o das
relações com o meio, onde se desenvolvem e exercem a sua dinâmica.20
Já a Zoogeografia, estudo científico da vida animal, trata das influências
do meio, das mútuas relações entre as espécies animais e da sua
distribuição pela Terra, não só no momento atual como durante as Eras
Geológicas (FURLAN, 2005).
A definição de Lima (1965); Martins (1985) e Viadana (2004)
têm, como proposta, a análise da Fitogeografia e a Zoogeografia
atrelada a distribuição espacial. No caso da definição de Assis (2000)
apresenta de forma mais abrangente a relação da característica dos
organismos e a distribuição espacial. No entanto, Furlan (2005) tem
como base a análise das condições do meio em relação ao longo do
tempo. As análises de Assis (2000) de Fitogeografia e Furlan (2005) de
Zoogeografia não se restringem a distribuição espacial, mas abrangem
também o aspecto natural e sua evolução.
E por fim, para Pereira (2006) o estudo dos vegetais, recebe o
nome de Fitogeografia e, para os animais, Zoogeografia, podendo ser
empregado, ainda, no estudo de categorias taxonômicas como famílias,
gêneros, espécies, subespécies e raças, bem como populações e
comunidades.

20

Muito embora a Fitogeografia já se encontre numa terceira escala hierárquica no
âmbito da Geografia, que se elege como de primeira, e da Biogeografia como de
segunda, ainda assim, ela já possui foros científicos o suficiente para contabilizar os
seus próprios fundamentos teóricos e metodológicos. Esse posicionamento da
Fitogeografia, já de certa forma possuidora de uma maturidade científica a ponto de
poder reivindicar um embasamento teórico e metodológico próprio com vistas
inclusive para o ordenamento territorial, não é recente. (ASSIS, 2000, p. 14-15)
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O estudo de biogeografia permite-se um diálogo
multidisciplinar entre as diversas áreas de conhecimento acerca da
dinâmica dos organismos sobre a superfície, que não se limita ao campo
da geografia21 para explicar os fatores de ordem espacial, pois como
característica dos estudos de geografia a análise ocorre em variadas
escalas atrelada aos fenômenos naturais e pela ação do homem. Neste
sentido, (COHEN apud ASSIS, 2000, p. 11):
[...] expressa bem o alcance dessa amplitude e grandeza, segundo o
qual, mesmo que nenhum problema do mundo seja exclusivamente
geográfico, poucos são os que de alguma forma não possam ser
passivos de uma abordagem geográfica. Trabalhando ao mesmo
tempo na esfera das ciências exatas, sociais e da natureza, ou na
fusão das mesmas, e somando-se ainda aquilo que é traço comum a
todos os ramos da ciência, que é a permanente renovação pela
evolução dos conhecimentos, já se tem uma das razões do que pode
ser considerado um precioso cabedal, porquanto promove uma
dialética que, ao invés de gerar crises, é salutar, na medida em que
oferece a sua parcela de contribuição para o enriquecimento dessas
três grandes áreas do conhecimento. Além do que, ainda oferece a
vantagem de proporcionar-lhes a integração.

A capacidade que a geografia nos possibilita de comunicação
e abordagem distinta com enfoque variado proporciona a interrelação
da disciplina de Biogeografia com outras ciências entre elas: Geografia,
Biologia, Geologia, Ecologia, Etologia, Meteorologia, Genética,
Climatologia e Paleontologia (MARTINS, 1985).
Nessa visão, os estudos de Biogeografia assumem uma
peculiaridade em relação as outras disciplinas, com uma abordagem
espacial, fundamental a sua natureza, que a faz distinguir-se de outros
conhecimentos sistematizados, muito próximos a ela, tais como a
Biologia, a Botânica, a Zoologia, a Agronomia, a Ecologia etc
(VIADANA, 2004).

21

Temos os trabalhos do Instituto de Geografia da USP em que sobressai o nome de
AB’ SABER com estudos sobre aspectos paleoclimáticos e a organização atual dos
espaços ou domínios morfológicos e fitogeográficos do Brasil e da América do Sul, a
exemplo da obra de 2003.
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A correlação da Biogeografia com outras áreas da ciência
como Edafologia, Climatologia, Paleontologia, Geologia, Ecologia,
Zoologia, Botânica e Geografia, torna-se condição essencial para que
ela atinja os seus objetivos e a atuação na biosfera (PEREIRA, 2006).
Conduto, os conteúdos acerca da Biogeografia que são
abordadas no ensino de Geografia escolar “aponta algumas relações
pontuais com a pedologia e a geologia” (SILVEIRA JUNIOR et al,
2016). Por outro lado, o diálogo mais inerente da Biogeografia com as
demais áreas da Geografia Física, situa-se com a Climatologia nos
estudos de temáticas sobre a cobertura vegetal, dada a importância ao
equilíbrio bioclimático.
Nesse sentido, ao consultarmos os livros didáticos, pode-se
observar que, tradicionalmente, as temáticas de Biogeografia estão
direcionadas a abordagem física da Geografia, com ênfase no estudo da
distribuição das espécies vegetais e animais, sem levar em consideração
o contexto socioambiental de forma interdisciplinar (SILVEIRA
JUNIOR et al, 2016).
No próximo item, abordaremos a metodologia adotada sobre a
Biogeografia no contexto escolar, na seleção do conteúdo e recursos
utilizados nas atividades propostas.
METODOLOGIA
A primeira etapa do trabalho consiste na interpretação dos
planisférios de cobertura vegetal e mapa da cobertura vegetal de
Alagoas e do Brasil, através do uso do atlas escolar. Também utilizamos
o livro didático como apoio para analisar as paisagens dos principais
biomas terrestres e exemplificar algumas espécies que representam tais
biomas, áreas de domínios, uso da vegetação e degradação da cobertura
vegetal.
A segunda etapa se deu com o planejamento da primeira oficina
a ser desenvolvida pelos alunos, sob nossa orientação, a partir da
organização de formulário para coleta de dados de espécies vegetais
com: nome popular, nome científico, família, altura, atividade biológica
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e imagem, seleção de material: cola branca, tesoura, lápis de cor e
figuras de espécies da Mata Atlântica e Caatinga de Alagoas, além de
agendamento de aula de campo à Reserva Ambiental da Usina Utinga
em Rio Largo - Alagoas, para análise de espécies da Mata Atlântica.
E por fim, a segunda oficina se refere a produção de cactos que
compõem a vegetação da Caatinga, a partir do desenho de molde das
espécies para construir a base de montagem, sendo utilizado os
seguintes materiais: papelão, pinta guache, pincel, cartolina guache,
papel crepom, tesoura e cola branca, sendo realizada na Semana do
Meio Ambiente e exposto no pátio da escola no festejo junino em 2018.
A seguir, apresenta-se os resultados de experiências
desenvolvidas juntamente aos alunos, dentro e fora da sala de aula no
estudo dos Biomas Mata Atlântica e Caatinga em Alagoas.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
No cotidiano de sala de aula, os conteúdos da disciplina
Geografia são abordados, em sua maioria, utilizando o livro didático,
globo e mapas temáticos, sendo um relevante apoio pedagógico nas
aulas expositivas e realização de exercícios contidos no livro ou
elaborado pelo professor. Segundo SANTOS, Y. R. F. et al, (2019, p.
5) “atualmente é possível a elaboração e a utilização de diferentes
recursos para os estudos de biogeografia, com os mais conhecidos e
empregados nas aulas são os globos, livro didático, croquis, e, em
especial, mapas temáticos”.
Buscou-se, a partir das condições de material disponível na
escola o que fosse acessível ao aluno, para realizar atividades que
proporcionasse a superação nas limitações de leitura de mapas e o uso
exclusivo do livro didático, conforme demostra a realização da primeira
oficina nas imagens abaixo:
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Imagens
Oficina dos Biomas da Mata Atlântica e Caatinga, no período
de maio a junho de 2018

Observou-se que alguns alunos optaram por representar a
espécie vegetal escolhida por meio de desenho, ao invés de colar a
imagem pesquisada. Sobre as informações pesquisadas, notamos que a
maioria dos alunos conseguiram localizar e descobrir a riqueza da
geodiversidade da flora alagoana; apesar da questão do desmatamento
em larga escala, principalmente sobre a área de mata atlântica, assim
como também a cultura de caça, comércio ilegal e maus tratos de
espécies da fauna, com destaque para aves alagoanas.
Conforme pudemos avaliar as habilidades dos alunos no
envolvimento desta etapa da atividade, ALENCAR, J.J.; SILVA, J. S.
(2018, p. 2) enfatiza que:
Os produtos culturais existentes na sociedade tais como: charges,
quadrinhos, música e texto jornalístico, são recursos disponíveis ao
professor e facilmente utilizáveis nas aulas de Geografia, bem como
capazes de ampliar a aprendizagem do aluno. O emprego desses
produtos culturais em sala de aula abre novas perspectiva na prática
docente em Geografia, ao tempo em que desperta o interesse do
aluno pela aprendizagem.
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Paralelamente a execução da oficina discutiu-se alguns
conteúdos de Biogeografia como: biodiversidade em diferentes escalas,
as formações vegetais terrestres, desmatamento e impactos ambientais
e conservação da biodiversidade. Nesse sentido, buscando ampliar o
conhecimento dos alunos sobre os principais biomas alagoanos,
realizou-se a oficina 2, sobre a confecção de cactos, destacando
algumas espécies como: mandacaru, coroa de frade, cactácea e
palmatória22. Os alunos foram organizados em grupos para divisão de
material necessário a serem utilizados e a montagem em sala, conforme
imagens abaixo:
Imagens
Oficina de Cactos, no período de maio a junho de 2018

22

A pesquisa das espécies da caatinga alagoana teve como fonte o trabalho realizado
por (SILVA, 2010).
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O processo de confecção das espécies vegetais foi visto com
entusiasmo pelos alunos, demonstrando interesse de realizar a
atividade. Cada grupo recebeu um molde com as metidas da espécie a
ser montada a partir de instruções. Após a conclusão da atividade,
realizou-se o registro fotográfico de cada grupo e posteriormente sendo
exposto no pátio da escola para ornamentação dos festejos juninos em
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2018. Essa atividade foi desenvolvida na Semana do Meio Ambiente,
sendo atribuída pontuação aos trabalhos concluídos.
Pensando no contexto socioambiental, foi proposto aos alunos
uma aula de campo em uma reserva ambiental, na qual poderia ter um
contato direto com algumas espécies pesquisadas da Mata Atlântica
alagoana, com o projeto de recuperação de espécies da flora e da fauna
silvestre como da ave alagoana o Mutun, a qual está sendo mantida em
cativeiro para reprodução da espécie como visto nas imagens a seguir,
alusivas as aulas de campo:
Imagens
Reserva Ambiental da Usina Utinga em Rio Largo, junho de
2018

O percurso para a reserva ambiental da usina Utinga, na cidade
de Rio Largo-Al, foi realizado por meio do veículo leve por trilho VLT, uma forma dos alunos visualizarem o percurso que os primeiros
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trens instalados em Alagoas perfaziam para escoamento do açúcar
produzido entre as principais cidades localizadas na zona da mata
alagoana, ao se deslocar da usina até o porto de Maceió. Além disso,
por outro lado, para os alunos conhecerem a rota que o VLT realiza,
saindo da estação de Jaraguá próxima ao porto de Maceió e se
deslocando, por alguns bairros, até a estação Utinga, onde fica
localizada a reserva ambiental visitada.
Como a maior parte dos alunos residem no bairro onde está
localizada a escola, muitos não conhecem outros bairros de Maceió, e
o meio de condução da aula de campo também foi importante para que
os alunos conhecessem alguns bairros, através das paisagens
visualizadas e a interação dentro e fora do VLT, sobre as atividades
econômicas e dinâmica da população usuária deste meio de transporte
na região metropolitana de Maceió. Na reserva ambiental, os alunos
foram recebidos pelos monitores, que fazem palestras sobre a fundação
e objetivo da área, com apresentação das espécies da fauna e flora
expostas em exposição e, em seguida, os alunos foram conduzidos a
trilha para adentrarem a reserva.
O momento da trilha expressou uma feliz oportunidade de
desenvolver, nos alunos, hábitos e procedimentos de pesquisas tais
como: a observação orientada, os registros de dados e informações mais
sistematizados e, até mesmo, de suas impressões mais pessoais sobre a
realidade. Não se pensa, particularmente, ao se tratar de alunos da
escola básica, do desenvolvimento em sentidos mais restrito, da
pesquisa nos moldes da academia, mas sim e, fundamentalmente, da
promoção de uma atitude indagadora diante do mundo. (LOPES;
PONTUSCHKA, 2009, p. 100)
Durante a trilha, os alunos foram guiados pelos monitores da
reserva ambiental, que passaram as instruções essenciais para
observação das placas de indicação do percurso, o reconhecimento de
espécies vegetais nativas com a demonstração do viveiro cultivado com
espécies da Mata Atlântica alagoana. O auge da trilha foi a visita ao
viveiro para reprodução da ave Mutun, contendo um casal da espécie,
quando os alunos conheceram o projeto de recuperação da ave alagoana
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em extinção e informações sobre educação ambiental promovida pela
instituição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro da proposta de atividade no ensino da Biogeografia,
considera-se necessário reavaliar a prática docente, ou seja,
ressignificar os conteúdos e abordagem em sala de aula. Para romper
com o tradicional uso exclusivo de copiar texto no quadro e exercícios
no livro didático ou trabalho de pesquisa objetivando apenas nota.
O estudo da Biogeografia escolar vai além da análise de mapas,
globos ou amostras de imagens de espécies. A observação da paisagem
apresenta elementos multidisciplinares que permitem uma
compreensão da realidade em diversos aspectos estudados na
biogeografia.
Consideramos que a exploração de diferentes linguagens em
sala de aula independente de conteúdo, apresenta resultados
surpreendentes nas atividades dos alunos, estimulando a criação através
de trabalhos manuais e o desenvolvimento do raciocínio sobre
determinado tema, capacidade de concentração e interação em grupo de
alunos.
Também se destaca a busca de informações, a criação de
desenhos e trabalhos manuais como réplica de espécies vegetais, no
sentido de instigar o aluno a cumprir as atividades e interação do
conteúdo trabalho com outras áreas do conhecimento científico.
A partir da realização das oficinas, as aulas de geografia
passaram a ser mais atrativas, principalmente para os alunos que não
tinham frequência regular e com pouca concentração em sala de aula.
Nota-se, também, maior dinamismo entre os alunos com aulas práticas,
principalmente na aula de campo no reconhecimentos de outros espaços
de Maceió.
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INTRODUÇÃO
A disciplina Geografia, há tempos, vem sendo estigmatizada por
um caráter simplista que presa pela abordagem descritiva e mnemônica
de ensino, em que muitas vezes os conteúdos são veiculados como
verdades absolutas, “principalmente, através de aulas expositivas, nas
quais o professor é o detentor do conhecimento e o aluno receptor
deste” (CARVALHO, 1998, p. 27). Sendo assim, se faz necessário que
o professor exercite sua capacidade de diversificar e inovar as
metodologias de ensino e superar o modelo técnico-tradicionalista
visando despertar o interesse e o gosto dos alunos pelo aprender. Nesse
ponto, os jogos são exemplos de fontes capazes de possibilitar a
mediação metodológica entre os conhecimentos sobre o espaço
geográfico e as vivências cotidianas, no ambiente de sala de aula.
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A articulação entre conteúdos e outros “veículos” didáticos,
neste caso os jogos pedagógicos, possibilitam a articulação entre
reflexão conceitual e teórica e vivências do cotidiano. Assim, é possível
ir além e proporcionar momentos em que o aprender se une ao lazer,
aproximando o saber sensível do saber científico. É válido salientar que
levar à sala de aula estes momentos de entusiasmo, saindo da rotina,
não significa deixar de lado o compromisso de desenvolver
conhecimentos geográficos planejados; uma vez que “educar é ir em
direção a alegria” (SNEYDERS, 1996, p.36). Os jogos pedagógicos,
quando elaborados e aplicados de forma consciente e objetivada,
apreendem meios de notável abordagem dos conhecimentos
geográficos sob conformação mais lúdica e prazerosa.
Ensinar e aprender Geografia representa interpretar o espaço a
partir da ponte entre o cotidiano e a ciência, levando para o ambiente da
sala de aula as múltiplas linguagens que enredam essa trama. Nesse
contexto, considerando a importância de partir do concreto para a
abstração necessária na análise geográfica, destacamos três noções
levantadas por Callai (2013) como base no ensino de Geografia na
educação básica, estes que são a escola, o cotidiano e o lugar. Dentre os
quais o lugar destaca-se como conceito da ciência geográfica que
possibilita uma vasta gama de correlações para a análise espacial,
compreensão da dinâmica local-global e sensibilização para os
impactos da ação humana no espaço com maior aprofundamento e
sensibilização. O lugar, em uma escala de proximidade dentre os 5
conceitos chave da Geografia, é aquele de maior aproximação direta ao
sujeito, muito ligado à sua própria percepção e seu espaço vivido, como
é discutido por Tuan (1979) na abordagem da Geografia Humanista.
O presente artigo é resultado de uma série de esforços
desenvolvidos pelo Grupo de pesquisas e estudos sobre Ensino, Meio
Ambiente e Cidade (GEMAC) da Unidade Acadêmica de Geografia
(UAG), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na
construção de materiais didáticos que considerem o ensino do lugar de
vivência dos estudantes da educação básica. O grupo visa contribuir ao
assumir dois pressupostos: a) a preocupação com a abordagem
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geográfica nos jogos, superando os jogos de reprodução e de
valorização da memória, e; b) a construção de jogos que considerem a
escala local de análise geográfica, destacando os aspectos geográficos
de Campina Grande-PB. Os resultados alcançados servem também de
base para outras ações do grupo, que pretende articular resultados das
pesquisas que vêm sendo desenvolvidas com a produção de novos
recursos de ensino aprendizagem em Geografia.
Considerando esses pressupostos, será apresentado neste texto o
jogo “Alavantú em Campina”, desenvolvido através do Programa de
Iniciação Científica Voluntária da Universidade Federal de Campina
Grande (PIVIC/UFCG - 2018/2019), revelando os procedimentos para
sua criação; seu formato, componentes e dinâmica; além dos resultados
alcançados através de testes do recurso, os quais relacionam-se a sua
aplicabilidade, funcionamento, efetividade e possibilidades de
socialização. Observou-se, ao longo da pesquisa teórica e de recursos
materiais, que as possibilidades tecnológicas e de conhecimento se
alargaram, contudo, a presença de material didático para educação
básica que foge de um ensino mnemônico e da lista de conhecimentos
gerais tem poucos avanços. Constatando que os recursos para a
inovação metodológica são muitos, seu emprego de forma realmente
inovadora nem tanto.
METODOLOGIA
Considerando o cumprimento dos objetivos propostos
inicialmente para a pesquisa foi desenvolvido o seguinte percurso
metodológico: em um primeiro momento houve o levantamento de
patentes de jogos pedagógicos de Geografia, bem como demais jogos
com histórico de emprego no ensino da disciplina. Estes foram
classificados seguindo as considerações apresentadas por
Mont’Alverne (2012) junto a Oliveira (2018), as quais enfocam suas
propostas de criação e o caráter espacial de cada recurso. Nesta etapa
foram empregados Google, Google Acadêmico e o Google Patents,
juntamente a sites e blogs enfocados no ensino de Geografia.
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Por conseguinte, vieram discussões teóricas sobre o uso de jogos
no ensino básico através da leitura de material que trata sobre a temática
e permitem um direcionamento na produção de jogos, destacando-se
Huizinga (2000) para jogos, Almeida (1987) com a educação lúdica, e
Dias (2007) na Geografia Escolar. Com emprego do computador e
baseando-se nestas metodologias de pesquisa, em especial da coleta de
dados, suas análises, discussões e seguintes classificações, foi possível
o desenvolvimento inicial da pesquisa. Assim como permitiu um
aprofundamento necessário que ofereceu base para sua continuidade
mesmo após o alcance dos resultados inicialmente objetivados.
Em um segundo momento, mais prático, foram estruturadas
propostas de jogos pedagógicos juntamente aos estudantes de Geografia
da UFCG que integram o grupo de pesquisa. Foi visado enfatizar nestes
a cidade de Campina Grande-PB como dimensão do espaço vivido. Em
grupo foram discutidas propostas de jogos com variadas dinâmicas e
abordagens, dentre as quais algumas foram selecionadas como
potenciais e uma, especificamente, foi desenvolvida no jogo “Alavantú
em Campina”. A existência de material didático já catalogado, alguns
de origem na própria instituição, e a experiência de outros trabalhos de
pesquisa do grupo sobre produção de instrumentos didáticos baseou
com tranquilidade a viabilidade da realização desta pesquisa e a
construção de seus produtos.
No desenvolvimento prático do recurso foram utilizados os
softwares SketchBook na criação de arte de seus componentes como um
todo, QGis no mapa disposto em seu tabuleiro e Word para a construção
da folha de instruções do jogo. Na fase de testes do recurso foi
empregada a metodologia relatada pelos autores Tsuda et al (2014),
bem como Silva e Moraes (2011), em especial referente ao
acompanhamento dos testes e a aplicação de questionários ao final de
cada partida.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Atendendo ao objetivo geral do projeto foi desenvolvido um
jogo pedagógico disponível em plataforma física, o qual recebeu o
nome de “Alavantú em Campina” (Quadro 1). Pensado dentro de toda
a discussão já desenvolvida conceitual e teoricamente, o recurso teve
como direcionador de sua proposta a busca por uma dinâmica que
contextualizada em Campina Grande-PB fosse capaz de ensinar
Geografia, mas não através da memorização.
Sua ideia inicial foi pensada em conjunto a alguns dos demais
integrantes do grupo de pesquisa GEMAC, em um momento de “chuva
de ideias”. Nesta, definiram-se questões como o modelo de jogo a ser
desenvolvido, como se daria a dinâmica, a temática abordada, que
lugares seriam inseridos, entre outros pontos de extrema relevância para
o direcionamento de sua produção. Alguns destes mesmos integrantes
participaram também do processo produtivo de forma mais ativa, como
na confecção do mapa presente no jogo e o design de suas cartas.
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Quadro 1
Características Gerais do jogo “Alavantú em Campina”

Formato
Tipologia
Componentes

Jogadores

Jogo de tabuleiro com cartas.
Trilha e estratégia.
1 tabuleiro de 594 x 841 mm com 29 placas
de lugar anexadas; 10 cartas objetivo; 29
cartas lugar; 28 cartas “?”; 58 fichas check-in
(2 para cada lugar); 18 tickets de ônibus; 4
quadrilheiros (personagens); 1 dado; 1 folha
de instruções.
De 2 à 4.

Duração das partidas
Fase atual

26 min em média.
Testes com o protótipo 1.0.

Fonte: Acervo de pesquisa, 2019.

Alavantú em Campina baseia-se na lógica do deslocamento dos
jogadores pelo tabuleiro, que corresponde ao mapa simplificado da
cidade de Campina Grande-PB. Neste estão dispostos 29 lugares da
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cidade caracterizados por aspectos como relevância histórica, cultural,
comércio, lazer, esporte, transporte, saúde, eventos, entre outros; os
quais são representados por casas demarcadas no mapa e placas em alto
relevo. Os jogadores devem buscar os lugares da cidade que atendam
ao objetivo determinado pela carta sorteada no início da partida.
Através de um sorteio no início do jogo também descobrirão qual seu
ponto de partida, que é determinado por uma carta de lugar.
A dinâmica conta com elementos como os tickets de ônibus,
denominados por “vale busão”, os quais permitem o deslocamento em
maior velocidade de um ponto ao outro do tabuleiro, e cartas de “?” que
movimentam o jogo com bônus e desvantagens aos participantes ao
longo da partida. A comprovação do cumprimento do objetivo de cada
participante provém da apuração de suas fichas check-in ao final da
partida. Seu encerramento pode se dar com o primeiro jogador a
cumprir seu objetivo ou quando todos jogadores o fizerem, havendo
assim um ranking. Atende por um jogo de competição/corrida, por uma
trilha não pré-direcionada na qual empregam-se os conhecimentos
acerca do espaço da cidade de Campina Grande, seus lugares
destacados em características, correlações e distâncias, bem como
estratégias de deslocamento.
A temática do jogo é referente ao São João, evento de grande
expressividade na cidade. Por conseguinte, alguns dos termos
empregados na dinâmica são característicos de quadrilhas juninas e em
seus significados correlacionam-se ao próprio andamento do recurso;
como temos o alavantú = todos vão pra frente, anarriê = todos vão pra
trás, e o balancê= balance sem sair do lugar. Estes que foram
selecionados com o objetivo de promover uma dinâmica entre os
jogadores, representados pelos quadrilheiros (Figura 1), e alguns
lugares da cidade de Campina Grande.
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Figura 1
Quadrilheiros.

Fonte: Acervo de pesquisa, 2019.

O jogo se utiliza de fatores como a localização dos lugares
destacados na cidade, as distâncias entre estes, suas características e as
do próprio caminho em alguns pontos. Foi pensado de forma que possa
ser reproduzido com o menor custeamento possível, em face da
ausência de financiamento da pesquisa, utilizando-se de materiais como
impressão em papel de gramatura diferenciada, mas sem custos muito
elevados (folha A1), peões do jogo Ludo adaptados à temática do jogo
(vestimenta junina) e um dado simples.
O jogo foi testado visando maiores considerações acerca de
sua aplicabilidade, funcionamento, efetividade e viabilidade de
socialização. Sua faixa etária indicada é +8 anos, com exceção para o
caso em que se dê acompanhado por um adulto quando com crianças
menores. Por apresentar uma faixa etária bem abrangente, apreende um
material de considerável aplicabilidade no ambiente escolar. Após a
elaboração da proposta do jogo e o primeiro protótipo, foram realizadas
partidas teste (Figura 2) que contribuíram para rever seu funcionamento
e efetividade.
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Figura 2
Teste Alavantú em Campina

Fonte: Acervo de pesquisa, 2019.

As partidas teste foram realizados em dias variados e com a
quantidade de jogadores também diversa, sendo possível assim tirar a
média de duração de cada partida além de realizar pequenas adaptações
na dinâmica que se mostraram necessárias a partir destes. Se mostrou
como um recurso fluido e de dinâmica muito interativa dos jogadores
com os lugares da cidade e entre si mesmos.
O questionário aplicado ao fim de cada partida foi formado por
um conjunto de 5 (cinco) questões, este foi respondido por um total de
25 (vinte e cinco) jogadores que realizaram os testes. Abaixo temos as
questões e as respostas do referido questionário:
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Quadro 2
Perguntas e respostas de Avaliação do Jogo Alavantú em
Campina
Perguntas

Respostas

1. Você considera que
conhece Campina?
2. Diria que o jogo
ajudou
neste
conhecimento?
3. Ele poderia ajudar?
4. Jogaria de novo?
5. Tem alguma crítica a
ele?
Fonte: Acervo de pesquisa, 2019.

Por meio dos questionários, foi possível constatar a visão
positiva da maioria dos jogadores. O jogo foi avaliado como válido para
o uso no ensino da cidade, e a maioria dos jogadores defendeu que
através dele foi possível aprender sobre a mesma; ressalta-se o fato de
terem declarado não a conhecer completamente. As críticas levantadas
enfocaram-se mais quanto a pequenos pontos da dinâmica, erros e
adequações a serem feitas, algumas das quais já foram revistas.
Foi observado que aquelas pessoas que declararam conhecer a
cidade antes de jogar apresentaram algumas vantagens frente aos
demais em suas primeiras partidas, por seus conhecimentos prévios
possibilitarem uma melhor estratégia de deslocamentos. Contudo, com
o andamento da partida, ou nas partidas seguintes, estas vantagens vão
diminuindo uma vez que os demais jogadores passam a apropriar-se dos
lugares do jogo e da própria dinâmica.
Uma dificuldade da socialização se constatou em face da não
existência de financiamento do projeto, que se findou por impossibilitar
um avanço maior na produção do jogo. Referente ao custeamento para
a impressão do protótipo em materiais de melhor qualidade ou mesmo
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na busca por pessoas mais qualificadas para o design do recurso
desenvolvido. Sua socialização foi pensada havendo a impressão do
recurso em outras cópias, as quais seriam disponibilizadas em escolas
da rede pública de ensino, contudo em face da ausência de auxílio no
custeamento desta etapa não foi possível realizá-la.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletir teoricamente e exercitar praticamente propostas que
visam inovação para a educação são práticas de inegável importância
em nosso atual contexto de críticas ao processo, mesmo frente a defesa
de sua realização. Pensar em ensino-aprendizagem por si só é um
exercício de notável polêmica, seja dentro da teoria ou mesmo em face
de sua concepção socialmente difundida. Tal fenômeno pode atuar
como um obstáculo a aprofundamentos na discussão, ou ainda como
um grandioso estimulante a pesquisa e a mudança.
Nesse contexto, o projeto se mostrou como de grande
importância para formação de futuros professores de Geografia.
Considerar a ampliação de possibilidades para a atuação do docente
torna este trabalho muito valoroso enquanto embasamento teórico e
também na produção de recursos. A oportunidade de ainda durante a
graduação aprofundar análises sobre a educação, especialmente a
lúdica, assume papel de destaque e deveria ser incentivada nos cursos
de licenciatura como um todo.
Os resultados alcançados são muito interessantes e aplicáveis. A
produção de recursos pedagógicos, em especial os jogos, não é uma
prática tão comum durante a graduação, todavia são práticas muito
importantes para a inserção no universo de metodologias de ensino
variadas. Não apreende uma atividade tão desgastante, apesar de exigir
aprofundamento teórico e dedicação à produção por um período de
tempo não tão curto, podendo ser realizada mesmo pelo profissional
sozinho.
Como maior lição se leva a comprovação do vasto campo que é
o de jogos pedagógicos em Geografia. O mesmo que, em contrapartida,
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se mostra predominantemente composto por recursos arraigados em
práticas mnemônicas, muitas das quais são de constatado pequeno
planejamento e escassa reflexão prévia a sua elaboração. Em um
período de tão facilitado acesso a ferramentas de produção de jogos,
tanto nos meios físico quanto digital, é primordial o movimento de
reinventar recursos pedagógicos inovadores que de fato representem a
diferença em seu meio.
Para tal, contudo, destaca-se a necessidade da formação
adequada do profissional docente para a realização da educação lúdica.
Constituída por uma gama de momentos pré-atividade, durante o seu
desenvolvimento e pós-realização, uma formação do professor que o
prepare para a aplicação de práticas lúdicas em sala de aula se faz como
valiosa; uma vez que visa o melhor aproveitamento possível de suas
práticas.
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INTRODUÇÃO
Vivemos numa sociedade onde a imagem é fortemente
empregada, seja como forma de comunicação, seja para atrair ainda
mais a atenção das pessoas, já que ela consegue influenciar e construir
o imaginário social. Por outro lado, o ensino vem, cada vez mais, sendo
estimulado à utilização de diferentes linguagens, de forma a se tornar
menos abstrato, mais próximo a realidade dos alunos, além de
articulado às transformações em curso na sociedade, a exemplo da
utilização das diferentes ferramentas tecnológicas no contexto de sala
de aula.
Entretanto, verifica-se que nem todos as escolas têm um perfil
de discentes com acesso às tecnologias mais dispendiosas, a exemplo
dos planos de telefonia móvel, que permitam o acesso aos aplicativos
mais exigentes em quantidade de Gigabytes, conduzindo ao
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entendimento de que os avanços tecnológicos chegam de maneira
desigual às diversas camadas sociais, cabendo ao professor distinguir
essas situações e, de acordo com as características do seu público-alvo,
escolher as linguagens disponíveis e possíveis de serem utilizadas nas
suas aulas.
Sabendo-se da importância da imagem na sociedade
contemporânea, bem como das dificuldades de acesso de muitos
discentes, sobretudo das escolas públicas, às tecnologias mais onerosas,
o professor tem que tomar decisões, de forma a selecionar os recursos
e linguagens mais acessíveis aos discentes. Isso requer estudo,
planejamento e criatividade diária. Cientes dessa realidade e da
necessidade de inovação nas aulas de Geografia, de forma a tornar esse
conhecimento mais significativo para os alunos, o presente estudo
problematiza: Como trazer, então, esse universo de imagens para a sala
de aula, já que ele se constitui tão relevante?
Nesse cenário, o professor deve considerar a utilização de
ferramentas de fácil acesso e disponíveis na maioria dos lares - a
televisão:
Como a TV é feita para atingir diferentes camadas da população,
diferentes aspectos da realidade social são por ela retratados. Se a
escola quiser seguir outra lição que o método Paulo Freire ensina –
a importância da representação icônica da realidade existencial –,
não precisa sequer cuidar da elaboração de material visual. Ele já
existe, independente dela, e a ela praticamente toda a população se
expõe de forma regular e prazerosa (PENTEADO apud
ALBUQUERQUE, 2002, p. 343).

Segundo o IBGE (2020), no ano de 2017 foram computados os
dados de que 74,9% dos domicílios brasileiros detinham acesso à
internet e apenas 3,3% dos domicílios brasileiros não possuíam TV.
Não se trata de um recurso tecnológico novo e já foi muito debatido por
vários autores e estudiosos, seja defendendo seu uso ou não:
Não é nenhuma novidade o uso de meios audiovisuais como recurso
didático no trabalho em sala de aula. Há quem veja nesses meios
uma solução prática para a dinamização das atividades escolares.
Para outros, é apenas uma solução mais imediata para a carência
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eventual ou mais duradoura de professores nas escolas, sobretudo
na rede pública (BARBOSA, 2008, p. 109).

Mas, quando utilizado com planejamento devido e um aporte de
atividades posteriores, tal recurso torna-se uma ferramenta valiosa no
desenvolvimento do senso crítico no aluno, isso porque “a proposta de
levar para a escola uma pedagogia de comunicação é importante à
medida que trará a televisão para o bojo das discussões dentro das
escolas” (ALBUQUERQUE, 2002, p. 344).
Mediante essa potencialidade, o jovem passa a questionar o que
se assiste e a aprendizagem transpassa os muros escolares. “Outrora,
talvez, ela tenha servido para qualquer coisa, mas hoje a televisão, as
revistas, os jornais não apresentam melhor todas as regiões na onda da
atualidade, e o cinema não mostra bem mais as paisagens?”
(LACOSTE, 2005, p. 22). O professor, assim, “tem um papel
importante nesse processo, como mediador entre o aluno e a informação
recebida, promovendo o “pensar sobre” e desenvolvendo a capacidade
do aluno de contextualizar, estabelecer relações e conferir significados
às informações” (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009, p.
262), desenvolvendo o senso crítico do aluno diante das imagens que
ele próprio absorve.
Dessa forma, o presente estudo, de cunho bibliográfico, propõe
refletir sobre as potencialidades de utilização do Desenho Animado
“Show da Luna” no Ensino de Geografia, de forma lúdica e
independente de faixa etária, mas articulada aos objetivos do
conhecimento geográfico proposto no currículo.
A sua escolha partiu da compreensão de que a utilização da
linguagem dos desenhos animados transmitidos pela televisão em sala
de aula, é acessível tanto para os professores quanto para os discentes
da grande maioria das escolas brasileiras, além de possibilitarem
resgatar a ludicidade perdida nas séries mais avançadas do ensino
fundamental, quando é sabido que o lúdico “é relevante para o processo
de aprendizagem, não apenas como dinamizador, mas como agente
estruturante do raciocínio crítico no aluno” (LIMA, 2011, p. 21).
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CONSIDERAÇÕES
SOBRE
A
UTILIZAÇÃO
DOS
DESENHOS ANIMADOS NO ENSINO DE GEOGRAFIA
As imagens, através dos Desenhos Animados, são uma
linguagem acessível ao professor, haja vista poderem ser baixados e
armazenados em dispositivos móveis os episódios que se fizerem
necessários para articular aos objetivos de cada conteúdo, cabendo ao
Professor ter conhecimento do conteúdo a ser trabalhado, de forma a
poder selecionar os desenhos que podem lhe servir de subsídio. Depois
de armazenados, o professor poderá utilizá-los em sala de aula, a partir
da Televisão, recurso amplamente disponível na escola, podendo
também estimular a sua visualização como atividades extra-classe,
através de estudos dirigidos, estímulo à produção textual, dentre outras
possibilidades que estimulem o estudo da espacialização.
Assim, não se propõe a elaboração de materiais de difícil acesso
ou com gastos vultuosos, mas o uso do que já encontramos na grade
televisiva ou disponíveis na internet de forma gratuita, de forma que o
discente possa continuar a aprendizagem em sua própria casa.
Propomos que os Desenhos Animados, a exemplo do “Show da Luna”
contribuam para a construção do conhecimento enquanto linguagem
geográfica acessível a todos e que possibilite ao aluno aprender de
forma lúdica e conectada com a realidade, numa concepção
construtivista que, segundo Cavalcanti (2002), “[…] não rompe
necessariamente com as formas mais convencionais de encaminhar o
ensino, como, por exemplo, as aulas expositivas, os trabalhos de leitura
e interpretação de textos, as atividades extraclasse” (CAVALCANTI,
2002, p. 19-20).
A indução ao questionamento e a reflexão são importantes
estratégias a serem empregadas pelo professor, uma vez que “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). A função
dos Desenhos Animados no ambiente escolar não deve ser meramente
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expor a informação e a imagem, pois isso acontece diariamente, mas
incitar o questionamento do alunado, pois são instrumentos que
transmitem uma representação do mundo e são constituídos de
conteúdos diversos que possibilitam ao aluno perceber as diferentes
realidades que compõem o mundo que o cerca.
Para tal intento, vale salientar a relevância do planejamento do
professor:
Vale frisar que o educador deve preparar-se previamente para o uso
do Desenho Animado, assim como qualquer outro recurso,
avaliando seu conteúdo e a relação com a matéria estudada, expor
aos alunos os objetivos do estudo e o que se pretende analisar no
recurso midiático, além de manter o debate em torno de tais
objetivos (LIMA, 2014, p. 15).

O professor deve ter um roteiro traçado, objetivos bem
delimitados e uma preparação prévia, caso contrário, não passará de
outro entretenimento, como tantos já utilizados sem uma finalidade
própria, pois “não deve ser utilizado como uma mera ilustração da
palavra do mestre, ou como um reforço da aprendizagem” (BARBOSA,
2008, p. 112). O professor deve refletir sobre qual desenho utilizar,
avaliando seu conteúdo e a relação com a matéria estudada, expor aos
alunos os objetivos do estudo e o que se pretende analisar no recurso
midiático, além de manter o debate em torno de tais objetivos, visto que
o papel do Desenho Animado na sala de aula é o de provocar uma
situação de aprendizagens para alunos e professores e não como forma
de ilustração.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Análise das potencialidades de utilização do “Show da Luna”
no Ensino de Geografia
Analisemos no presente estudo o Desenho Animado “Show da
Luna” que, segundo Rodrigues (2016), “Trata-se de série com caráter
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educativo, pois apresenta o processo científico introduzindo os
pequenos telespectadores aos princípios do pensamento empírico”:
O desenho O Show da Luna foi criado por Célia Catunda e Kiko
Mistrorigo. Em 2006 a ideia da personagem Luna começou a ser
pensada, mas somente em 2010 que o projeto de animação começou
[...]. Luna é uma menina de 6 anos muito curiosa que adora fazer
perguntas do cotidiano e que ama ciências. Luna sempre está com
um bloco de notas, câmera, lente de aumento e caixa de som. Júpiter
seu irmão, tem 4 anos. Ele sempre tem alguma explicação mágica
para os fenômenos, e está sempre preparado em ajudar sua irmã em
suas novas descobertas. Cláudio é um furão de estimação da Luna,
que sempre a acompanha em suas investigações. Cláudio no faz de
conta fala e expressa todas suas ideias e sentimentos, já no mundo
real ele apenas faz gestos, expressões, grunhidos e barulhos
(OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2017, p. 102).

Mesmo sendo um desenho voltado para o público infantil, nada
impede seu uso direcionado para outras faixas etárias, uma vez que é
uma linguagem lúdica e aplicável nas aulas. O lúdico é uma forma de
dinamizar e atrair a atenção dos alunos, pois “o lúdico deve ser
considerado como parte integrante da vida do homem não só no aspecto
de divertimento ou como forma de descarregar tensões, mas também
como uma forma de penetrar no âmbito da realidade” (NEGRINE,
2001, p. 41). Segundo Lima (2011, p. 20-21), “a escola precisa se dar
conta que através do lúdico os alunos têm chances de crescerem e se
adaptarem ao mundo coletivo. [...] As atividades lúdicas devem ser
ponderadas no sentido de promover aprendizagens significativas”.
Com duração média de 15 minutos, o Desenho Animado
favorece a ilustração do conteúdo estudado em sala de aula, juntamente
com debate e atividade numa única aula. Como Rodrigues (2016)
aponta, “outro elemento fundamental da série é a música, capaz de
aproximar as crianças do tema de cada episódio, traduzindo de forma
lúdica, situações, informações acerca dos seres vivos, dos processos
científicos e do mundo em que vivemos”, fator lúdico que dinamiza a
aprendizagem.
Assim, analisemos o episódio “Aprendendo com Luna: Planeta
Terra” (Figura 1), com duração de 12’27”, disponível no YouTube e no
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canal Discovery Kids Brasil. A proposta aqui é voltada para o Ensino
de Geografia, onde o professor encontra aporte para três conteúdos
distintos que podem ser trabalhados na mesma aula: Biosfera e camadas
da atmosfera, tipos de nuvens e planetas (Marte).
Figura 1
Show da Luna.

Fonte: YouTube/2020.

Um desenho que tem por diferencial o conteúdo informativo
voltado ao raciocínio espacial, um conteúdo científico por meio dos
olhos infantis e, por isso, em uma linguagem de fácil acesso e sem
termos complicados.
É ambientada em um contexto investigativo, rompendo paradigmas
de gênero, com uma menina questionadora e apaixonada por ciência
[...]. Ela se distingue dos demais desenhos pois, apesar de não ser o
que entendemos por cientista, questiona os acontecimentos: é ela
quem cria hipóteses e de forma geral toma as decisões e coordena o
processo investigativo na trama (VARGAS; FUMAGALLI;
PETERMANN, 2017, p. 4).

Assim, o professor de Geografia pode utilizar esse episódio,
fazendo um embasamento teórico prévio, apontando quais são as
esferas que compõem a Terra (Biosfera, Atmosfera, Hidrosfera e
Litosfera), explanando sobre as camadas da atmosfera (Troposfera,
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Estratosfera, Mesosfera, Termosfera e Exosfera), propiciando a
construção da capacidade de abstração dos discentes.
Ao tratar o conteúdo previamente, antes de exibir o desenho,
possibilita ao discente compreender melhor o episódio do Show da
Luna (Figura 2) e, quando a Lua responder as questões de Luna e sua
turma, os alunos possam assimilar melhor e associar a outros meios que
possam ver depois, como no livro didático ou até mesmo na televisão,
quando mencionado posteriormente, num telejornal ou programa
televisivo, farão a associação ao já visto. Palavras serão fixadas e o
jovem buscará em sua memória aquela música que escutou durante a
aula, no desenho animado. Esse é o objetivo, que o discente não apenas
memorize, mas possa associar o conteúdo geográfico com o que ele vê
no seu cotidiano.
Figura 2
Explicando o que é Biosfera e Atmosfera.

Fonte: YouTube/2020.

Música: ♫♪ A Terra é um planeta cheio de vida, de água
e de ar. E tem tantos seres vivendo na Biosfera.
Andando, nadando ou mesmo voando, tudo coberto pela
Atmosfera. A Atmosfera tem várias camadas, mas tudo
é ar ♫♪.
Após a exibição, o professor pode levantar questionamentos aos
discentes, como: Em qual esfera da Terra vivemos? Todos os planetas
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têm essas quatro esferas? Qual a importância de cada camada da
Atmosfera? Você consegue ver a separação de cada uma? O que
encontramos em cada uma delas? O que é um satélite? Como é
transmitida a imagem que chega na sua televisão? Iniciando um debate
que pode ser relacionado ao que eles percebem ao seu redor e com
nomes que podem já ter sido escutados, porém não saber sua função ou
importância.
Como o episódio é dinâmico e aborda não somente uma
temática, Luna e sua turma viajam pelo espaço e se segue uma jornada
no planeta Marte (Figura 3), com muitas indagações. Novamente
trabalhamos com conteúdo prévio, o discente deve ter um
conhecimento mínimo sobre Sistema Solar, saber quais planetas o
compõe e quão perto ou distante está Marte do planeta em que vive. A
imagem é ilustrativa, mas dá uma dimensão da aridez do planeta e,
relacionando com o trecho anterior, possui sua própria Litosfera e
Atmosfera.
Figura 3
Explicando sobre Marte.

Fonte: YouTube/2020.

Luna e sua turma chegam e percebem uma temperatura diferente
da que se tem no planeta Terra, Marte está em -140°C. Logo é levantada
a questão se tem água no planeta:
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Luna: Nossa! Nenhum lugar na Terra é tão frio!
Júpiter: E agora? Oh, Luna! Como a gente vai pescar
com esse frio?
Luna: Oh, Júpiter! Se aqui é tão frio, a água deve estar
congelada como os lagos no inverno.
O robô confirma ao dizer: “Exatamente, foram encontrados
sinais de água congelada em Marte! [...] Há sinais de que a água seja
salgada”, um dado científico que os próprios alunos podem comprovar
mediante pesquisa na internet. As personagens exploradoras do
Desenho se animam para morar em Marte, quando o robô contesta:
“Para os humanos poderem morar em Marte é preciso que o planeta
passe por uma Terraformação. [...] É a transformação de Marte em um
lugar mais parecido com a Terra”. Será que realmente se pode morar
em Marte? Os alunos podem elaborar pesquisas em grupo ou
individuais respondendo essa pergunta ou podem iniciar um debate em
sala de aula, cada um apontando suas próprias dúvidas, como aponta
Cavalcanti (2002) o ensino é um processo de construção de
conhecimento no qual o aluno é o agente ativo, um protagonista em
atuação.
Outras pesquisas e indagações podem ser realizadas: Há ou
houve vida em Marte? O que é necessário para que haja vida em um
planeta? Por que só existe vida no planeta Terra? Aqui cabe também
uma explanação sobre outros sistemas, galáxias e universo, de forma
que o aluno possa ter uma dimensão espacial e associar com sua
localização geográfica, seu continente, país, estado, cidade, bairro.
Aqui temos um arcabouço de atividades que podem ser elaboradas
apenas com este trecho do Desenho Animado, além dos planetas,
podemos trabalhar conceitos geográficos como a paisagem de Marte,
apresentada pelo Desenho e as imagens de satélites que temos
disponíveis via internet e compará-las com as paisagens que
encontramos na Terra.
Como foi mencionado, esse episódio é bem dinâmico, inclusive
abordando outras temáticas pertinentes a um debate interdisciplinar,
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que não foram abarcadas nesse estudo por nos focarmos no conteúdo
geográfico, como abelhas e o pólen, mucosa, terminações nervosas e
espirro, espinhos, carrapicho, sementes, dentre outras.
A aventura continua e Luna e sua turma se encontram entre as
nuvens (Figura 4), mas não conseguem andar na nuvem que os convida
para um passeio. Luna indaga: “Por que será que não dá pra gente andar
sobre as nuvens se elas parecem ser tão fofinhas quanto um colchão
macio?” e outras questões são levantadas pela turma: “Será que elas são
feitas de algodão?”, “Ou de espuma?”.
Figura 4
Tipos de nuvens.

Fonte: YouTube/2020.

Música: ♫♪ Somos nuvens, somos nuvens. Temos cores,
temos água, temos gelo, temos formas. Somos baixas,
somos grandes, somos curtas, somos altas. Nascemos do
vapor da água, assim nós formamos e subimos pro céu e
o vento nos leva de cá pra lá, e as nossas gotas congelam,
lá, lá, lá. E a gente fica pesada e caí, caí, caí. Caí a
chuvarada do céu, porque somos nuvens ♫♪.
Após uma divertida apresentação musical, os discentes
percebem que as nuvens são compostas de “partículas pequenininhas
de gelo e de água”, temos tipos diferentes de nuvens (Stratus, Cirrus,
Cumulus e Nimbos) que podem ser facilmente observadas no céu e que
cada uma tem sua função. O episódio aborda a formação das nuvens e
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sua movimentação pela Atmosfera, dando um aporte relevante para se
estudar o Ciclo Hidrológico, posteriormente. Que tipo de nuvem você
consegue perceber agora? A noite tem nuvem no céu? Qual camada da
Atmosfera estão localizadas as nuvens? Fora da Atmosfera tem nuvem?
Por quê? São questões que podem ser levantadas pelo docente como
forma de levantar possíveis dúvidas dos discentes e que servirão para
afixar o estudo.
Portanto, por meio de um episódio com pouco mais de doze
minutos, temos um aporte para se trabalhar diversos conteúdos e
mostrar que eles não acontecem de forma isolada, como os conteúdos
que são divididos por aulas. Aqui há uma dinâmica de interação, onde
a ligação entre os elementos é perceptível: as esferas da Terra,
responsáveis pela vida, não encontrada em outros planetas; a Atmosfera
que carrega as nuvens por uma de suas camadas (Troposfera) e presente
em outros planetas, porém com composição diferente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para não concluir, tudo está interligado, seja o conteúdo didático
em sala de aula com o que se é vivenciado no cotidiano fora da escola,
seja um episódio de Desenho Animado com a aula planejada pelo
professor. Cabe ao docente mostrar esse universo e mediar a construção
do conhecimento, da criticidade e do raciocínio espacial em seu
discente.
Também caberá ao professor levantar questionamentos que ele
(o aluno) faça não somente durante a aula, mas ao olhar para o céu
durante o recreio (intervalo) identifique: “olha ali uma Cumulus!” e
saibamos que o conhecimento não foi apenas transmitido, mas
construído. Tudo faz parte de uma longa corrente, onde cada elo é
imprescindível, assim como toda a nossa vida.
Mediante o exposto, a partir de uma linguagem rica e acessível,
é plenamente possível utilizá-la nas aulas de Geografia, de forma a
ampliar a capacidade de abstração dos alunos, lhes possibilitando
construir o raciocínio espacial e crítico.
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INTRODUÇÃO
A segunda metade do século passado, em especial, as últimas
três décadas, consolidaram-se como um marco para o desenvolvimento
da tecnologia digital. Neste período se iniciou uma grande onda de
mudanças de ordem econômica e informacional, fomentadas pela
descoberta e desenvolvimento de novas técnicas ligadas à inovação, o
que resultou no surgimento da internet, computadores domésticos,
telefones celulares digitais, além da produção em larga escala no setor
industrial. Tem-se, então, o começo da era da informação, ou ainda, a
Revolução Técnico-Científica-Informacional23.
Com tais inovações em curso, o fenômeno da globalização24 é o
maior fruto do avanço da revolução digital, trazendo consigo, embora
em diferentes níveis, a inserção de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) nas relações socioespaciais, o encurtamento do
tempo e do espaço, assim como o acesso à informação em massa – além
da internacionalização da economia, expansão das empresas
transnacionais, acentuação das desigualdades numa escala mundial, etc.
23

Também conhecida como Terceira Revolução Industrial ou Revolução Digital.
Leia-se aqui globalização no seu sentido mais limitado ao contexto dos anos 1970
em diante.
24
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Continuamente, novas implicações desse processo se espraiam
mediante o seu nível de entrada na sociedade. Nos últimos dois
decênios, as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação
(NTIC)25, resultado das mudanças em fluxo desde os anos 1970,
demonstram uma nova fase de transformações em diversos níveis
sociais, provocando profundas alterações nos costumes, condutas,
estilos de vida e tendências das populações mundiais. Neste trabalho foi
adotado a seguinte definição acerca das novas tecnologias:
Correndo o risco de simplificar, podemos dizer que, nos tempos que
correm, as NTICs são fundamentalmente aquelas – recheadas de
informática – que permitem a estocagem e a transmissão de
informações em quantidade, qualidade e velocidade inéditas na
história da humanidade e que têm como característica essencial a
“imaterialidade” de sua matéria-prima, a Informação (BELLONI,
2006, p. 65).

O atual rumo da era informacional indica um incessante
alastramento da tecnologia no cotidiano da sociedade contemporânea.
A educação, por sua vez, não se encontra fora do escopo das atuais
mudanças oriundas do novo paradigma tecnológico. Em verdade,
perspectivas educacionais mais modernas propõem o emprego de certas
tecnologias em sala aula, alinhando as práticas pedagógicas aos
recursos tecnológicos. Assim, a tecnologia é tida como uma nova forma
de gerir e disseminar o conhecimento, cabendo ao professor o papel de
mediar o melhor uso dessa ferramenta no processo de ensinoaprendizagem do aluno.
Particularmente, à Geografia, as tecnologias da informação e
comunicação são responsáveis pelo aumento da produção de
informações geográficas, além da expansão das pesquisas científicas de
mesmo cunho. Não por acaso, trabalhos científicos, mapas,
informações e dados estatísticos são, nos dias atuais, disseminados mais
facilmente, e a nível mundial, possibilitando novas oportunidades para
25

São exemplos de novas tecnologias: smartphones, redes 3G e 4G (mais
recentemente a 5G), computação em nuvem, inteligência artificial, big data, redes
sociais, vídeo-chamadas.
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os professores e pesquisadores da área. Somado a isso, recursos
tecnológicos no formato SIG26 (Sistema de Informação Geográfica) são
mais um reflexo da penetração das novas tecnologias na Geografia. A
adoção de softwares e plataformas que vão de encontro aos conteúdos
geográficos já são realidade nas salas de aula, podendo ser mencionados
o QGIS, Google Earth, Google Maps, 360 Cities, gvSIG.
Em meio as transformações tecnológicas correntes, a educação
é colocada em xeque e pressionada por mudanças e renovações em sua
estrutura, principalmente no que diz respeito às metodologias de ensino,
sendo elas constantemente repensadas para uma realidade em que os
novos aparatos tecnológicos são parte importante da vida e do
aprendizado do alunado. Não obstante, ao professor de Geografia cabe,
atualmente, não apenas a realização do emprego crítico das tecnologias
que são consideradas estreitamente geográficas, mas também entender
as NTIC como parte de seu arcabouço de práticas pedagógicas, além de
interconectar, quando cabível e necessário, os conteúdos com os
recursos tecnológicos.
Pretende-se, portanto, através do presente trabalho, realizar uma
revisão de literatura cujo objetivo central é fomentar reflexões acerca
das finalidades das novas tecnologias no ensino de Geografia. Junto a
isso, discute-se também as implicações resultantes deste novo
panorama tecnológico-educacional, bem como os potenciais desafios
para o docente de Geografia quando se trata da remodelação de suas
práticas educativas utilizando meios tecnológicos.

26

São sistemas de análise e gestão do espaço e dos fenômenos que estão presentes
nele, baseados em hardwares, softwares e procedimentos computacionais. São
exemplos de SIGs o Sensoriamento Remoto, o GPS e o Geoprocessamento.
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METODOLOGIA
No concernente à metodologia empregada no trabalho, a
presente pesquisa caracterizou-se como qualitativa e exploratória, e, se
tratando da abordagem, adotou-se a pesquisa bibliográfica, o que
proporcionou a revisão de determinada literatura especializada, no
intuito de trazer novas contribuições e questionamentos para o debate
da implementação das novas tecnologias no ensino de Geografia.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O pensamento positivista que fundamenta a utilização da
tecnologia como mecanismo de resolução de todas as problemáticas
humanas, ou de boa parte delas, vem sendo fortemente rebatido.
Contraditoriamente, a tecnologia enquanto solução não está livre de
trazer consigo o surgimento de novos problemas, assim como não pode
ser colocada como o único ou o mais eficaz meio de lidar com as
adversidades contemporâneas.
Contudo, analisando o ensino de Geografia, nota-se que certos
meios pedagógicos carecem de uma renovação, sendo os novos
recursos tecnológicos, quando bem aplicados, vistos como uma
alternativa capaz de proporcionar mudanças significativas. Do
contrário, a perpetuação de algumas abordagens de ensino mais
retrógradas tende a implicar na persistência do seguinte imaginário
sobre as aulas de Geografia:
Não é por acaso, que a maioria de nós se lembra das aulas de
Geografia como algo extremamente enfadonho e desinteressante,
porque a única qualidade que se exigia do aluno era uma boa
capacidade de memorizar nomes de acidentes geográficos, não raro
de locais muito distantes, até da imaginação do aluno
(KAERCHER, 2001, p.69).

Os meios digitais impactam diretamente na vida e conduta dos
educandos. Segundo Kenski (2007), a evolução tecnológica não
somente tem influência no sentido dos produtos e equipamentos, mas
também provoca modificações no comportamento dos indivíduos que
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interferem diretamente na sociedade. Isto, por sua vez, não deve ser
negligenciado pelo docente, tampouco colocado em um plano
secundário. Aos educadores mais tradicionais que resistem em lidar
com esta realidade, a tendência é que as práticas utilizadas em sala de
aula não se adequem mais ao tempo vigente (ABREU, COSTA, 2003).
Pensando nisso, ao professor de Geografia está posto o desafio
de fugir da tradicionalidade e repensar determinadas metodologias.
Visivelmente, as NTIC são uma forte aposta para traçar novos caminhos
no processo de ensino-aprendizagem. Sua presença como elemento
didático ou ferramenta pedagógica vem sendo cada vez mais
consolidada. Nesse sentido, a educação aparenta seguir uma direção em
que a utilização de sistemas tecnológicos serão quase que
indispensáveis. Entretanto, o emprego das novas tecnologias deve ser
feito de modo que haja de fato uma contribuição para a real
aprendizagem do aluno, e não apenas como meio de expor os
conteúdos.
Atualmente, para o ensino de Geografia não faltam recursos
advindos da era da informação que podem ser potencialmente adotados
para dar um novo sentido às aulas. Os softwares em formato de SIG são
um dos principais instrumentos para aplicação da informática alinhada
aos conteúdos geográficos. Tal ferramenta, se bem dominada pelo
docente, e introduzida de maneira estratégica nas aulas, pode ser
utilizada para a criação de mapas, análise e interpretação de dados, além
de servir como aparato auxiliador da compreensão de conceitos como
espaço, território, lugar, etc. Destaca-se, dentre os demais, os Open
Source Softwares27 – a exemplo do QGIS, gvSIG e Grass GIS –, que se
encontram disponíveis para download gratuito por qualquer um que
tenha interesse.
Outrossim, o Google Earth é mais um software gratuito que
possui extensas finalidades. Apresentando o globo terrestre em uma
perspectiva tridimensional, o utilitário traz a possibilidade de identificar
27

Softwares de código aberto ou softwares livres são aqueles distribuídos de maneira
gratuita, além de terem o seu código-fonte livre para a realização de modificações.
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países, lugares, paisagens, cidades, realizar análises geográficas
multiescalares, visualizar imagens de satélites, desenvolver mapas.
Similarmente, o Google Maps – e junto a este, o Google Street View –
é um serviço que fornece mapas, rotas e imagens de satélites, de modo
gratuito, e disponível na web.
A própria internet é objeto de exploração nas novas práticas
pedagógicas. Agora, a relação aluno-professor pode ser ampliada para
além do espaço-tempo da sala de aula, a partir de plataformas digitais,
ou por meio das redes sociais, garantido que o contato do educando com
o docente se estenda num nível extraclasse – muito embora a forma e a
qualidade desse contato seja totalmente passível de críticas. Ademais,
o docente pode utilizá-la como meio de estimular o exercício de
pesquisa, expandindo os conteúdos trabalhados e desenvolvendo novos
estímulos educacionais. Evidentemente, os usos da internet nas aulas de
Geografia são multifacetados, não se restringindo apenas a estes
citados. Além disso, faz-se necessário para tal utilização as
especificidades técnicas, criatividade do docente e o conhecimento
específico.
Nessa perspectiva, a criatividade é um elemento-chave que guia
o educador nas novas relações tecnológicas em sala de aula. Isto porque
não é toda tecnologia que é rotulada como “educativa”, há certos
objetos, informações e softwares que ganham um novo sentido diante
de uma determinada metodologia, objetivo, aula, ou ainda, conforme as
necessidades de aprendizado dos alunos.
Os smartphones em sala de aula, muito criticados por distrair os
educandos durante a exposição dos conteúdos, ressignificar-se-iam
num cenário em que o docente entende que este objeto pode ser um
forte aliado no processo de aprendizado dos discentes. Para destacar um
dos diversos potenciais usos pedagógicos dos smartphones, vale
ressaltar que as últimas gerações destes, em sua maioria, possuem o
serviço de mapas já incluso de fábrica, orientados pelo Global
Positioning System (GPS), o que permite ao professor de Geografia
pensar no exercício de vários conteúdos que se interconectam a este
recurso tecnológico. O ensino de cartografia básica pode ser citado
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como a dimensão mais imediata da correlação entre esse recurso e a
Geografia, inclusive a forma de pensar o ensino de cartografia pode ser
alinhada a utilização da referida tecnologia no dia a dia, implicando no
estímulo teórico e prático do conhecimento geográfico.
Apesar da gama de oportunidades que as NTIC podem
proporcionar à educação geográfica, o seu uso adequado em sala de aula
requer esforços diversos, perpassando níveis teóricos, pedagógicos e
metodológicos, até chegar no domínio técnico.
Moran (1995) adverte que:
As tecnologias de comunicação não mudam necessariamente a
relação pedagógica. As Tecnologias tanto servem para reforçar uma
visão conservadora, individualista como uma visão progressista. A
pessoa autoritária utilizará o computador para reforçar ainda mais o
seu controle sobre os outros. Por outro lado, uma mente aberta,
interativa, participativa encontrará nas tecnologias ferramentas
maravilhosas de ampliar a interação (MORAN, 1995, p. 27).

Com base na epígrafe supracitada, entende-se que as novas
tecnologias da informação e comunicação não são elementos mágicos
que por si só irão realizar mudanças radicais na educação. Elas são, na
realidade, dotadas de limitações. Superestimá-las apenas contribui para
o surgimento de problemas modernos no âmbito educacional. Se o
ensino de Geografia estiver calcado numa metodologia conservadora e
ultrapassada, a inserção tecnológica nas aulas não trará nada de
inovador, mas sim, salientará ainda mais a centralização das aulas no
docente. De acordo com Bianchetti e Ferreira (2004), “a simples
existência das TIC não garante um processo mais rico e desafiador. É
possível continuar tradicional usando as novas tecnologias”
(BIANCHETTI; FERREIRA, 2004, p. 153). O uso adequado das NTIC
requer do educador a constante reformulação de suas práticas em sala
de aula, além de necessitar de uma visão crítica por parte de todos os
envolvidos nessa transformação, dado que a aplicação das tecnologias
deve estar acordo com as necessidades dos alunos. Deve-se atentar
também que:
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O uso das novas tecnologias na educação [...] deve ser feito com
cuidado para que a tecnologia [...] não se torne para o professor
apenas mais uma maneira de ‘enfeitar’ as suas aulas, mas sim uma
maneira de desenvolver habilidades e competências que serão úteis
para os alunos em qualquer situação da vida (NUNES, 2007, p. 2).

As aplicações tecnológicas não garantem o aprendizado
imediato dos discentes. Todas as ações devem ser pensadas
minuciosamente e modeladas por objetivos concretos. Segundo Matias
(2005), quando um software é introduzido em sala de aula, porém sem
critérios previamente definidos, a aula tende a possuir um caráter
mecanicista, onde o educando é um simples receptáculo do
conhecimento que está sendo reproduzido, proporcionando assim uma
relação sujeito/máquina superficial.
Por mais inovador que o aparato tecnológico demonstre ser,
caso seja sub ou mal empregado, sem antes haver um estudo e
planejamento conciso a respeito do que deve ser feito, ao invés de servir
como item estratégico no processo de ensino-aprendizagem, este não
trará os resultados esperados, podendo até prejudicar ou servir como
obstáculo para o aprendizado dos alunos. A priori, é dever do docente
compreender as diferenças e limitações dos educandos para melhor
inserir qualquer tecnologia. Quando isto não é considerado, a
acentuação das disparidades entre os discentes é a consequência que
aflora com maior intensidade em detrimento do uso desacertado da
tecnologia.
Fundamentando-se na óptica de uma educação progressista,
baseada no pensamento freiriano, considerar os conhecimentos que o
aluno detém contribui veementemente para que este se torne sujeito de
seu próprio processo de aprendizagem. Ter em vista essa questão é
ponderar as capacidades e restrições do aluno, inserindo-o, antes de
tudo, como objeto principal de qualquer prática pedagógica.
Por outro lado, a capacitação profissional também possui um
peso relevante diante deste contexto. Traçando a figura do professor
moderno, apontam Di Maio e Setzer (2011) que “[...] o professor não é
mais aquele que sabe, mas aquele que pesquisa, que busca; é o agente
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das inovações, aquele que aproxima o aprendiz das descobertas e
notícias orientadas para a efetivação da aprendizagem” (DI MAIO;
SETZER, 2011, p.223). Aos professores de Geografia, lidar com as
Geotecnologias é um dos desafios mais expressivos quando se refere às
tecnologias educativas, principalmente em função de formações
deficitárias na área. Atendo-se aqui aos aspectos técnicos ligados ao
manuseio das NTIC, muitos professores tem certo receio em usá-las por
falta de conhecimento, outros não as adotam pela ausência ou
precariedade da infraestrutura tecnológica, e tendo aqueles também que
simplesmente ignoram tal possibilidade.
Porém, existem outros pontos que estão além da alçada
individual do educador. A ausência de equipamentos tecnológicos
básicos, sobretudo nas escolas públicas – o baixo investimento (quando
há) e sucateamento das TIC são responsáveis diretos pelo lento avanço
das tecnologias educativas nas escolas –, é uma realidade a ser
subvertida e que está longe de findar-se.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar a introdução das novas tecnologias no ensino de
Geografia e, na educação de modo mais geral, fica nítido a dualidade se
tratando dos ganhos e dificuldades que estão inerentes a este processo.
De todo modo, aos adeptos das NTIC, o conjunto de ações que serão
propostas, e a maneira como serão desenvolvidas junto aos educandos,
evitando ao máximo centralizar as práticas na tecnologia, mas sim
direcioná-las ao aprendizado concreto, são alguns fatores que irão
determinar a eficácia da proposta.
Diante disto, ressalta-se que a tecnologia vem a ser um meio
facilitador da difusão do conhecimento, mas que não é um sinônimo de
aprendizado mais fácil ou rápido. O discurso da inovação que cerca a
referida ferramenta, concretiza-se apenas quando possui um propósito
didático direcionado por uma pedagogia progressista, isto é, pode-se
dizer que há de fato inovação quando novas tecnologias são combinadas
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com metodologias e planejamentos de aulas modernos, visando novas
maneiras de aprender e reproduzir aquilo que é ensinado.
Por fim, entende-se que o uso das NTIC é benéfico quando bem
aplicado, e que sua disseminação deve, adequadamente, expandir-se
não só no ensino de Geografia, mas na educação como um todo. Além
disso, as novas tecnologias não são pensadas para substituírem o papel
do professor, tampouco teriam capacidade para tal até então. Na
verdade, o docente é peça-chave neste contexto, haja vista a
necessidade de desenvolver novos procedimentos educacionais, que só
se sustentarão por uma boa base teórico-metodológica que possa lidar
com as técnicas pedagógicas atuais.
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INTRODUÇÃO
A Geografia enquanto disciplina na Educação Básica é,
geralmente, vista como enfadonha e decorativa por parte dos alunos, o
que pode ser considerado contraditório, haja vista a complexidade da
ciência geográfica. Neste contexto, vale ressaltar a presença marcante
da escola tradicional (MENESES; CHIAPETTI, 2015).
O desafio de se construir um ensino de Geografia que possibilite
ao educando compreender e criticar a realidade por ele vivenciada,
encontra grande complexidade na prática teórico-metodológica, onde,
tal problemática é reflexo tanto dos conflitos teórico metodológicos que
permearam as diversas correntes do pensamento geográfico, quanto das
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políticas públicas educacionais, que tratam da Geografia Escolar e que
ainda não foram capazes de construir uma estrutura curricular que
concilie efetivamente a teoria e a prática (MENESES; CHIAPETTI,
2015).
Essa realidade cresce à medida que o ensino de Geografia passa
a discutir os conteúdos da área física, tais como relevo, solos, clima,
hidrografia dentre outros que, muitas vezes, são tratados de forma
superficial e sem fazer relação com a realidade local do aluno, optandose por análises direcionadas para lugares totalmente distintos da
realidade local (SANTOS; SOUSA, 2019).
Na escola tradicional o conteúdo é visto como um fim dele
mesmo, traduzido em metodologias de repasse do saber de modo
fragmentado, dividido em disciplinas, valorizando o exercício diário da
memorização e do poder cumulativo de conteúdo. Desse modo,
podemos vislumbrar o porquê de a Geografia ser vista como decorativa
e sem aplicabilidade fora da escola (FAÇANHA, et al, 2011). Portanto,
faz-se necessário que os docentes mudem esse quadro perante os
discentes. Cabe aos professores tornarem as aulas de Geografia mais
atrativas, envolver o aluno para que estes possam desenvolver suas
ideias e concepções, explorar o senso comum e experiências, ou seja,
tornar a Geografia algo próximo, um lugar vivido dos alunos.
Assim, a adoção da Aprendizagem Significativa por parte dos
docentes é de fundamental importância para se obter bons resultados no
processo ensino-aprendizagem, pois este é resultado de informações
novas, as quais são interpretadas à luz daquilo que já se sabe, ou seja, é
uma junção entre os saberes já existentes e os saberes mais elaborados
(FAÇANHA, et al, 2011). No entanto, como trabalhar a Aprendizagem
Significativa nas aulas de Geografia? A estratégia assumida é através
da tipologia dos conteúdos, segundo os quais podem ser classificados
em: procedimentais, conceituais/factuais e atitudinais (ZABALA,
1988).
Os conteúdos procedimentais em Geografia, são aqueles que
dizem respeito àqueles temas trabalhados nas aulas com o intuito de
desenvolver habilidades e capacidades para se operar o espaço
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geográfico. Já os conteúdos atitudinais referem-se à formação de
valores, atitudes e convicções, que perpassam os conteúdos referentes
a conceitos, fatos e informações. E, os conteúdos factuais procuram
focar no mapeamento da realidade em que os alunos estão inseridos,
aproximando-os do conteúdo trabalhado (CAVALCANTI, 2002;
FAÇANHA, et al, 2011).
Cabe destacar que a aprendizagem significativa, em conjunto
com os recursos didáticos não-convencionais, objetiva trazer e/ou
demonstrar meios, métodos e recursos para se desenvolver aulas mais
dinâmicas e envolventes. Nesse sentido, considerando que ainda impera
como recurso principal e norteador o livro didático, percebe-se que
aulas acabam tendo finalidade meramente decorativa e de acumulação
de informações.
Sobre a utilização do livro didático os educadores Barros;
Mendes; Cardoso (2012), apontam que:
O uso do livro didático é outro aspecto que precisa ser reavaliado.
Muitas vezes ele se torna o único instrumento de atualização do
professor já que, geralmente, é o único material que chega à escola,
sendo adotado como uma cartilha a ser seguida pelos professores e
memorizada pelos alunos (BARROS; MENDES; CARDOSO,
2012, p. 57).

Para suprir essa deficiência no processo de ensinoaprendizagem é que surgem os recursos didáticos não-convencionais,
onde os quais juntamente com a aprendizagem significativa, propõem
uma nova abordagem na forma de ensinar, neste caso, nas aulas de
Geografia. Para Silva (2011) os recursos didáticos não-convencionais
são
[...] os materiais utilizados ou utilizáveis por professores(as), na
Educação Básica, mas que não tenham sidos elaborados
especificamente para este fim. Em geral são produções sociais, com
grande alcance de público, que revelam o comportamento das
pessoas em sociedade ou buscam refletir sobre esse comportamento.
Para exemplificar, podemos mencionar os meios de comunicação,
tais como o rádio, a televisão, os jornais e internet (SILVA, 2011,
p.17).
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Partindo desse pressuposto, o objetivo do presente artigo é
compreender a importância da metodologia significativa no ensino de
Geografia; e enaltecer a utilização dos mais variados recursos nãoconvencionais a exemplo da folha da Anacardium occidentale como
instrumento facilitador no ensino de Geografia.
Vale ressaltar que, no processo de ensino-aprendizagem, o
docente torna-se o principal responsável em conduzir as etapas
necessárias para uma boa mediação didática. Infelizmente muitos
docentes por não planejarem suas atividades, acabam caindo no
improviso, deixando lacunas em sua ação didática e comprometem o
resultado do ensino como um todo. Portanto, o sucesso para o alcance
dos objetivos no processo de ensino-aprendizagem está
necessariamente atrelado ao comprometimento com o planejamento
didático (MENESES; CHIAPETTI, 2015).
METODOLOGIA
A metodologia utilizada no desenvolvimento do artigo foi
baseada nos aspectos qualitativo e exploratório; por considerar que
existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito e a
necessidade de interpretação dos fenômenos, bem como a atribuição de
significados. Escolheu-se a análise qualitativa por ser esta uma pesquisa
aplicada na área de educação. Esse método permite que as pessoas
interajam, interpretem e construam sentidos e conceitos sobre a
realidade estudada, evitando-se somente as quantificações numéricas
para explicação das realidades (SILVEIRA, 2009).
Além da atividade prática desenvolvida, também foi realizada
leitura bibliográfica para ter-se base cientifica, contou também com
registros fotográficos durante a realização da atividade em sala de aula.
Ressalta-se que, a atividade desenvolvida foi antecedida por
discussão teórica necessária para o aprendizado e domínio do conteúdo.
Posteriormente, os recursos e a práticas desenvolvida serviram para
criar o elo entre teoria e prática voltado ao ensino. A preocupação
durante a realização da atividade está em educar os alunos, onde estes
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possam ser capazes de sair da sala de aula para a vivencia da sociedade
contemporânea, bem como a exigência do mercado de trabalho.
A amostra realizada na pesquisa envolveu cerca de 12 alunos de
uma turma do sexto ano do ensino fundamental II em uma escola da
rede privada de ensino, localizada na zona urbana do município de
Timon-MA. A turma possui como características: constituída em sua
maioria pelo sexo masculino, a faixa etária varia entre 10 a 13 anos, e
com relação a classe social a maioria são tidos como de classe média
baixa.
O recurso não-convencional escolhido para o desenvolvimento
da atividade sobre Bacias Hidrográfica foi a folha da Anacardium
occidentale também conhecida como cajueiro. A ideia da utilização
deste recurso foi devido ao visual da folha do cajueiro lembrar o
desenho de uma bacia hidrográfica, como podemos analisar a figura 01.
Figura 01
Imagem da folha do cajueiro (Anacardium occidentale) localizada
à esquerda e o traçado de uma bacia hidrográfica, localizado à
direita.

Fonte: Arquivo dos autores, 2019.
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Na figura 01 podemos analisar os detalhes de um esboço da
estrutura de uma bacia hidrografia conjuntamente com seus
componentes (rio principal, nascente, foz, divisor de bacia) e como a
folha da Anacardium occidentale pode ser explorada como um meio
alternativo com a localização espacial dos componentes de uma bacia
hidrográfica pelos alunos.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O tema escolhido para a aula foi: Águas Continentais: as Bacias
Hidrográficas. Onde um dos principais objetivos da aula foram:
localizar espacialmente os componentes da bacia hidrográfica e
entender sua dinâmica natural. Para atingir o objetivo citado, foi
realizado uma atividade individual; a atividade intitulada como:
Estrutura de uma Bacia Hidrográfica, contou com os seguintes
materiais: cola branca, papel A4, pinceis hidracor, régua e folhas de
Anacardium occidentale.
Na atividade os alunos deveriam localizar e indicar, através de
letras do alfabeto, espacialmente na folha de Anacardium occidentale
os componentes de uma bacia hidrográfica: nascente, rio principal,
afluente, subafluente, divisor de águas/bacia e a foz (figura 02); de
modo que as letras indicadas na folha correspondessem ao significado
destas na legenda.
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Figura 02
Algumas imagens mostrando a atividade concluída sobre a
Estrutura de uma Bacia Hidrográfica.

Fonte: Arquivo dos autores, 2019.

A atividade, embora individual, contou também com a interação
entre os próprios colegas e com o livro didático, conforme observado
na figura 03. Vale mencionar que atividade trabalhou, além da
espacialidade proposta, alguns elementos cartográficos, a exemplo do
título e da legenda. Outro ponto importante a ser ressaltado é que não
foi padronizado a posição da folha da Anacardium occidentale na folha
A4, e nem as letras utilizadas para identificar espacialmente os
componentes da bacia hidrográfica, os alunos ficaram livres para fazer
essa organização sob orientação do professor.
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Figura 03
Imagem retratando o processo de confecção da atividade
prática pelos alunos com o auxílio do livro didático.

Fonte: Arquivo dos autores, 2019.

Durante a realização da atividade surgiram muitas indagações,
onde as principais foram: Qual a diferença entre o rio principal de seu
afluente e subafluente? A foz do rio sempre será em outro rio? O divisor
de bacia pode ocorrer em área de planície? Toda bacia hidrográfica tem
que possuir todos os componentes listados? Qual a diferença entre foz
e nascente?
Com o termino da atividade conjuntamente com o
esclarecimento das inúmeras questões levantadas, foi alcançado o
objetivo da aula de modo dinâmico, ativo e espontâneo por parte dos
alunos. Portanto, vale enaltecer mais uma vez a importância dos
recursos didáticos não-convencionais nas aulas de Geografia e como
estes são imprescindíveis para uma aprendizagem significativa, que é o
objetivo maior da educação nos dias atuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos ver de um modo prático, o quanto que um recurso
simples como folhas de cajueiro (Anacardium occidentale) quando bem
desenvolvido, pode intrigar o aluno de tal maneira, deste se envolver e
fazer inúmeros questionamentos, movidos pela curiosidade de algo
incomum; saindo assim do status passivo para o ativo no processo de
ensino, enquanto que o professor torna-se um elemento mediador de
todo o processo, sinalizando para que o aluno exponha seu
conhecimento empírico, enriquecendo assim a aula.
Almeja-se que a Aprendizagem Significativa esteja cada vez
mais presente nas escolas, do mesmo modo que os professores estejam
predispostos a torna-la presente em suas aulas. Embora existem
professores focados somente na aprendizagem tradicional e pragmática,
se faz importante mencionar que os dois modos de ensino são validos,
contudo estes precisam ser articulados e coerentes; para que
desenvolva-se uma educação à vida seguindo todas as competências e
habilidades que a sociedade exige; para formar cidadãos críticos e
(re)produtores do espaço de modo conscientes.
Como mencionado, anteriormente, é imperativo no processo de
ensino-aprendizagem a presença e execução do planejamento didático,
pois sem o mesmo, a aprendizagem significativa não será alcançada e,
os recursos didáticos não-convencionais passarão a ser meros
instrumentos alegóricos provenientes de improvisos num ambiente
escolar.
O artigo buscou mostrar o papel de recursos didáticos nãoconvencionais nas aulas de Geografia, onde através deste, almeja-se
estimular outras práticas educacionais e que estas possam ser
compartilhadas através de artigos, teses, dentre outras produções; e
chegar a inúmeros espaços educacionais e professores de todo território
brasileiro.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como temática a relevância da aula de
campo no ensino da Geografia. Como ferramenta pedagógica, o
trabalho de campo é importante no ensino da ciência geográfica, pois
contribui para a construção do conhecimento prático.
A pesquisa foi realizada com a turma do 9° ano do ensino
fundamental, buscando compreender o entendimento dos alunos sobre
o trabalho de campo no ensino da Geografia.
A aula de campo é relevante no processo de ensino dos
conteúdos geográficos, pois é uma forma de possibilitar o
desenvolvimento da prática aliada aos conteúdos teóricos trabalhados
em sala de aula. De acordo com Lima e Assis (2005, p. 112), “o trabalho
de campo se configura como um recurso para o aluno compreender o
lugar e o mundo, articulando a teoria à prática, através da observação e
da análise do espaço vivido e concebido”.
Sendo assim, destaca-se que a ciência geográfica possui um
amplo leque de estudos a serem trabalhados em suas teorias, no entanto,
faz-se necessário o estudo das relações que ocorrem no espaço
geográfico, como também a análise dos processos ambientais que
precisam ser vivenciados para uma melhor compreensão dos alunos.
Muitas vezes, o conteúdo por mais que seja explorado em sala a
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vivência com a realidade estimula os alunos a fazerem a suas próprias
interpretações com o que vem sendo abordado.
As aulas de campo possibilitam o aluno desenvolver várias
habilidades como a observação das paisagens, estabelece de forma
prática o estímulo a pesquisa, como também possibilita o estudante
aproximar o conteúdo com o conhecimento desenvolvido pelo
professor em sala (CORDEIRO; OLIVEIRA, 2011).
Esse estudo se relaciona à seguinte questão: o trabalho de campo
vem fazendo parte do ensino da Geografia? Diante do exposto, esse
estudo se justifica pela importância da aula de campo nas aulas de
Geografia, por ser um instrumento didático que contribui na construção
do conhecimento geográfico e no processo de aprendizagem dos
estudantes.
Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa foi investigar o
entendimento dos alunos sobre o trabalho de campo no ensino da
Geografia. Como objetivos de natureza específica destacam-se: analisar
a ocorrência do trabalho de campo no ensino da Geografia; identificar
os fatores que contribuem e que dificultam o desenvolvimento dessa
atividade.
É um tema pertinente no cenário da Geografia já que a ciência
geográfica tem como um dos principais objetos de estudo o espaço
geográfico e o trabalho de campo faz com que os alunos possam fazer
a sua própria interpretação diante das realidades que são apresentadas
em campo. Portanto, o desenvolvimento desse estudo pode gerar
conhecimento sobre essa temática como também contribuir para
estimular outras produções cientificas.
METODOLOGIA
A metodologia parte da revisão de literatura, com base em
livros, dissertações e artigos científicos visando promover um
embasamento teórico do tema. A natureza da pesquisa é de cunho
qualitativo, segundo Oliveira (1999, p. 117) adota-se a abordagem
qualitativa quando a “natureza do problema, suas causas e efeitos bem
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como o material que os métodos permitem coletar são baseados em
estratégia discursiva do que com base em dados estatísticos”.
Para a obtenção de elementos que confiram subsídios suficientes
para responder os questionamentos do presente estudo foram realizadas
entrevistas não-diretivas que “é uma forma de colher informações
baseadas no discurso livre do entrevistado” (CHIZZOTTI, 1998, p.92).
Essas entrevistas foram realizadas com 15 alunos do 9º ano do
ensino fundamental. A base de dados foi sendo ampliada à medida que
as entrevistas foram sendo realizadas, assim como a sua análise
propriamente dita. Ao final do trabalho de coleta de dados, esses foram
sistematizados e consolidados, permitindo uma visualização ampla do
material coletado.
As falas dos entrevistados foram organizadas, dando prioridade
aos dados e informações relacionadas aos objetivos do estudo. Em
seguida, procedeu-se a uma correlação entre as respostas obtidas nas
entrevistas juntamente com o instrumental teórico desenvolvido. Desse
modo, foi possível a análise dos dados, sua discussão e a elaboração de
uma conclusão para o estudo.
O TRABALHO DE CAMPO
O trabalho de campo é importante no ensino da Geografia, é uma
ferramenta que contribui no processo de ensino e aprendizagem dos
alunos. Na maioria das vezes os alunos gostam desse trabalho, pois é
uma forma de sair da rotina de sala de aula e explorar novas formas em
variados ambientes e assim este trabalho contribui para o
desenvolvimento do conhecimento prático.
De acordo com Pereira; Souza (2007, p.2) o trabalho de campo é
“toda e qualquer atividade investigativa e exploratória que ocorre fora
do ambiente escolar. É um instrumento didático importante no ensino
da Geografia, uma ciência que se encarrega de explicar os fenômenos
resultantes da relação sociedade/ espaço”.
Nesse sentido, é importante destacar a importância do trabalho
de campo nas aulas de Geografia, visto que a Geografia é uma ciência
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que tem uma diversidade de temas inter-relacionados podendo
proporcionar diversas formas de abordagens no campo.
Castrogiovanni (2000, p.13) destaca que o trabalho de campo “é
toda atividade oportunizada fora da sala de aula que busque concretizar
etapas do conhecimento e/ou desenvolver habilidades em situações
concretas perante a observação e participação”. Diante dessa definição
pode se afirmar que o trabalho de campo contribui para a formação do
conhecimento e é uma forma de proporcionar aos alunos novas
experiências proporcionando o contato com a realidade prática.
No desenvolvimento do trabalho de campo, cabe ao professor
fazer o planejamento da aula de acordo com o que vem sendo
desenvolvido em sala, para que assim possam ser explorados em campo
todos os aspectos propostos pelo planejamento contemplando os
assuntos que vêm sendo desenvolvidos pelo professor no ambiente
escolar.
Diante disso, Furlan (2005, p.111) afirma que: “Todo trabalho
de campo é precedido por uma avaliação de planejamento (...). Uma
pesquisa bibliográfica antes de ir ao campo é muito importante, pois
permite um melhor conhecimento do local a ser estudado, facilitando o
planejamento das atividades de campo”.
Sendo assim, para que a atividade de campo se desenvolva de
maneira eficaz faz-se necessário que sejam realizadas discussões em
sala de aula, em que os alunos possam debater a temática que será
explorada em campo. O estudo teórico contribui para um embasamento
conceitual e metodológico contribuindo no processo de aprendizagem.
Para a realização do trabalho de campo é fundamental o
conhecimento inicial dos conteúdos geográficos envolvidos com o
espaço geográfico a ser trabalhado. Visitas prévias aos locais em que se
pretende realizar o trabalho para que seja feito um planejamento para
um melhor desenvolvimento das atividades.
O trabalho de campo como recurso educacional, é uma atividade
que facilita a aprendizagem, no entanto, para a sua realização ele precisa
ser planejado e ter uma proposta pedagógica (ZANCANARO;
CARNEIRO, 2012).
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De acordo com Tomita o trabalho de campo tem se revelado:
Um bom instrumento que além de despertar a atenção dos alunos,
pode alcançar um bom resultado. É uma atividade que contribui para
estreitar a relação dos alunos entre si e com os professores,
conduzindo-os a praticar atitudes necessárias que, além de assimilar
e compreender melhor os conteúdos específicos podem influir na
modificação de atitude e formação da personalidade que mais tarde
poderá servir para a vida social e profissional (TOMITA, 1999,
p.14).

Na realização do trabalho de campo o professor deve despertar
o interesse dos alunos debatendo os assuntos, estimulando com
perguntas para que assim os alunos sintam a importância e a
necessidade dessa atividade como um complemento da aula teórica
abordada em sala de aula.
Dessa forma, o trabalho de campo varia de acordo com o que
está sendo trabalhado pelo professor em classe e pelos objetivos
propostos por cada atividade que se pretende realizar. Por isso, o
planejamento se destaca como uma ferramenta importante no
desenvolvimento dessa atividade.
Lopes; Pontuschka destacam que durante a realização do
trabalho de campo:
Educadores e educando devem submergir no cotidiano do espaço a
ser pesquisado, buscando estabelecer um rico diálogo com o espaço
e, na condição de pesquisadores, com eles mesmos. É o momento
de descobrir que o meio ou o espaço, na inter-relação de processos
naturais e sociais, é uma Geografia viva (LOPES; PONTUSCHKA,
2010, p. 30).

Atualmente a aula de campo vem sendo uma prática utilizada
pelos professores, no intuito de consolidar a teoria abordada nos livros
didáticos em sala. O contato com os aspectos da realidade contribui no
processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Geografia e ao
mesmo tempo proporciona a aprendizagens de temas que são essenciais
para essa disciplina (SILVA; JUNIOR,2016).
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
O ENTENDIMENTO DOS ALUNOS SOBRE O TRABALHO
DE CAMPO NO ENSINO DA GEOGRAFIA
Nesse tópico serão discutidas as entrevistas realizadas com os
15 alunos consultados. Foram realizados alguns questionamentos no
intuito de compreender a noção dos mesmos sobre o trabalho de campo
na disciplina de Geografia. Foi destacado pelos alunos de forma
unânime a importância de se ter a aula de campo na disciplina de
Geografia, pois é uma disciplina que tem muitos assuntos a serem
explorados de forma prática e apenas a sala de aula e o livro didático
torna a disciplina muito decorativa e cansativa.
A aula de campo faz com que o aluno possa explorar o conteúdo
ministrado pelo professor em sala aliado ao desenvolvimento prático
proporcionado pelo trabalho fora da sala de aula. Na maioria das vezes
os alunos gostam desse trabalho, pois é uma forma de sair da rotina de
sala de aula. De acordo com alguns alunos o trabalho de campo é
fundamental, pois proporciona:
A1: “Uma oportunidade de ter mais conhecimento e poder ver a
realidade prática”, A2: “Proporciona um melhor aprendizado” A3:
“Desperta o interesse do aluno com novos desafios, os alunos ficam
mais interessados nas aulas” A4: “Uma melhor compreensão dos
assuntos da Geografia”, A6: “Aprender de um jeito diferente”, A9:
“Aprender mais”, A10: “Ampliar o conhecimento”, A12: “Ter
experiência em lugares diferentes”.

A partir dos comentários feitos por alguns alunos, pode-se
afirmar que a atividade de campo contribui de forma positiva, sendo um
recurso didático que viabiliza uma visão mais ampla no ensino da
Geografia. Cabe ao professor de acordo com o assunto que vem sendo
ministrado em sala planejar essa atividade para proporcionar aos alunos
uma realidade diferente do cotidiano escolar para que eles tenham uma
visão crítica na discussão dos diferentes assuntos.
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Portanto, destaca-se que para se ter melhores resultados no
desenvolvimento do conhecimento, assim como na formação dos
alunos, é importante a utilização de novas tecnologias e de novos
recursos de ensino para que assim o aprendizado não seja atribuído a
algo monótono e cansativo pelo fato de se colocar distante da realidade
do aluno (CORDEIRO; OLIVEIRA, 2011).
A atividade de campo como ressalta Matheus (2007, p. 143)
“passa a ser um momento de construir e compartilhar o novo com o
aluno e de aproximar o conhecimento teórico, lógico ao experimentado,
ao empírico. Ela também dá sentido e prazer ao fazer pedagógico a que
se propõe o educador”.
Dessa forma, o trabalho de campo, não é apenas uma atividade
realizada fora da sala de aula. Existe todo um planejamento, definição
de objetivos a serem alcançado pelo professor, a definição de conteúdo
a serem explorado com a realidade prática a ser contemplada pelos
alunos. O campo proporciona o contato com a prática, no entanto, cabe
a cada um os seus questionamentos próprios de acordo com o que vai
ser observado no contexto da aula.
TRABALHO DE CAMPO NO ENSINO DA GEOGRAFIA
Pode-se constatar que o trabalho de campo não vem fazendo
parte das aulas de Geografia. As aulas são geralmente aulas expositivas,
com a utilização do livro didático adotado pela escola. Algumas aulas
são ministradas com o auxílio do data show, são realizados trabalhos
em grupos e algumas vezes esses trabalhos solicitados pelo professor é
apresentado em sala em forma de seminário pelos estudantes. Alguns
textos complementares também fazem parte das aulas de Geografia,
mas tudo dentro do ambiente escolar.
Os alunos entrevistados não tiveram a vivência de aula de
campo na disciplina de Geografia. Apenas seis alunos destacaram já ter
participado de trabalho de campo, mas em outras disciplinas, como por
exemplo, a disciplina de história, ciências e matemática, mas em
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Geografia nunca participaram de aula de campo conforme ilustra o
gráfico 1 abaixo:
Gráfico 01
Participação dos estudantes em aula de campo

Fonte: pesquisa de campo, 2019.

No entanto, os alunos destacaram a importância de ter essa
atividade fazendo parte das aulas de Geografia, visto que, contribui para
o desenvolvimento de aulas diferentes do cotidiano da sala de aula. Os
alunos ressaltaram que tem afinidade com a disciplina de Geografia,
apenas dois alunos destacaram não gostar da disciplina, os demais
gostam dos assuntos abordados pelo professor em sala, no entanto, não
tiveram a experiência da aula de campo fazendo parte do cotidiano
escolar.
Diante das contribuições na literatura da importância da aula de
campo é necessário a atuação desse trabalho no ambiente escolar. Visto
que o trabalho de campo ainda não se faz presente na realidade escolar
de muitos alunos nas aulas de Geografia. O que se percebe muitas vezes
é que os conteúdos de Geografia são explorados de forma teórica, com
aulas tradicionais sem proporcionar ao aluno uma abordagem dinâmica
com o desenvolvimento de novas atividades.
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Cordeiro; Oliveira enfatizam que:
As contribuições que as aulas de campo proporcionam ao trabalho
do professor e o auxílio que elas representam para a compreensão
dos conteúdos pelos alunos, demonstram que esse recurso deveria
ser mais utilizado nas instituições de ensino para aumentar o
conhecimento geográfico e a valorização da Geografia em sala de
aula (CORDEIRO OLIVEIRA, 2011, p.125).

É uma forma também que o professor tem através do trabalho de
campo de dinamizar as suas aulas e proporcionar aos alunos uma
realidade diferente do que estão acostumados em sala de aula. Estimular
os estudantes a questionar e interpretar diferentes realidades que muitas
vezes são exploradas de forma rotineira apenas nos livros didáticos.
ASPESTOS FAVORÁVEIS
TRABALHO DE CAMPO

E

DESFAVORÁVEIS

AO

Ao serem questionados sobre os fatores que dificultam o trabalho
de campo foram destacados pelos alunos alguns fatores que são
desfavoráveis ao desenvolvimento dessa atividade:
A1: “A falta de recurso dificulta, pois os professores mesmo tendo
o interesse de proporcionar esses trabalhos, ficam limitado pela falta
de condições e não tem como arcar com todas as despesas”. A3:
“Grande parte dos alunos não tem condições financeiras para arcar
com os gastos”, A4: “A falta do transporte escolar, pois
impossibilita que as aulas sejam em locais mais distantes do
município”, A6: “A falta de interesse de alguns alunos, que faz com
que os professores também não tenham interesse de realizar esse
trabalho” A8: “Tem professor que também não traz essa ideia para
sala de aula aí termina que a gente não tem muito incentivo”.

Dessa forma, esses aspectos dificultam o desenvolvimento do
trabalho de campo fazendo com que as aulas aconteçam apenas no
ambiente escolar. Alguns alunos destacaram também alguns pontos
favoráveis se a atividade estivesse fazendo parte das aulas de Geografia:
A1: “Essas aulas ajudariam mais no ensino”, A2: “poderia ver na
prática o que o professor nos ensina na sala de aula”, A4: Os alunos
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iriam se interessar mais pelo conteúdo passado pelo professor”, A8:
“A gente poderia aprender os assuntos de forma mais dinâmica”.

Percebe-se que os alunos se interessam pelo trabalho de campo,
gostaria que esse trabalho estivesse fazendo parte da sua vida escolar,
no entanto, essa ainda não é uma realidade presente nas aulas de
Geografia. A aula de campo é uma forma de inovar o trabalho do
professor e contribui também para despertar a motivação dos alunos
para novos conhecimentos de uma forma prática e agradável que muitas
vezes não se encontraria nas aulas tradicionais (SENICIATO;
CAVASSAN, 2004).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da questão de pesquisa abordada nesse estudo, pode-se
concluir que o trabalho de campo não vem sendo realizado nas aulas de
Geografia. Apesar do trabalho de campo nas aulas de Geografia ainda
não ser uma realidade presente, os alunos têm o entendimento da
importância dessa atividade fazer parte do cotidiano escolar de acordo
com os argumentos destacados no estudo.
O conteúdo de Geografia vem sendo explorado de forma teórica,
com aulas tradicionais. Com as entrevistas realizadas foram destacados
alguns pontos positivos se esse trabalho estivesse sendo realizado nas
aulas de Geografia, assim como, alguns fatores que dificultam o
desenvolvimento dessa atividade na escola.
Portanto, destaca-se que é fundamental a aula de campo no ensino
da Geografia, pois contribui de forma significativa no processo de
ensino e aprendizagem e estimula a capacidade de senso crítico dos
estudantes, no qual, os alunos vivenciarão uma realidade diferente do
ambiente escolar acrescentando de forma positiva para a sua formação.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo geral discutir e analisar
como o conceito de Lugar está abordado em dois livros didáticos do ano
de 2019, sendo o primeiro deles utilizado como instrumento de ensino
na rede particular e o segundo na rede pública de ensino, ambos
utilizados no 6° (sexto) ano do Ensino Fundamental II.
A metodologia teve início com o levantamento bibliográfico
sobre a importância do livro didático, com ênfase do livro didático de
Geografia, e sobre a temática abordada no artigo. Em um segundo
momento a pesquisa foi voltada para discussão da análise do conceito
nos livros didáticos em questão junto aos pensamentos dos autores.
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As aulas de geografia tornam-se mais atrativas com uso de
diferentes metodologias, por isso, a importância da inovação nas aulas.
Embora os recursos tecnológicos estejam cada vez mais presentes no
ambiente escolar, o livro didático ainda é o principal material mais
utilizado nas salas de aula do país, com um bom livro didático é possível
tornar a aula mais atrativa para o aluno e professor.
Entre diversos recursos usados pelos professores de geografia se
encontra o livro didático, na qual possui o papel de auxiliar na
construção da aprendizagem. Uma das funções do livro didático é
fornecer suporte para o docente planejar e ministrar as aulas, sobretudo
em geografia, uma disciplina tão complexa. Como um importante
instrumento nas aulas de geografia para a construção do saber, o livro
didático precisa possuir uma boa comunicação com os discentes, por
meio de textos coerentes e linguagem clara, através de imagens,
gráficos, mapas, e outros que possam ser associadas ao conteúdo
estudado.
A Geografia, com sua fundamentação teórico-metodológica,
suas categorias de análise – como espaço e tempo –, seus conceitoschave – como espaço geográfico, natureza, paisagem, lugar, território e
região – tem muito a contribuir para a compreensão do complexo
mundo atual. De acordo com o PNLD (2008) “[...] o livro didático deve
atuar, [...] como propagador de conceitos e informações necessários à
cidadania e ao convívio democrático, como o respeito, a ética, o
reconhecimento da diversidade, entre outros” (PNLD, 2008, p. 30).
Para reforçar a importância das categorias de análise no livro
didático, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 39) citam que
é por meio dos conceitos se faz possível identificar a singularidade do
saber geográfico, é essencial que os conteúdos abordados em sala de
aula promovam a compreensão, por parte dos alunos, de como as
sociedades de diferentes maneiras estabelecem relações sociais,
políticas e culturais resultantes de uma apropriação da natureza pelas
sociedades. Como menciona a BNCC (2018), ao dizer que a Geografia
tem uma grande contribuição na educação básica, que é desenvolver o
pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico para
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representar e interpretar o mundo em permanente transformação. Além
de pensar e interpretar o mundo, a Geografia também tem grande
importância em relacionar os componentes da sociedade com a
natureza.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Breve referencial teórico sobre o livro didático de Geografia
Segundo Sposito (2006, p. 55) “Vivemos em uma sociedade
letrada e, por isso, o ensino se pauta, fundamentalmente, no texto
escrito. Quando se envolvem os sujeitos do processo de ensinoaprendizagem, o texto escrito pode ser apresentado de várias formas.
Uma delas é o livro didático.” (apud NUNES, 2009, p. 17-18). Para
Stefanello (2008, p. 86) “[...] o livro didático é, sem dúvida, instrumento
indispensável para o ensino, não como mero objetivo de levar
informações ao aluno, mas por ser uma ferramenta no processo de
construção do conhecimento.” (apud CALADO, 2012, p. 16).
Sobre o livro didático, Silva e Sampaio (2014, p. 174)
compreendem como “[...] material impresso, contendo vários
conteúdos e com finalidade didática de orientar os processos de ensino
e de aprendizagem”. Já de acordo com Oliveira (2014, p. 6), o livro
didático se apresenta como um “[...] auxílio do ensino-aprendizagem
para professor e aluno, cabendo ao docente a responsabilidade de
apresentá-lo como fonte de pesquisa, descoberta, e vínculo com a vida
social do aluno, no caso da geografia”.
Copatti (2017, p. 1) destaca que, “O livro didático tem se
configurado como importante recurso para o desenvolvimento das aulas
e, na disciplina de Geografia, tem sido considerado um material
complementar ao trabalho docente. Para muitos profissionais, o Livro
didático representa a única fonte de informação [...]”. A mesma autora
(2017, p. 2) ainda salienta que, “No contexto da Geografia, entende-se
que o professor assume a centralidade na construção do conhecimento
em sala de aula, e o Livro didático é um dos suportes que podem
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contribuir para o desenvolvimento da aula e para a aprendizagem dos
estudantes”.
Contudo, para Puntel (2006, p. 53-54) “[...] o professor não pode
ter esse material como única fonte de informação. Há a necessidade do
uso de diferentes materiais. É necessário refletir, buscar metodologias
alternativas às apresentadas no livro.” Tomita (2001, p. 12) enfatiza que
“[...] o papel do professor é fazer um bom uso desse recurso que é o
livro didático, porém não para ser decorado, resumido ou para se repetir
e reproduzir na íntegra, mas para buscar um caminho para inserir as
noções que ele fornece ao contexto do conhecimento prévio e da vida
cotidiana.” (apud NUNES, 2009, p. 20).
Com isso, “O livro didático não pode ser considerado um
recurso descartável, levando-se em conta, as estratégias metodológicas
que devem ser usadas para trabalhar com esse recurso, pois este ainda
é o meio, em muitas escolas, mais viáveis e mais acessível aos alunos”.
(CALADO, 2012, p. 16). Por isso, Silva e Sampaio (2014, p. 174)
afirma “[...] a necessidade de se ter livros didáticos de qualidade, que
auxiliem os processos de ensino e de aprendizagem”.
Portanto, "percebe-se que o livro didático deve auxiliar tanto os
docentes quanto os discentes na formulação de um raciocínio crítico,
fundamentado em bases do conhecimento científico a fim de que esses
recursos contribuem para estimular a criatividade dos envolvidos.”
(SILVA e SAMPAIO, 2014, p. 182).
Diante disso, percebe-se que o livro didático é um instrumento
importante e, atualmente, o principal material de apoio para a realização
do processo de ensino-aprendizagem, pois auxilia, sucessivamente, no
desenvolvimento do trabalho e entendimento do professor e aluno.
A importância do estudo do conceito de Lugar no livro didático
de Geografia
Para Carlos (1996, p. 17), o lugar “É o espaço passível de ser
sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo.”. Portanto, para
que um determinado espaço se torne um “lugar”, é preciso que um
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indivíduo tenha vivido, e reconhecido esse espaço. Entende-se, então,
que um local como uma rua se torna um lugar, já que esta possui
sentimentos e lembranças atreladas a si, onde cada objeto que se dispõe
nela possui sentido para as pessoas que habitam em suas proximidades.
Conforme Santos (1994, p. 38) “[...] o lugar não pode ser visto
como passivo, mas como globalmente ativo, e nele a globalização não
pode ser vista apenas como fábula. [...] No lugar, estamos condenados
a conhecer o mundo, pelo que ele já é, mas, também, pelo que ainda não
é.”
Colaborando com essas percepções, CALLAI (2004) afirma que
o lugar é um espaço construído, resultante do cotidiano das pessoas, de
seus grupos sociais, das formas como trabalham, produzem, se
alimentam e como fazem e usufruem do lazer. Cheio de experiências e
envolvimento com o mundo. É onde se vive, marcado pela vivência e
sentimentos dos indivíduos, e é nessa vivência que as relações vão
acontecendo e consequentemente configurando o espaço, e dando
feição ao lugar. Nesse sentido, e considerando o âmbito escolar,
CALLAI (2004, p. 07) argumenta:
Estudar o lugar permite ao estudante que se aproprie de sua história,
e que consiga entender o espaço produzido como uma construção
social, em que as histórias das pessoas estão marcadamente na
história do lugar, expressas nas paisagens, que materializam as
relações entre os homens e destes com a natureza.

Mendes; Sousa; Pereira (2017, p. 07) afirmam que o lugar no
ensino é geografia é fundamental, permitindo a compreensão das
relações e noções espaciais, tendo em vista que cada estudante traz
consigo experiências próprias de vivências socioespaciais, experiências
estas adquiridas no lugar em que eles se encontram inseridos. Para
tanto, o ensino referente ao lugar, em sala de aula, deve-se considerar a
vivência e singularidades afetivas e simbólicas de cada discente.
Reforçando esse pensamento Nascimento (2012, p. 40)
contribui afirmando:
O estudo do lugar como vivência e cotidiano do aluno abre a
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possibilidade de compreensão da sua realidade, propiciando que ele
se sinta participante do espaço que estuda e perceba que os
fenômenos que ali ocorrem são resultantes da vida em sociedade e
do trabalho de muitas pessoas, inclusive o seu papel imerso nesta
realidade. Assim, a apreensão e a compreensão do lugar vivido pelo
aluno assumem um significado fundamental: a construção de um
sujeito cidadão crítico e responsável.

No livro da escola particular, o capítulo 1, no qual o conceito é
abordado, tem como título: “Para que serve a Geografia?”, e são
trabalhados nos dois primeiros subtemas, " Geografia como ciência” e
“Espaço geográfico e espaço natural”.
Na apresentação do capítulo consta os principais conteúdos que
serão vistos, dentre eles está o conceito de lugar. Mas quando partimos
para o conteúdo em si, nota-se que o conceito pouco é visto em forma
de texto para facilitar a aprendizagem dos alunos através da leitura e
entendimento do assunto. Apenas consta, de forma minuciosa no canto
inferior direito do leitor, um pequeno fragmento do que é Lugar, que
segundo está escrito diz que é “Parte do espaço terrestre onde vivemos
o dia a dia e com o qual interagimos e nos identificamos.”. Não
contendo referência de nenhum autor da Geografia.
Callai; Cavalcanti; Castellar (2015, p. 4) define o Lugar como
“O território apropriado, que demonstra em si através de rugosidades, a
história das vidas que ali foram e estão sendo vividas. Dessa forma,
sendo resultado, também gera necessidades, exige definições, impõe
limites e apresenta possibilidades.”
A partir das citações, pode-se dizer que Lugar está ligado à
afetividade, no qual o ser humano tem identidade. Trazendo para a
realidade do aluno, tem-se como exemplo o seu quarto, onde tem sua
cama, seus brinquedos, seu material de estudo. A sua casa é o seu lugar.
Ao analisar o conteúdo do livro da escola particular não se
encontra imagens/fotos nas quais o professor possa usar como exemplo
para demonstrar ao aluno essa relação de afetividade com o lugar. As
duas outras páginas do subtema tratam-se de duas atividades com o
intuito de despertar no aluno o reconhecimento do espaço em que
vivem, relatando em forma de desenho esse lugar. A primeira atividade
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pede que faça um desenho, como se estivesse vendo o trajeto que ele
faz de casa à escola do alto. Inserindo nele as ruas e os pontos de
referência (padaria, farmácia, casa de um colega ou parente, etc.).
Enquanto na segunda atividade, é pedido que escolha um trecho do
percurso (uma rua, um quarteirão, etc.) da atividade anterior e a
represente, também em forma de desenho, mas desta vez como se o
aluno estivesse vendo a paisagem de frente.
Desta maneira, observa-se que o livro da escola particular não
trata o conceito de lugar de forma a valorizá-lo como conteúdo, a partir
do momento em que o apresenta de forma mínima em textos e nenhuma
imagem para a interpretação do aluno, deixando assim o maior
aprofundamento do conceito a cargo do professor durante a explicação,
sem o apoio do livro do didático, precisando trazer de fora a parte
exemplos. Mas cabe destacar que as atividades propostas nesse subtema
levam o aluno a um melhor entendimento do conceito de lugar.
Apesar que o professor não deve conceber o livro didático como
sua única fonte de informação, havendo a necessidade do uso de
diferentes materiais e metodologias para auxiliá-lo em sua prática
docente, como bem menciona Puntel (2006), ao mesmo tempo, o LD
deve ser um dos suportes que irá contribuir para o desenvolvimento da
aula e para a aprendizagem dos estudantes, como salienta Copatti
(2017). O LD é útil tanto para auxiliar o professor no exercício de sua
profissão, como também para o aluno, como fonte de conhecimento
sobre determinados assuntos, ajudando o aluno a compreender o que o
professor está explicando através do material que terá à mão. Desta
maneira, percebe-se a importância de um livro bem estruturado,
contendo riquezas de informações, de forma que chame a atenção do
aluno, aliando o conteúdo com a sua realidade, para assim facilitar a sua
compressão. Ainda é válido mencionar o quanto o acesso ao livro
didático possibilita à orientação, auxiliando para o planejamento e,
também, às adequações conceituais.
No segundo livro “Geração Alpha”, do 6º ano, 2019, da editora
SM, trabalhando na rede de ensino particular. A temática do lugar é
trabalhada no capítulo 2 “Lugar e espaço vivido”, e é apresentado da
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seguinte forma: Espaço vivido, Cultura e espaço, A influência da
natureza, e conta com um conteúdo extra no tópico ampliando
horizontes, ao total são disponibilizadas 4 páginas para o conteúdo, e 1
página de atividade.
O conceito Lugar é exposto no livro em conjunto com o de
Espaço vivido, logo pode-se notar que o livro desenvolve bem os
conceitos ao longo da página. Os conceitos estão apresentados no livro
como: “lugar quer dizer cada um dos espaços em que uma pessoa vive
e com o qual cria diferentes laços afetivos.” e Espaço vivido como:
O conjunto de lugares onde cada indivíduo mora e frequenta é
chamado de espaço vivido. Esses lugares podem ser o quarto, o
quintal, a casa ou a praça localizada perto dela. Ou ainda a rua em
que a pessoa mora e os lugares que frequenta. Enfim, o espaço
vivido abrange os lugares do nosso cotidiano, incluindo os
percursos que fazemos rotineiramente (SAMPAIO, 2019, p. 18).

Para complementar a abordagem dos conceitos e melhorar a
compreensão do aluno em relação a temática o livro expõe que: “Cada
lugar tem um significado pessoal e afetivo para cada um de nós. As
vivências, as sensações, os sentimentos e as relações que
estabelecemos com os lugares tornam o espaço vivido único para cada
pessoa.” e “O espaço vivido é uma pequena parte do espaço geográfico,
ou seja, o espaço ocupado e transformado pela sociedade de modo
direto ou indireto, ao longo do tempo.”
Para Carlos (1996, p.17) o lugar se constitui como:
O lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela
tríade habitante - identidade - lugar. A cidade, por exemplo, produzse e revela-se no plano da vida e do indivíduo. Este plano é aquele
do local. As relações que os indivíduos mantêm com os espaços
habitados se exprimem todos os dias nos modos do uso, nas
condições mais banais, no secundário, no acidental. É o espaço
passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do
corpo.

Levando em consideração a perspectiva da autora Ana Fani
Carlos (1996) e retomando a discussão realizada anteriormente sobre o
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conceito de lugar elaborado pela autora Callai (2004), ao analisar o
livro podemos constatar que a discussão do mesmo busca de forma
ampla demonstrar a diversidade e formas do lugar, pois além de
abordar o conceito de lugar em si, exemplifica o conteúdo sobre lugar
relacionando-o com outros conteúdos que são importantes para a
compreensão deste conceito, como espaço vivido, espaço geográfico,
cultura, a influência da natureza no modo de vida das sociedades.
Na página 18 do livro (cap. 2), ao lado do conteúdo, são
explanados questionamentos que instigam o aluno a refletir melhor
sobre a temática, e sobre o lugar presente no seu cotidiano, assim como,
o seu espaço vivido. Os Questionamentos, por exemplo, são: “pense nos
lugares que você frequenta. Como eles são? de quais lugares você mais
gosta? Quais lembranças e sentimentos eles despertam em você?”.
Salientando a importância da imagem, no decorrer do capítulo
o livro é externado também imagens para favorecer o entendimento dos
discentes, as imagens mesclam lugares nacionais e de outros países.
Contém também indicações de filmes, documentários e livros sobre a
temática como complemento do ensino. No final do capítulo possui uma
atividade, com questões referentes ao lugar, espaço vivido, espaço
geográfico e paisagem, com imagem e texto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi exposto neste trabalho, confirmou-se a
importância de um livro bem estruturado, possuindo uma grande
riqueza de informações, de forma que chame a atenção do aluno,
assimilando o conteúdo com a sua realidade, para assim facilitar a sua
compressão.
Após análise do conceito nos dois livros verificou-se que o livro
da escola particular se mostrou limitado à abordagem desse conteúdo.
Quanto ao conceito de lugar, o conteúdo está disposto de forma
minuciosa. Diante da análise consideramos que a abordagem dos
conteúdos é insuficiente para a compreensão de forma aprofundada do
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conceito, contendo pouquíssimas imagens para que o professor possa
associar ao cotidiano do aluno.
Enquanto no livro da rede pública, o conceito é trabalhado de
forma mais detalhada, havendo a valorização desta temática e do seu
potencial para compreensão e interpretação do mundo em que vivemos.
O livro contém uma grande variedade de imagens, de forma a incentivar
o ensino aprendizagem do aluno, possuindo também, nas margens,
indicações e curiosidades do assunto.
Nesse sentido, percebe-se que o livro didático da rede de ensino
público, apresenta melhor desempenho em tratar o conceito analisado,
com maior riqueza de informação, variedades de imagens, facilitando o
maior entendimento do aluno com o tema abordado. Em contrapartida,
o livro da escola privada, mostra de forma limitada o conceito de lugar,
eliminando o potencial do livro de tornar o processo de
ensino/aprendizagem mais atraente para o aluno.
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INTRODUÇÃO
Para entender uma cidade, não basta observá-la ou
simplesmente viver nela, é preciso verificar sua dinâmica e sua história,
sendo essa repleta de significados. E, estudar a história da cidade
implica também entender a nossa própria história, já que a paisagem diz
muito sobre a cidade, mas não diz tudo, é preciso ir mais além e
compreender a produção de seu espaço.
Sabe-se que uma cidade surge por uma lógica, visto que nenhum
aglomerado urbano se origina do nada, sendo, portanto, um produto
social resultante do trabalho e das ações humanas acumuladas ao longo
do tempo, estando assim, em constante reorganização através da
interação de seus agentes produtores.
A cidade de Canapi - AL, situada no alto sertão do estado de
Alagoas, segundo dados do IBGE 2019 possui população estimada de
17.722 habitantes e apresenta características próprias e também
características comuns a outras cidades pequenas. No entanto, se
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tratando de sua origem é perceptível que existe um silenciamento, sendo
essa contada sob a ótica de grupos dominantes que se fizeram presentes
na sua formação, enquanto que outras famílias precursoras ficaram de
fora dessa narrativa.
É sabido que o estudo das cidades está presente na grade
curricular de geografia e, enquanto espaço utilizado pelo homem
precisa ser abordado em sala de aula, para tanto, a escola deve trabalhar
essa temática com intuito de discutir a integração do aluno com o seu
espaço de vivência.
Observa-se de forma geral que nas aulas de geografia sobre
cidade, o aluno aprende e reproduz uma série de conceitos e definições,
mas não consegue analisar e/ou assimilar fatos da sua própria cidade.
Percebe-se aí uma vasta distância entre a cidade apresentada nos livros
didáticos e a cidade vivida do aluno. É preciso estudar cidade enquanto
conteúdo geográfico, porém, é preciso que o aluno compreenda também
o local, que conheça a história do seu lugar, bem como as coisas que ali
aconteceram ao longo dos anos. Entender a origem das cidades é
fundamental para compreender sua dinâmica atual, visto que nenhum
espaço é neutro.
Nesse sentido, esse trabalho procurar trazer uma discussão sobre
a contribuição do ensino de geografia acerca dos conceitos que
envolvem a cidade, mais precisamente sobre a origem da cidade de
Canapi, seus agentes produtores desde a formação até os dias atuais e a
percepção dos alunos sobre sua história, a fim de desmistificar a história
única contada e descobrir outras histórias do lugar. Assim, de modo
específico pretende-se analisar os conceitos de cidade e de lugar
enquanto conteúdos geográficos na educação básica, entender as
diversas versões sobre a origem da cidade de Canapi-AL e identificar a
contribuição da geografia a respeito das concepções dos alunos sobre a
origem da cidade de Canapi-AL.
Entende-se que a discussão aqui estabelecida é de importância
significativa para a cidade de Canapi e que a ciência geográfica tem
grande contribuição nesse papel de desmistificar histórias prontas e
construir novas, partindo da curiosidade do aluno em entender o
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passado para compreender o presente, justificando assim a relevância
desse trabalho.
METODOLOGIA
Tal estudo se configura como uma pesquisa qualitativa de cunho
exploratório com a finalidade de discutir a contribuição da ciência
geografia para o entendimento da origem da cidade de Canapi.
Os procedimentos metodológicos norteadores foram: pesquisa
bibliográfica através de teóricos como Lynch (1999), Castellar (2009),
dentre outros, seguida de uma pesquisa de campo em uma escola de
Canapi-AL e entrevista com moradores antigos da cidade.
O público alvo foram alunos da 2ª série de Ensino Médio da
Escola Estadual Luiz Bastos. Vale ressaltar que a respectiva turma
possui um total de 31 alunos e a pesquisa aconteceu no segundo
semestre de 2019.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os conceitos de cidade e de lugar enquanto conteúdos
geográficos na Educação Básica
A ciência geográfica possui alguns conceitos fundamentais que
percorrem todos os níveis de ensino da grade curricular escolar do
aluno. Dentre esses conceitos, está o conceito de lugar, usado para
aludir à ideia de reconhecimento, pertencimento e sentimento. E, o
estudo desse conceito quando bem discutido, contribui para uma melhor
compreensão do aluno acerca da sua apreensão de mundo.
Santos (2009, p. 114), contribui com esse debate ao afirmar que:
[...] o papel do lugar é determinado. Ele não é apenas um quadro de
vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada,
o que permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a
indagação sobre o presente e o futuro.

O conceito de cidade também acompanha os alunos durante sua
vida estudantil e, apesar de ser como retratado nos livros didáticos, o
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local onde se desenvolve atividades do setor secundário e terciário, é
também o espaço vivido do aluno. Portanto, é um lugar de grande
significação e estudá-lo é sem dúvida uma forma de engajar o aluno na
compreensão do seu próprio espaço. De tal modo, para Castellar (2009,
p. 105):
Estudar a cidade enquanto lugar de vivência exige conhecermos as
histórias dos lugares, as condições em que se inserem, tanto do
ponto de vista do quadro natural, quanto das condições sociais e
políticas e das diferenciações culturais. Cada cidade apresenta
marcas que lhe são características, mas cada cidade também
responde a questões globais, externas a essa região, e que precisam
ser consideradas tanto na perspectiva do global quanto na do local.

Sendo assim, cidade e lugar são conteúdos correlacionados e
imprescindíveis para a compreensão da espacialidade dos alunos. Nessa
perspectiva, de acordo com Carvalho Sobrinho et al, (2014) cidade deve
ser olhada enquanto espaço vivido do aluno, devendo se aproveitar o
conhecimento que os alunos têm desse espaço para a realização de
propostas educativas que possibilite a aprendizagem significativa do
educando.
Dessa maneira, compreender esses conceitos em geografia
implica ao aluno entender sua própria geografia de vida. A cidade
enquanto lugar possui uma história e o direito a esse conhecimento é
imprescindível para a formação do educando, estando inclusive
explicito nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs de Geografia.
Para tanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB preocupa-se
com a formação do educando, entendendo essa necessidade de lhes
passar conteúdos que serão cobrados nas avaliações externas que farão
durante e pós-educação básica, mas flexibiliza o currículo de modo a
contemplar a realidade do aluno, tendo em vista que para prepará-lo
para a cidadania é preciso fazê-lo compreender a realidade na qual está
inserido. Desta forma, segundo Callai (2000, p.55), “a geografia é uma
ciência social. Ao ser estudada, tem que considerar o aluno e a
sociedade em que vive”.
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É preciso que os professores trabalhem os conteúdos
curriculares, entretanto, esses conteúdos precisam fazer sentido para o
aluno de modo que reflita acerca do seu cotidiano, resultando em um
melhor processo de aprendizagem. É determinação da LDB que a
Educação Básica trabalhe a base comum nacional, mas que acrescente
a formação do aluno à parte diversificada (o local) que todo estudante
tem direito.
Portanto, entende-se a necessidade do estudo das cidades para o
aluno, pois além de se tratar de um conteúdo específico vinculado a
educação básica, contribui para sua emancipação intelectual,
despertando-lhe o interesse pelo processo de ensino-aprendizagem,
aproximando o saber escolar do saber cotidiano/histórico.
Considerações acerca da origem da cidade de Canapi-AL
Nenhuma cidade surge por acaso e/ou do nada, nem mesmo as
cidades espontâneas, que emergem sem nenhum tipo de planejamento
prévio. A produção de toda e qualquer cidade tem uma lógica, sendo
resultado da atuação de vários agentes. Canapi, considerada uma cidade
pequena dentro da hierarquia urbana, situada no alto sertão do estado
de Alagoas é uma dessas cidades que surgiram de forma espontânea,
mas traz consigo uma história carregada de controvérsias, assim como
a maioria das cidades.
Na época dos primeiros movimentos ocupacionais que
posteriormente transformariam o povoado Canapi em cidade, esta
pertencia ao município de Mata Grande. Na internet ou outros meios de
comunicação encontram-se poucas informações sobre sua origem,
apesar de ser uma cidade nova, tendo conquistado independência
administrativa apenas no ano de 1962. O site do IBGE traz a seguinte
definição: O município de Canapi é relativamente novo e teve origem
em uma propriedade denominada 'Cavalo Morto, pertencente a
Cipriano Gomes da Silva. [...] Em 1962, Canapi conseguiu autonomia
administrativa. Suas principais festividades são a festa de
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Emancipação (22 de agosto) e do padroeiro São José (19 de março),
embora questionada por estudiosos da história da cidade.
Logo, vimos aí uma história pronta e, isso é tudo que se sabe em
termos formais sobre a história da cidade de Canapi. Existe uma frase
de George Orwell escritor e jornalista inglês, que diz: A história é
escrita por vencedores (ORSWELL, SD). Essa frase se aplica a história
de Canapi e de tantas outras cidades, mas é sabido que em determinado
momento essa história será questionada, uma vez que ela é feita de
povos e fatos e que mesmo podados pela força de grupos dominantes,
em algum momento irão renascer. Se tratando da cidade em questão, é
perceptível que existe um silenciamento de parte de sua história, sendo
esta contada sob a ótica de grupos influentes que se fizeram presentes
no início da formação.
Omitir pedaços da história é viver uma história incompleta. É
ignorância entender uma história apenas por um lado, ou somente por
uma única fonte. Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, em uma
palestra no TED Talk em 2009, intitulada o perigo de uma única
história, ajuda a fazer essa reflexão ao afirmar que nós somos
impressionáveis e vulneráveis face a uma história e, que é impossível
falar sobre única história sem falar sobre poder.
Chimamanda Adichie (2009) ainda acrescenta que a única
história cria estereótipos. O problema com estereótipos não é que eles
sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma
história tornar-se a única história. Por fim, afirma que quando nós
rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há
apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo
de paraíso.
Considerando a história da origem da cidade de Canapi, as
palavras de Chimamanda Adichie (2009) e o papel da ciência
geográfica, é preciso que os discentes aprendam a ter esse olhar
crítico, curioso e investigador. O aluno, principalmente o do ensino
médio, que está sendo preparado para a cidadania e para o mundo do
trabalho, segundo a LDB, precisa desenvolver saberes e ser estimulado
ao pensamento crítico e como diz Straforini (2004, p. 56) “a Geografia
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não pode e não deve permitir que os alunos saiam da escola
reproduzindo um sistema que os sufoca”.
As contribuições do Ensino de Geografia na percepção dos
alunos sobre a origem da cidade de Canapi-AL: um estudo de
caso
Estudar cidade é indispensável, pois mais que um conteúdo
vinculado à grade curricular da educação básica, é também tarefa da
escola oferecer formação cidadã aos seus discentes e, estudar a história
da cidade é uma das contribuições da ciência geográfica para a
construção de conhecimentos mais críticos.
Contudo, é preciso que se trabalhe com o objetivo de tornar o
aluno capaz de fazer análise geográfica do seu próprio mundo. Logo, os
conceitos geográficos devem ser abordados na sala de aula com uma
abrangência global, mas de modo que os relacione com o local. Os
próprios PCNs orientam os docentes a trabalharem os conteúdos de
forma a contextualizá-los e integrá-los com o espaço de vivência dos
educandos.
O PCN de Ciências Humanas e suas Tecnologias possui um
conjunto de competências que reforçam a necessidade de trabalhar a
interdisciplinaridade nas aulas de geografia. E quanto ao conteúdo
cidade, é sabido que no livro didático ele está exposto de forma muito
genérica, existindo um foco maior para as grandes cidades do centrosul. Para tanto, é importante discutir que dentro do contexto de
globalização que o mundo vive hoje, as cidades pequenas com suas
particularidades, existem e são importantes para a rede urbana do país.
Ainda sobre essa discussão, BRASIL (2006, p.44) acrescenta:
Um dos objetivos da Geografia [...] é a organização de conteúdos
que permitam ao aluno realizar aprendizagens significativas. Essa é
uma concepção contida em teorias de aprendizagem que enfatizam
a necessidade de considerar os conhecimentos prévios do aluno e do
meio geográfico no qual ele está inserido.
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Sendo assim, é tarefa da geografia despertar no aluno o espírito
de curiosidade, bem como o desejo pelo conhecimento acerca do
processo de formação do seu espaço, tornando-o protagonista de sua
aprendizagem.
Diante da necessidade de estudar a cidade enquanto o lugar de
vivência do estudante desenvolveu-se um estudo local com alunos de
uma turma de 2ª série de Ensino Médio a fim de compreender o
entendimento dos mesmos sobre a origem da cidade de Canapi. Para
tal, estudou-se em sala o conteúdo urbanização, proposto pela grade
curricular da série, disponível em seus respectivos livros didáticos e,
visando trabalhar a geografização local todos os tópicos eram debatidos
a partir de uma contextualização.
Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi proposta a divisão da
sala em quatro grupos para a realização de algumas atividades a partir
do conteúdo já estudado e do conhecimento prévio dos alunos. No
primeiro momento, foi requisitado que os discentes respondessem um
questionário-diagnóstico de quatro questões discursivas. Nesse
questionário eles são desafiados a pensar a origem da cidade, desde
quando começou os primeiros movimentos populacionais, há mais de
setenta anos, bem como os principais agentes produtores e/ou
transformadores desse espaço. A tabela 01 mostram as questões
requisitadas aos alunos.
Tabela 01
questões requisitadas aos alunos
Proposta de atividade 1
01 O que você sabe sobre a origem da sua cidade?
02 Como você imagina Canapi há 71 anos? Descreva. E hoje, o que mudou?
03 Como você imagina Canapi daqui a 20 anos?
04 Quem foram os agentes produtores do espaço urbano da cidade de Canapi?
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Já a tabela 02 mostra as respectivas respostas dos grupos:
Tabela 02
respostas dos grupos
Grupo 01
QUESTÕES
01

02

03

04

Grupo 02
QUESTÕES
01
02

03
04
Grupo 03
QUESTÕES
01

02
03
04

Resposta do grupo
Que teve sua origem em uma propriedade chamada cavalo
morto, onde logo depois começou o povoamento, o aglomerado
urbano formado pelos trabalhadores, com a criação da feira, fez
aumentar a vinda de moradores de lugares vizinhos.
Apenas um sítio chamado Cavalo Morto, que apenas tinha mato,
pouco povoado e distante da cidade mais próxima. Que mudou
muito quando foi criada a ponte sobre o Rio. Com o
desenvolvimento, ganhou independência de Mata Grande e
poder politico dentro do estado de Alagoas.
Uma cidade um pouco mais desenvolvida do que atualmente,
com indústrias e uma economia melhor, com mais crescimento
da população urbana e redução da rural.
Um deles foi o governo federal (estado) ao construiu a BR que
impulsionou o crescimento da cidade e os grupos sociais
excluídos.
Resposta do grupo
Que se deu graças à construção da ponte sobre o Rio Canapi.
Provavelmente nossa cidade era uma fazenda denominada
Cavalo Morto e a atual prefeitura era a casa grande dessa
fazenda que mais tarde povoou-se e tornou-se cidade.
Mais desenvolvido.
O estado e proprietários fundiários.
Resposta do grupo
Canapi antes era uma fazenda pertencente a Cipriano Gomes da
Silva, onde hoje se localiza a prefeitura. Em seguida apareceu
Luiz Bastos com um projeto para a construção de uma ponte
sobre o Rio Canapi, que impedia o avanço das obras da BR 316.
Ali foi aglomerado um povoado que deram o nome de Canapi
Velho, devido o tanto de trabalhadores que vieram para cá.
Logo, formaram uma feira que chamou a atenção dos moradores
vizinhos.
Apenas um povoado que mais tarde, em 1962 emancipa-se de
Mata Grande.
Uma cidade mais evoluída e avançada, com um numero maior
de habitantes.
O estado
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Grupo 04
QUESTÕES
01

Resposta do grupo
Que era um sitio conhecido como Cavalo Morto, pertencente à
Mata Grande que através de uma obra (construção da ponte)
desenvolveu-se.
02
Um lugar quase deserto, com poucas pessoas morando.
Atualmente se desenvolveu, aumentou a população, possui
energia, abastecimento de água, dentre outros serviços.
03
Uma cidade mais desenvolvida, capaz de suprir as necessidades
da população, oferecendo melhores condições de vida aos seus
cidadãos.
04
O estado.
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

No segundo momento, foi distribuída aos grupos a história da
formação da cidade de Canapi disponível no site do IBGE e solicitado
que os mesmos fizessem uma leitura. Em seguida, os alunos assistiram
ao vídeo o perigo de uma única história, de Chimamanda Adichie e
responderam outro questionário de três questões discursivas. A tabela
06 mostra as perguntas feitas aos alunos.
Tabela 03
perguntas feitas aos alunos após assistirem ao filme
Proposta de atividade 2
01 Você acha que a versão contada na internet é correta?
( ) sim ( ) Não
Justifique.
02 Você acha que existiu “silenciamento” de alguma parte da história da
cidade?
03 Associe o termo “O perigo de uma história única” com a história da origem
da sua cidade.
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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A tabela 04 mostra as respostas dadas pelos grupos.
Tabela 04
respostas dadas pelos grupos
Grupo 01
QUESTÕES
01

02
03
Grupo 02
QUESTÕES
01

02
03
Grupo 03
QUESTÕES
01
02

03

Resposta do grupo
Sim. Porque o IBGE fez a pesquisa com pessoas que conhece a
verdadeira história de Canapi e a versão da internet está igual à
contada pela população.
Sim, pois as pessoas que dizem ter fundado a cidade podem ter
escondido a verdadeira história para ganhar fama.
Ao conhecermos uma única história, não podemos saber o que
de fato aconteceu e nem fazer alterações.
Resposta do grupo
Sim. Pois é a mesma história que é contada de geração a
geração, mas pode haver fatos que não foram contados ou algo
distorcido.
Provavelmente sim, até porque todas as cidades tem algum lado
não contado para prevalecer uma determinada versão.
Não podemos ficar presos a uma única história, mas sim abrir-se
para outras faces.
Resposta do grupo
Sim. Pois a versão que se encontra na internet é a mesma que
ouvimos de pessoas mais velhas.
Não. Pois as pessoas mais velhas contam essa versão e citam
pessoas e acontecimentos que foram importantes e estes estão no
texto da internet.
Às vezes se esconde alguma parte da história, mesmo se tratando
de uma cidade sem muita importância.

Grupo 04
QUESTÕES
01

Resposta do grupo
Não. Pois em história sempre falta algo, talvez por as pesquisas
tiverem sido feitas por pessoas que não viveram essa história e
escreveram de sua maneira.
02
Sim, pois sempre tem algo escondido que se formos atrás iremos
encontrar novas versões.
03
Que só existe uma versão da história de como surgiu à cidade e
essa oculta algumas pessoas que também contribuíram para o
seu surgimento e também foram importantes.
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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A finalidade desse segundo momento foi fazer uma releitura da
história disponível na internet no site do IBGE. Nesse momento os
alunos leram a versão, fizeram uma discussão em grupo e, após
assistirem o vídeo começaram a elaborar questionamentos. Três dos
quatro grupos acharam que a versão da internet estava correta (Grupos
01, 02 e 03) por achar o IBGE um site seguro. Porém, um dos grupos
achou que essa versão apresentada não é correta, alegando que a história
foi escrita por quem não a viveu (Grupo 04).
Questionados se houve silenciamento de alguma parte da
história, três dos grupos acreditaram que sim, afirmando que sempre
tem algo oculto que pesquisando é possível encontrar (Grupo 01, 02 e
04). Porém um dos grupos achou que não, já que moradores mais
antigos ao contarem a história citam pessoas e acontecimentos que estão
no texto do IBGE (Grupo 03). Por fim, ao serem provocados a
relacionar a versão de origem da cidade com o vídeo de Chimamanda,
todos os grupos acreditam que não se deve apegar a uma narração única,
pois ao conhecer uma única história, não se pode saber o que de fato
aconteceu, mas deve se abrir para outras faces, pois a história única tem
o poder de ocultar pessoas.
Dessa forma, com as atividades desenvolvidas percebeu-se uma
mudança de observação dos discentes. No entanto, faltava ir atrás de
outras histórias, pois o objetivo era investigar o processo de formação
da cidade e tentar comprovar que houve silenciamento de partes dela.
Sendo assim, a terceira atividade consistiu em um trabalho de pesquisa
em campo, onde os discentes entrevistaram antigos moradores que
fizeram relatos relevantes para essa pesquisa. Essas entrevistas foram
abertas, do tipo qualitativo, visto que esse tipo de pesquisa permite ao
entrevistador uma maior liberdade durante os questionamentos. E, seu
resultado foi imprescindível para que os discentes pudessem perceber
as controvérsias de relatos e se aproximassem mais da verdade.
Quando se fala em origem das cidades, a grande maioria foi
fundada próxima a fontes de água, tais como rios, lagos ou oceano.
Canapi também teve essa origem, quando no final da década de 1940,
as obras da BR 316 chegavam ao atual município de Canapi, esta que é
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uma rodovia federal diagonal e cruza o país, iniciando em Belém - PA
e finalizando em Maceió-AL. Ao chegar ao que mais tarde seria a
cidade de Canapi, os operários se depararam com um rio, no qual
tiveram que parar para construir uma ponte.
Era uma região de caatinga ainda intocável, com poucos
moradores espalhados pelo vasto território. A construção da ponte sobre
o Rio Canapi, estava sob supervisão de Luiz Bastos, então funcionário
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS. Com
ele, vieram muitos operários que montaram barracas nas proximidades
da construção com o intuito permanecerem até a conclusão da obra.
Eram construções rústicas e provisórias, apenas para suprir uma
necessidade imediata de moradia. Mais tarde, forma-se ali um
aglomerado populacional, seguindo de uma pequena feira que além de
atender os operários que ali estavam, despertou o interesse de
moradores dos lugares vizinhos.
De acordo com antigos moradores entrevistados, a história de
Canapi é diferente da versão da internet. O processo de ocupação que
mais tarde desencadearia em cidade começa em 1948, quando as obras
da BR chegaram. Antes disso, há relatos de apenas 03 habitações nessa
área, sendo elas, a propriedade das Martinhas, sendo provavelmente as
primeiras moradoras do lugar. Porém, não se sabe quando e porque
vieram muito menos como adquiriram terras. A outra propriedade era
da família Tetê, que vieram do estado de Pernambuco, não se sabe de
cidade e porque fixaram moradia, mas trata-se de uma das famílias
pioneiras e que posteriormente vieram a exercer muita influência, tendo
inclusive ganhado como homenagem o nome da principal avenida da
cidade. E, por fim, uma terceira propriedade, sendo essa pertencente a
Manoel Tomaz. Esse que era morador de Mata Grande e chegou a essas
terras bem antes da construção da ponte, estima-se que por volta dos
anos de 1900, adquirindo grande extensão de Terra utilizada para as
atividades de agricultura e pecuária de subsistência.
Dando continuidade aos relatos, Cipriano chega ao lugar após
as três famílias citadas anteriormente. Pouco se sabe sobre sua origem,
provavelmente era do estado de Pernambuco ou de Mata Grande -AL.
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Era um vendedor ambulante e, como na época ainda não havia
automóveis na região, andava com animais carregados de mercadorias
para vender na região. Aqui, casou-se com uma das Martinhas e tornase dono das Terras sob a qual se ergueria a cidade em questão. A Figura
01 apresenta uma vista aérea da cidade atualmente, delimitando o local
onde estavam instalados os primeiros moradores, bem como a ponte
sobre o Rio Canapi, marco do início da formação da urbe.
Figura 01
Vista aérea da cidade de Canapi

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Sobre o nome da cidade, este está relacionado ao nome do rio –
Canapi - termo de origem tupi, que etimologicamente falando significa
planta d’água. Porém, um morador relatou que antigamente no local se
fazia cestas de palha e essas cestas se chamavam Canapé, daí pode ter
surgido o nome Canapi, reafirmando assim a importância da pesquisa
enquanto possibilidade de se descobrir novas versões de uma história.
A chegada das obras da BR 316, seguidas da construção da
ponte sobre o Rio Canapi emerge o surgimento da cidade que aos
poucos vai crescendo com típicas características de uma cidade do
sertão. Em 1962 já havia no local uma quantidade significativa de
moradores e, é nesse período que a família Malta, detentora de grandes
poderes políticos e administrativos no estado e, principalmente no
sertão, com interesses meramente políticos conseguem emancipar
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Canapi do então município vizinho Mata Grande, dando-lhe autonomia
administrativa.
Portanto, a partir da pesquisa os alunos constataram que a
geografia não é uma disciplina neutra, a ciência geográfica tem muito a
colaborar com os estudos da memória das cidades, deixando um legado
para ser estudado e complementado por interessados em conhecer o
processo histórico. Entende-se ser impossível conhecer ou descobrir
inteiramente a formação de uma cidade, visto que a história é construída
por povos sujeitos a controvérsias. Mas, entende-se também que o tema
foi, é e será objeto de pesquisa, curiosidade e anseio de muitos a fim de
compreender a realidade na qual estão inseridos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho se propôs a trazer uma discussão acerca da
percepção dos alunos da Escola Estadual Luiz Bastos sobre a origem da
cidade de Canapi, através do estudo da versão disponível na internet,
porém com o objetivo de abrir-se a outras faces.
Dessa forma, com essa pesquisa, o que se fez foi considerar o
conhecimento prévio dos alunos, seguindo de problematizações, no que
concerne a organização do espaço no qual estão inseridos, para que o
processo de ensino-aprendizagem se tornasse ainda mais significativo.
Pois, a geografia, em especial no ensino médio, deve criar condições
para que os discentes possam ler, refletir, interpretar e discutir o lugar
em que vive e que deve ser conhecido pelos que nele habitam.
Ao concluir esse estudo, restam ainda muitas dúvidas e
inquietações sobre o tema trabalhado, algumas possíveis de se perceber
nas entrelinhas do texto, mas cabe ressaltar que o processo de pesquisa
possibilitou a obtenção de uma diversidade de informações sobre a
origem da cidade de Canapi, sendo apenas uma parte delas utilizadas
no presente artigo, por se tratar de um estudo preliminar. Porém, a
experiência proporcionou a pretensão de se trabalhar mais a reprodução
desse espaço em pesquisas futuras.
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INTRODUÇÃO
O processo de ensino-aprendizagem do mapa na escola é
pressuposto essencial para sua utilização de forma eficiente nas
diferentes práticas cotidianas e sociais. Com isso, considera-se
primordial que este processo ocorra na educação escolar,
especialmente, nas aulas de Geografia, pois, se bem sucedido,
possibilita a instrumentalização cartográfica dos estudantes para a
utilização crítica e consciente desse importante recurso cartográfico na
leitura e representação do espaço geográfico, através do domínio da
linguagem cartográfica.
Desse modo, nota-se que o mapa, mais do que um recurso visual
ou um conteúdo de ensino do currículo da Geografia escolar, trata-se de
uma ferramenta cartográfica que possui uma linguagem própria, a qual
precisa ser compreendida pelos discentes ao longo do processo de
alfabetização cartográfica, visto que, a partir da assimilação dessa
linguagem pelos estudantes, possibilita-se desenvolver importantes
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habilidades para a leitura e representação do espaço geográfico,
direcionando as práticas de ensino de Geografia para o alcance de
raciocínios e pensamentos específicos e mais elevados no âmbito da
Geografia escolar.
No tocante ao ensino de Geografia no Ensino Fundamental II, é
proposto pela BNCC a abordagem da Cartografia e das representações
cartográficas, a partir do ensino dos anos iniciais do ensino
fundamental. No sexto ano, propõe-se que essa abordagem aconteça de
forma articulada com as temáticas de ensino da série, com o trabalho
com as representações cartográficas para a compreensão das escalas
(numérica e gráfica) e a partir da elaboração de materiais
tridimensionais (SANTOS; PORTELA, 2020). Tratam-se, nesse
contexto, de atividades que exigem dos estudantes raciocínios mais
complexos, pois demandam antecipação de outros conhecimentos
cartográficos, visto que, para se trabalhar com escalas, por exemplo,
deve-se ter passado pela compreensão dos mapas e seus elementos.
Esta proposta da BNCC para o sexto ano entende que o processo
de alfabetização cartográfica já vem acontecendo, desde as séries
iniciais do ensino fundamental. Contudo, na maioria das vezes, na
prática, não ocorre de forma bem sucedida, como constatado ao longo
das aulas de Geografia desenvolvidas no âmbito do programa de
Residência Pedagógica, na turma de sexto ano A da Escola Municipal
Padre Antonino, em Campina Grande-PB.
Assim, pautando-se no entendimento de que o ensino do mapa
nas aulas de Geografia é fundamental para a formação de estudantes
com habilidades de leitura, compreensão e representação do espaço
geográfico, bem como para sua utilização eficiente nos diferentes
contextos de ensino-aprendizagem, e tendo percebido as dificuldades
encontradas pelos estudantes da turma, com relação à leitura e
compreensão dos mapas, constatou-se a necessidade de avanços no
processo de alfabetização cartográfica desses discentes, de forma que
foi desenvolvido, ao longo do terceiro bimestre letivo de 2019, uma
pesquisa colaborativa, com a elaboração e desenvolvimento de uma
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proposta didático-metodológica para o ensino do mapa fazendo uso de
mapas oficiais dos bairros onde os estudantes residem.
A proposta, portanto, foi desenvolvida no âmbito do Programa
Residência Pedagógica, com os 38 estudantes matriculados no sexto
ano A, no turno da manhã. A partir das dificuldades encontradas, a
pesquisa objetivou promover aos discentes uma aprendizagem
significativa do mapa e o desenvolvimento de habilidades necessárias
para apreensão e compreensão da linguagem cartográfica. Nesse
sentido, fez-se a adoção de diferentes metodologias, as quais
permitiram o estudo e elaboração de mapas dos bairros a partir da
abordagem pedagógica dos mapas dos bairros onde os estudantes
moram.
Este trabalho busca, desse modo, discutir o ensino do mapa nas
aulas de Geografia e apresentar resultados da proposta didáticopedagógica para o ensino do mapa. Para isto, no primeiro momento,
será discutido sobre o ensino do mapa e o mapa no ensino de Geografia,
referenciando-se em autores que pesquisam e discutem a temática. No
tópico seguinte será destacado os aspectos metodológicos deste
trabalho. E, por fim, será apresentado e discutido resultados da pesquisa
colaborativa desenvolvida nas aulas de Geografia, a partir do
desdobramento da proposta didático-pedagógica para o ensino do mapa
utilizando da abordagem pedagógica do mapa oficial dos bairros em
que os estudantes residiam, a saber: Bodocongó, Ramadinha e Pedregal.
Com isso, ao apresentar tais resultados pretende-se refletir sobre
a interface pedagógica do trabalho com os mapas dos bairros, no sentido
de que a utilização desses recursos em sala de aula vastas possibilidades
para as práticas educativas dos professores de Geografia, podendo obter
maior rendimento dos estudantes e enriquecendo o processo de ensino
do mapa ou pelo mapa nas aulas dessa disciplina.
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O ENSINO DO MAPA E O MAPA NO ENSINO DE
GEOGRAFIA
Os mapas correspondem a uma forma antiga de representação
bidimensional da superfície terrestre, que, por sua vez, é tridimensional.
Nesse processo de representação espacial utiliza-se uma linguagem
estruturada em símbolos e signos que permitem a comunicação visual
e a disseminação de informações sobre o espaço geográfico
(CASTELLAR, 2014), convertendo as informações reais da superfície
terrestre para o mapa.
Do ponto de vista técnico, “esse sistema de comunicação visual
exigiu, desde o início, uma ‘escrita’ e, consequentemente, uma ‘leitura’
dos significantes expressos” (SIMIELLI, 2010, p. 16). Nesse contexto,
Oliveira (2004) ressalta que há um conjunto de conhecimentos
necessários para a compreensão da comunicação cartográfica, assim
como do processo de construção de mapas, destacando-se a importância
de conhecermos os elementos que compõem a totalidade da linguagem
dos mapas, tendo em vista se apropriar dessa linguagem.
Considerando o mapa como um meio de comunicação inato da
humanidade, Lívia de Oliveira (2010) demonstra sua preocupação com
o ensino do mapa na escola. Para a autora, há alguns problemas
didáticos inerentes ao ensino do mapa, dentre os quais destaca-se o uso
de mapas apenas enquanto recursos visuais e desconsiderando o nível
desenvolvimento mental dos alunos para a compreensão das abstrações
neles presentes.
Complementando a discussão acerca do impasse com relação
ao mapa no ensino e ao ensino do mapa, a autora afirma que:
O mapa é definido, em educação, como um recurso visual a que o
professor deve recorrer para ensinar Geografia e que o aluno deve
manipular para aprender os fenômenos geográficos; ele não é
concebido como um meio de comunicação, nem como linguagem
que permite ao aluno expressar espacialmente um conjunto de fatos;
não é apresentado ao aluno com uma solução alternativa de
representação espacial de variáveis que possam ser manipuladas na
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tomada de decisões e na resolução de problemas (OLIVEIRA, 2010,
p. 19).

No contexto hodierno, tais apontamentos ainda se verificam
como “empecilhos” para o ensino do mapa. Recentemente, ao discutir
o uso pedagógico dos mapas dado por um grupo de professores no
ensino de Geografia, Roque Ascenção, Valadão e Silva (2018),
apontam para a persistência dessa problemática. De acordo com os
autores, as práticas adotadas pela maioria dos professores na abordagem
dos mapas presentes nos livros didáticos distanciaram-se das
potencialidades que o uso e estudo desse recurso possui para o
desenvolvimento do pensamento espacial e raciocínio geográfico nos
estudantes no contexto do ensino de geografia.
É seguindo essa perspectiva de desenvolvimento do raciocínio
geográfico e pensamento espacial, que a atual Base Nacional Curricular
Comum ressalta a necessidade da Cartografia estar inserida nos objetos
de estudo da Geografia escolar e de se trabalhar com os mapas nas aulas
dessa disciplina, desde as séries iniciais do Ensino Fundamental. O
documento destaca que “eles (os mapas) devem, sempre que possível,
servir de suporte para o repertório que faz parte do raciocínio
geográfico” (BRASIL, 2017, p. 364. Grifos do autor).
Seguindo esse delineamento, Passini (2015) endossa que o
contato recorrente com o mapa e outros recursos cartográficos nas aulas
possibilita que os estudantes se apropriem da linguagem cartográfica.
Assim, a autora propõe que nas aulas, em especial de Geografia,
deveriam ser criadas circunstâncias motivadoras para o
desenvolvimento das habilidades e da capacidade de leitura e
elaboração de mapas, corroborando para o avanço nos níveis de leitura
e compreensão cartográfica dos discentes.
Sobre a importância do avanço nos níveis de leitura e
interpretação dessas representações cartográficas do espaço nos
estudantes, as autoras Passini, Carneiro e Nogueira (2014, p. 745)
consideram que:
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O avanço dos sujeitos nos níveis de leitura leva-os à análise, à
síntese e à proposição, permitindo correlações e contextualizações,
abrindo-lhes uma leitura interpretativa da imagem; este último
momento é crucial para o educando apreender as dinâmicas da
espacialidade em suas múltiplas determinações e interconexões.

Ainda nesse contexto, Simielli (2006) pontua que o uso dos
mapas no ensino de Geografia permite ao professor explorar três níveis
de desenvolvimento para apropriação do mapa pelos estudantes no
contexto da alfabetização cartográfica, que são: Análise/localização,
correlação e síntese. Em sua discussão, a autora apresenta duas
propostas para a Cartografia e o trabalho com o mapa no ensino
fundamental e médio, as quais se configuram na formação do estudante
com habilidades para o desenvolvimento de leitura crítica, e do
estudante com habilidades para o mapeamento consciente.
Em conformidade às propostas da autora supracitada, há a
possibilidade de formar o estudante enquanto um mapeador consciente
por meio do trabalho de elaboração de mapas cartográficos, e/ou leitor
crítico a partir do trabalho com o mapa e outros recursos prontos. Nesse
sentido, o elemento norteador das práticas de ensino são os objetivos e
pretensões do professor em sua prática pedagógica, refletindo
diretamente no encaminhamento metodológico dado às aulas no
processo de ensino-aprendizagem.
Diante desse contexto, é importante repensar a abordagem do
mapa nas aulas de Geografia na educação básica, pois, como já
observado por Katuta (1997, p. 42), “o uso do mapa não deve se resumir
ao ensino do mapa”. Assim, considerar o mapa não apenas enquanto
conteúdo de ensino, como comumente apresenta-se nos currículos
escolares, possibilita ampliar as possibilidades de utilização desse
recurso nas aulas de Geografia e no cotidiano dos estudantes,
principalmente, se abordado a partir da perspectiva de proporcionar
uma instrumentalização cartográfica dos discentes para a leitura
espacial.
Nesse viés, Silva e Portela (2020, p. 43) destacam que “as
representações cartográficas assumem um papel de suporte para a
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leitura geográfica, consequentemente, o mapa não pode ser encarado
apenas como um elemento para a localização dos lugares em estudo,
um mero elemento ilustrativo nos livros didáticos”. O que nos
possibilita compreender os mapas, mais uma vez, como ferramentas
importantes para apreensão e estudo dos fenômenos geográficos no
âmbito do ensino de Geografia, refletindo, desse modo, na formação de
sujeitos com capacidade de leitura crítica, ação cidadã no espaço
geográfico circundante e dotados de uma consciência espacial.
Acerca da formação dessa consciência Cavalcanti (2002, p. 128)
considera que:
Formar uma consciência espacial é mais que conhecer e localizar, é
analisar, é sentir, é compreender a espacialidade das práticas sociais
para poder intervir nelas a partir de convicções, elevando a prática
cotidiana, acima das ações particulares, ao nível do humano
genérico.

Tendo em vista, portanto, as contribuições que os mapas podem
propiciar aos estudantes, não apenas no âmbito escolar, mas com a
formação de uma consciência espacial e pensamento geográfico,
ressalta-se a urgência da ressignificação das práticas pedagógicas de
ensino do mapa, e principalmente, pela adoção do mapa no ensino de
Geografia, vislumbrando-se que, a partir de mudanças na abordagem
dada a este recurso pode-se possibilitar melhores condições para o
avanço no uso e estudo de mapas, não apenas nas aulas de Geografia,
mas também no cotidiano das práticas sociais dos estudantes na
sociedade.
METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido a partir da combinação entre
pesquisa bibliográfica e pesquisa colaborativa. Para tanto, utilizou-se
dos aportes teóricos de autores como Simielli (2006), Oliveira (2010),
Katuta (1997) e outros que discutem a temática do ensino do/pelo mapa
na Geografia. E, concomitantemente, a pesquisa de caráter colaborativo
foi desenvolvida no âmbito do Programa Institucional Residência
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pedagógica, Subprojeto Geografia/UEPB, durante a vigência do
programa (2018-2020).
O recorte geográfico da pesquisa colaborativa foi uma turma de
38 estudantes matriculados no 6° ano A da Escola Municipal Padre
Antonino, com idades variantes entre 10 a 13 anos. A escola encontrase localizada na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e, desde 2018,
vem sendo lócus de pesquisa e desenvolvimento do Subprojeto
Geografia/Residência Pedagógica/UEPB, o qual tem possibilitado aos
bolsistas, futuros professores compreender a realidade do ensino de
geografia na educação básica sob a perspectiva de articulação entre
teoria e prática, ação e reflexão.
A partir desse contexto, a pesquisa colaborativa foi
desenvolvida durante o segundo semestre letivo de 2019, com adoção
de estratégias metodológicas que foram planejadas de forma conjunta
com a professora supervisora da turma e desenvolvidas através da
proposta didático-pedagógica para o ensino do mapa que se encontra
sintetizada no quadro a seguir:
QUADRO 1
Sequência de estratégias metodológicas adotadas na proposta.
Conteúdos de
ensino

Estratégias metodológicas

Cartografia e
representação
espacial

Realizou-se, inicialmente, aulas dialogadas e expositivas
sobre Cartografia, seguido do estudo de mapas como
representação do espaço geográfico, e estudando os elementos
cartográficos, assim como as várias formas de representação
espacial, com o estudo de mapas temáticos.

Cartografia,
orientação e
localização no
espaço
geográfico

Utilizou-se mapas urbanos dos bairros de Campina grande,
onde os discentes residem (Pedregal, Ramadinha,
Bodocongó), e imagens de satélites dos bairros, obtidos pela
ferramenta Google Earth, a fim de discutir a localização dos
bairros no município fazendo leitura coletiva e interpretação
das informações presentes.
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Elementos dos
Mapas e
representações
do espaço
geográfico

Para a abordagem do conteúdo, os discentes foram agrupados,
de acordo com os bairros que residem, para através de uma
pesquisa buscar informações que deveriam conter nos mapas
a serem construídos nas próximas aulas.

Mapas e suas
linguagens

Em continuidade aos conteúdos, foi disponibilizado aos
grupos uma cópia dos mapas dos bairros em estudo, para que
fizessem a localização e distribuição das informações obtidas
pela pesquisa realizada anteriormente. Nesse momento os
estudantes deveriam fazer a criação de símbolos e legendas.

Elaboração de
representações
cartográficas

Por fim, propôs-se a construção de representações dos bairros
através do auxílio do mapa oficial do bairro, antes
disponibilizado. Durante as produções dos mapas, utilizou-se
os elementos cartográficos estudados durante as aulas
teóricas.

Org.: autor, 2019.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Partindo do pressuposto de que “a confecção de mapas
temáticos, utilizando esses mapas básicos como referência, não é
necessariamente uma atividade restrita a geógrafos e cartógrafos"
(OLIVEIRA, 2004, p. 01), a estratégia de desenvolver a elaboração de
mapas dos bairros com estudantes do sexto ano utilizando como
referência básica os mapas oficiais urbanos, demonstrou-se viável para
ser utilizada em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem do
mapa nas aulas de Geografia.
Assim, propôs-se aos estudantes o desenvolvimento da
atividade de colaboração didático-pedagógica (Quadro 1). A partir de
aulas expositivas e dialogadas que introduziram a proposta, foi
desenvolvido o estudo coletivo de alguns mapas temáticos, visando a
identificação, de forma coletiva, dos elementos cartográficos presentes
como: título, escala, legenda, orientações e fontes.
Os resultados desta etapa demonstraram-se positivos pela
interação dos discentes ao trabalharem com os mapas, manualmente
decodificando as informações neles presentes através do entendimento
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da importância dos elementos cartográficos. Compreendeu-se, nesse
sentido, que “se o mapa passa a ser um “texto” para o aluno, ele é
passível de leitura e interpretação, traz informações que podem e devem
ser discutidas, analisadas” (FANTIN; TAUSCHECK, 2005, p. 98).
No momento seguinte, o uso das imagens capturadas da
ferramenta Google Earth atribuíram grande significância ao estudo do
mapa dos bairros, pois permitiram que os estudantes pudessem
visualizar os espaços em estudo a partir da perspectiva da visão vertical,
a qual faz-se fundamental para o processo de elaboração das
representações cartográficas. Além disso, ao observarem as imagens, os
discentes participaram ativamente localizando espaços conhecidos nos
bairros, analisando a proximidade e a distância de um ponto para o
outro, apresentando e discutindo as localizações de suas casas.
Tendo compreendido os elementos que compõem o mapa e sua
importância para a linguagem cartográfica e tendo analisado as formas
de representação plana do espaço concreto que é, na realidade,
tridimensional, avançou-se no desenvolvimento das atividades. Nas
aulas seguintes, os estudantes tendo coletado dados a serem
representados em seus mapas, iniciaram a elaboração dos mapas dos
bairros em estudo.
Nesse momento, foi entregue aos discentes, que estavam
dispostos em grupos de acordo com os bairros que residiam, cópias do
mapa oficial urbano do bairro para que eles o usassem como modelo,
fazendo a localização e distribuição das principais informações obtidas
em pesquisa, que ocorreu como atividade extra-classe. Para isto, foi
feita a organização dos dados, partindo para confecção de seus
respectivos signos e símbolos, finalizando na elaboração de suas
respectivas legendas.
Nesse processo, dúvidas relacionadas aos nomes populares das
ruas e o nome oficial encontrado no mapa, ao limite oficial do bairro e
o limite na percepção popular, bem como sobre as recentes
transformações espaciais do bairro que ainda não estavam
representadas nos mapas, foram surgindo ao longo da exploração inicial
dos mapas oficiais. Nesse sentido, a atividade permitiu o confronto
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entre o saber empírico e o saber científico, de modo que tornou-se
significativa a produção do saber geográfico escolar.
Após essa aula, os grupos começaram a produzir seus mapas em
uma folha à parte, preservou-se, portanto, a escala e os demais
elementos do mapa antes disponibilizado. Neste contexto, durante a
elaboração dos mapas, fez-se muito importante o papel do professor
enquanto mediador do processo, pois à medida que as dúvidas surgiam
iam sendo sanadas, de modo que os resultados obtidos a partir desse
trabalho coletivo e colaborativo demonstrou-se em todos os mapas
produzidos, os quais apresentaram a presença dos elementos
cartográficos: escala numérica e gráfica, legenda, símbolos, título,
fonte, coordenadas, e pontos de orientação.
Figura 1
Mapas dos Bairros (Bodocongó, Pedregal e Ramadinha)
elaborados pelos estudantes.

FONTE: SILVA, M. E. G. 2020.

Os bairros em questão encontram-se localizados na zona Oeste
da cidade de Campina Grande-PB, e, apesar de serem vizinhos,
apresentam realidades e características socioespaciais distintas, sobre
as quais os estudantes se detiveram, com a finalidade de identificar e
coletar dados para representá-los em seus mapas. Assim, os discentes
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buscaram dados com base em suas vivências nos bairros em que
residiam, destacando a existência de diferentes componentes e
fenômenos socioespaciais, dentre os quais alguns faziam-se presentes
em um bairro e ausentes nos outros.
Atualmente, de acordo com Costa (2014), o bairro de
Bodocongó é caracterizado pela proximidade às Instituições Públicas
de Ensino Superior (IES). Na pesquisa, constatou-se que dez dos
estudantes moram neste bairro, em que também se localiza a escola. As
representações feitas pelos estudantes apresentam o contraste existente
entre o interior do próprio bairro, tendo em vista a presença de áreas
com ocupação irregular, como é o caso da vila localizada na
proximidade do açude, em contraponto aos prédios, áreas residenciais
e fábricas. Diferentemente dos demais mapas, os estudantes que
elaboraram o mapa não representaram a organização das ruas,
privilegiando os pontos e as informações obtidas na vivência dos
mesmos no bairro, destacando-se a extensão da área urbana ocupada
pelo bairro, característica que também o difere dos demais.
O bairro atualmente conhecido como Pedregal é a área da cidade
com maior concentração de habitantes, hoje considerado bairro, teve,
inicialmente, sua origem de ocupação de forma irregular,
caracterizando-se como uma favela, conforme Maia (2010). A pesquisa
demonstrou que 14 estudantes moram neste bairro. Os mapas
elaborados por esses estudantes demonstraram uma forte concepção dos
discentes quanto ao (des)ordenamento das ruas, com a ocupação de
áreas de risco e a falta de saneamento básico em algumas áreas, bem
como a ausência e/ou pouca presença de equipamentos urbanos
destinados a demanda de educação, saúde, segurança e lazer.
O bairro Ramadinha, por sua vez, subdividido em I em II, não
encontra-se representado nos mapas oficiais de acordo com esta
divisão. Em pesquisa sobre o bairro, Silva (2009) afirmou que o bairro
surgiu da ocupação desordenada e irregular de uma fazenda. Observouse nesta pesquisa que 9 dos estudantes moram neste bairro, eles
elaboraram o mapa do bairro de forma satisfatória, destacando questões
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referentes à ocupação e organização espacial do bairro e adicionando as
informações ocultadas nos mapas oficiais.
Com a finalização dessa atividade os estudantes apresentaram
seus mapas, comentando a pertinência da atividade. A seguir,
apresentam-se algumas das falas dos estudantes: “Foi de extrema
importância, pois permitiu conhecer mais sobre os bairros”; “Ainda não
conhecia os mapas dos bairros de Campina Grande"; “Apesar da
dificuldade na construção, valeu a pena”; “Dessa forma não foi difícil
estudar Geografia”, demonstrando a ressignificação dos saberes
individuais e a importância da metodologia adotada no estudo dos
mapas a partir do trabalho em grupo com mapas oficiais dos bairros,
principalmente, porque mapas urbanos são recursos, muitas vezes,
desconhecidos pelos estudantes do ensino fundamental e/ou pouco
trabalhados nas aulas de Geografia.
Os resultados alcançados com o desenvolvimento da proposta
demonstraram a pertinência do estudo e elaboração do mapa dos bairros
conhecidos pelos estudantes, haja vista que atingiu-se não somente
resultados positivos com o ensino do mapa, que era objetivo principal
da proposta de colaboração didático-pedagógica, mas também foi
oportuno ao propiciar aos discentes a possibilidade de analisar o espaço
vivido cotidianamente, perceber as particularidades e contradições
socioespaciais, problematizar e interpretar fenômenos socioespaciais
encontradas no cotidiano de suas vivências nos diferentes bairros da
cidade.
Assim, as representações cartográficas dos bairros e as reflexões
propiciadas no desenvolvimento de sua elaboração foram fundamentais
para o ensino do mapa, sinalizando para a interface entre o avanço na
alfabetização cartográfica dos estudantes e o desenvolvimento de
capacidades críticas de leitura e compreensão do espaço vivido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os resultados alcançados pela proposta
colaborativa, ressalta-se que o ensino do mapa tomando-se como
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referência o trabalho com o mapa oficial dos bairros alcançou
resultados positivos no que se refere à construção de mapas de forma
correta, a participação e empenho dos discentes, e promovendo,
juntamente, um notório alargamento da percepção dos discentes sobre
a importância da ciência geográfica e da cartografia em seu cotidiano.
Analisando as representações cartográficas, a partir dos critérios
de apropriação, utilização e domínio da visão vertical, de estruturação
da legenda, de proporção, da escala e dos pontos de orientação, os
mapas elaborados pelos estudantes demonstram um avanço
significativo no processo de alfabetização cartográfica dos mesmos.
Desse modo, a abordagem pedagógica do mapa dos bairros com
as atividades de leitura e elaboração de mapas demonstrou uma
interface entre o avanço da alfabetização cartográfica e o
desenvolvimento de uma consciência espacial dos discentes para a
leitura do espaço circundante. Todavia, tendo em vista as
potencialidades do uso e estudo desse tipo de mapa, ressalta-se as
possibilidades de uso didático-pedagógico e de futuras pesquisas sobre
os mapas oficiais urbanos no contexto da Geografia escolar.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a educação brasileira está sendo
demarcadas por propostas e ações que objetivam promover
significativas mudanças na estrutura educacional brasileira, uma vez
que o modelo de educação pública que se tem não está atendendo as
necessidades formativas de sujeitos para a sociedade do século XXI. É
necessário que ocorram melhorias nas condições de acesso e
permanência dos estudantes à escola e ao conhecimento. No que
concerne o acesso, percebe-se a necessidades de política públicas que
garantam melhorias sociais às famílias, pois desta forma estas poderão
assegurar às crianças e jovens permanecerem na escola até a conclusão
da etapa básica de escolarização.
Para colaborar com este processo, a escola precisa garantir aos
estudantes atrativos que os motivem estar neste espaço e desejarem
aprender. Tendo em vistas as especificidades do público que atende, a
opção curricular torna-se uma necessidade, assim como o
desenvolvimento de propostas pedagógicas que motivem a construção
de conhecimentos contextualizados e significativos. Nesta perspectiva,
Coll (2000) nos alerta que a construção de aprendizagem significativa
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perpassa pela existência de conteúdos potencialmente significativos,
associados à adoção de práticas pedagógicas favoráveis a
aprendizagem, através de currículos que contemplar questões
relevantes, a exemplo da interdisciplinaridade e mediações a partir das
múltiplas linguagens no âmbito dos componentes curriculares. Sobre a
aprendizagem significativa Ausubel nos diz que,
[...] o processo de aquisição de informações resulta numa alteração
quer das informações recentemente adquiridas, quer do aspecto
especificamente relevante da estrutura, à qual estão ligadas novas
informações relevantes (AUSUBEL, 2000, p. 3)

Assim como Coll, Ausubel ressalta a necessidade de
aprendizagens que tenham relevância para a vida do estudante, que
sejam úteis para o processo formativo e que tenham relações com a
sociedade globalizada. Os processos por meio dos quais os estudantes
terão acesso ao conhecimento também necessitam atender as
necessidades estudantis, para tal, o sistema educativo precisa ser
reconfigurado, pois a grande massa escolar pública do Brasil, ainda não
adentrou a era tecnológica.
A construção de conhecimentos com base nos princípios das
metodologias ativas perpassam por compreender a educação enquanto
prática dinâmica, criativa, reflexiva que garanta aos estudantes
compreenderem a construção pessoal e coletiva de conhecimentos
significativos e em relações com os contextos da vida cotidiana a partir
do “pensar, sentir e atuar, pois é dessa maneira que o aluno terá
capacidade de criar um novo conhecimento” (MORAES;
CASTELLAR, 2018, p. 424), contemplando as dinâmicas existentes no
ambiente escolar, no lugar onde vivem, potencializando aprendizagens
ativas. Moraes e Castellar em seus estudos afirmam que:
A aprendizagem ativa é compatível com uma prática reflexiva,
desde que sejam providas atividades que incluam oportunidades de
reflexão, como algo que seja parte do próprio processo de
aprendizagem ativa (refletir acerca da própria aprendizagem).
(MORAES; CASTELLAR, 2018, p. 426)
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Mediante os atuais debates sobre os rumos da educação
brasileira, compreende-se a necessidade de buscas constantes por
metodologias que fomentem a reflexão, o pensar analítico e crítico
no/do processo de construção de conhecimentos, tendo a criatividade,
responsabilidade e construção de autonomia enquanto focos para a vida
estudantil e, futuramente, profissional. O sujeito reflexivo planeja o
futuro, escolhe os percursos, analisa as experiências, modifica a si, pois
constrói e reconstrói aprendizagens constantemente e de forma
consciente, uma vez que “[...] pensando criticamente a prática de hoje
ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996,
p. 44). A cada experiência vivida, o sujeito tem a oportunidade de
reinventar-se.
A opção por dialogar com as linguagens fundamenta-se em
Cavalcanti, pois para ela as linguagens permitem ao sujeito manifestar,
[...] sua diversidade subjetiva, na medida em que articulam razão e
sensibilidade; aproximam os conteúdos estudados com a realidade
cotidiana dos alunos; requerem uma abordagem conceitual e exigem
formulação de sínteses conceituais. (CAVALCANTE, 2012)

As linguagens apresentam especificidades metodológicas que
permitem ao professor selecionar e dialogar/adaptar o(s) conteúdo(s)
aproximando-o(s) da realidade local/cultural dos estudantes,
demonstrando a pertinência destas linguagens para contemplar
diferentes conceitos em estudo, assim como dialogar com outros
componentes curriculares, potencializando a assimilação de
temas/temáticas e conceitos articulados as experiências cotidianas, o
que favorece a construção de conhecimentos mais significativos para os
estudantes. É uma necessidade estreitar relações entre diferentes
componentes curriculares, permitindo ao estudante compreender as
intercontextualidades presentes entre estes e o processo de construção
de conhecimentos.
Esta proposta emerge de práticas interdisciplinares
desenvolvidas com estudantes do Ensino Fundamental (8º e 9º anos) da
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Escola Municipal Antônio Luiz Damião28, a partir de propostas
pedagógicas mediadas por diferentes linguagens – literária, musical e
imagética – articuladas e inspiradas nos princípios das metodologias
ativas no âmbito dos componentes curriculares de Geografia em
articulação com outros componentes curriculares. As práticas
pedagógicas desenvolvidas em sala de aula que motivaram estes
escritos tiveram a titulação de Recordações virtuais: Explorando a
América Latina29 e Colcha de retalhos: nossas culturas30. Estas práticas
foram desenvolvidas com o objetivo de trabalhar os conteúdos com
ludicidade e dinamicidade, potencializando pesquisas, reflexões,
criatividade e autonomia no processo de construção de conhecimentos,
configurando-se enquanto metodologias que potencializam
aprendizagens ativas, sobre as quais Moraes e Castellar ratificam:
A reflexão é a chave para a aprendizagem ativa. Isso pode ser
alcançado colocando-se o pensamento do aluno em estado de
mobilização, estimulando-o, por meio das atividades, a analisar,
compreender, comparar fenômenos. [...] A aprendizagem ativa é
compatível com uma prática reflexiva, desde que sejam providas
atividades que incluam oportunidades de reflexão, como algo que
seja parte do próprio processo de aprendizagem ativa (refletir acerca
da própria aprendizagem) (MORAES; CASTELLAR, 2018, p. 423424).

As metodologias ativas potencializam aprendizagens
significativas por provocarem professores e estudantes a saírem da
passividade, estimulando ações dinâmicas, diálogos e reflexões a partir
28

Escola rural localizada no Povoado Minação, município de Barrocas/BA. É uma
escola núcleo, pois atende estudantes oriundos de localidades circunvizinhas:
Povoado Ladeira, Povoado Curralinho, Povoado Toco Preto, Povoado Bom Gosto,
Fazenda Arco, dentre outras.
29
Prática desenvolvida com a turma de 8º ano, em articulação com o componente de
História. Objetivou promover reflexões acerca dos aspectos históricos e geográficos
– naturais, humanos, culturais - dos países da América Latina.
30
O desenvolvimento desta prática pedagógica ocorreu com a turma de 9º ano,
articulando os componentes curriculares de acordo com as possibilidades de trabalho,
pois as discussões sobre questões culturais locais foi uma proposição do projeto
Barrocas, revivendo a nossa história. Porém a construção da colcha de retalhos foi
algo especifico dos componentes de Geografia e Artes.
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de contextos com os quais interagem cotidianamente. Esta concepção
coaduna com os escritos de Ausubel quando este afirma:
[...] a essência do processo de aprendizagem significativa é que
ideias simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira
substantiva (não-literal) e não arbitraria ao que o aprendiz já sabe,
ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente
relevante para a aprendizagem dessas ideias. Este aspecto
especificamente relevante pode ser, por exemplo, uma imagem, um
símbolo, um conceito, uma proposição, já significativo.
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1978, p. 41).

É característico da aprendizagem significativa promover a
construção de conhecimentos de forma não-linear e não-arbitrária, uma
vez que imposições, fragmentações e unidimensionalidade engessam o
processo de aprendizagem e não atendem as propostas contemporâneas
de educação, a qual precisa formar sujeitos pensantes, responsáveis que
alcance o sucesso pessoal e profissional na vida. A superação das
fragmentações a partir da valorização dos conhecimentos torna-se uma
necessidade frente as propostas de educação mediadas pela
interdisciplinaridade e metodologias ativas.
METODOLOGIA
Os princípios da interdisciplinaridade em consonância com as
diferentes linguagens, enquanto proposições metodológicas ativas,
potencializam aprendizagens significativas e o desenvolvimento de
habilidades que atendem os propósitos da educação do século XXI.
Assim, as práticas pedagógicas que motivaram estes escritos
objetivaram refletir sobre os conteúdos América Latina (8º ano) e
Ancestralidades e manifestações culturais locais (município de
Barrocas/BA) desenvolvido com a turma do 9º ano, tendo em vista as
proposições e direcionamentos para o fazer educativo em sala de aula,
sendo o dinamismo e a reflexão questões recorrentes. Foram práticas
que potencializaram pesquisas, criatividade e autonomia dos estudantes
no processo de construção de conhecimentos, culminando em
socializações orais e apresentação das produções finais.
- 427 -

Na turma de 8º ano, o conteúdo de estudos (América Latina) foi
trabalhado em parceria com o componente de História na realização da
prática intitulada Recordações virtuais: Explorando a América Latina.
Nesta proposta, os estudantes, em grupos, realizaram pesquisas sobre
os países da América Latina a partir das temáticas: economia, dinâmica
populacional, questões naturais, ambientais, culturais, sociais,
históricas, dentre outras. Os estudantes foram orientados a realizarem
uma “viagem” virtual pelos países que compõem a América Latina a
partir de pesquisas realizadas em meios digitais. Resultante da
“viagem”, montavam a caixa de recordações contendo imagens, vídeos,
cartões
informativos,
objetos,
etc.
referentes
aos
elementos/informações pesquisados sobre dado país. A cada música,
imagem, vídeo, fragmento de texto literário apresentado as análises
eram feitas coletivamente. Com dia e horário marcado os estudantes
fizeram, inicialmente, as apresentações superficiais, dando ênfase a
algumas curiosidades sobre os países a partir do questionamento: Você
sabia? Após a apresentação inicial, os professores mediaram as
apresentações, diálogos, discussões de acordo com as temáticas
pesquisadas.
A prática intitulada Colcha de retalhos: nossas culturas foi
decorrente do projeto Barrocas, revivendo a nossa história31 e
objetivou tecer reflexões sobre as ancestralidades e manifestações
culturais locais, a permanência destas culturas na atualidade e em
diálogos com a sociedade globalizada, as influências no processo de
construção de identidades e subjetividades dos estudantes. Em
articulação com os componentes curriculares e os conteúdos que
estavam sendo trabalhados, os professores solicitavam pesquisas sobre
as manifestações culturais presentes no contexto familiar dos
estudantes.
31

Este projeto acontece anualmente durante o mês de março, em todas as escolas
municipais, e faz referência a emancipação política do município, tendo o objetivo de
promover reflexões sobre os aspectos históricos, culturais, ambientais e sociais do
município aos longo dos 19 anos (em 2019 quando a prática foi desenvolvida) de
emancipação política.
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Após realização das pesquisas e diálogos com as linguagens musical, literária e imagética - foi confeccionada a construção da colcha
de retalhos sob orientação do professor de Artes e Geografia. No
processo de produção das pinturas (ateliê artístico), os estudantes
tiveram a oportunidade de ajuizar sobre as manifestações culturais que
fizeram e/ou faziam parte do contexto familiar, dialogavam sobre estes
contextos, refletiam sobre as manifestações culturais que fizeram parte
do passado familiar estabelecendo relações com o presentes, além de
projetarem o futuro a partir de desejos e sonhos que têm relações com
o contexto cultural dos antepassados. No âmbito da Geografia, os
estudantes analisaram como estas culturas são mantidas e dialogam com
o mundo globalizado. Após conclusão das pinturas, uma costureira da
comunidade uniu os retalhos montando o que denominamos de “colcha
de retalhos das culturas”. A apresentação desta prática foi feita na
escola e exposta na ornamentação da cidade no dia da culminância do
projeto.
A prática intitulada Colcha de retalhos: nossas culturas
permitiu aos estudantes refletirem sobre as ancestralidades culturais
presentes ao longo das gerações familiares dos estudantes ocorrendo,
assim, um reconhecimento de si (JOSSO, 2006). Os dispositivos
metodológicos para realização das práticas perpassaram por pesquisas
nas quais os estudantes investigaram sobre as manifestações culturais
presentes no contexto familiar, articulados a diálogos a partir das
linguagens literária, musical e imagética, as quais potencializaram as
discussões que permearam as produções artísticas dos estudantes
(confecção da colcha de retalhos).
A linguagem literária foi contemplada a partir de estudos e
produções de cordéis que retratam a realidade e subjetividade cultural
do povo nordestino. O cordel Coração nordestino de Bráulio Bessa
instigou as discussões e reflexões em sala de aula referente as diferentes
manifestações culturais do povo nordestino, estimulando os estudantes
a pesquisarem e analisarem o contexto cultural do qual fazem parte. Por
ser de caráter popular, este gênero literário potencializa a interação, a
comunicação e provocações através das quais são apresentadas
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denúncias e reivindicações acerca das condições sociais, realidades
políticas e acontecimentos outros da sociedade. Estas características
seduzem os estudantes, pois são provocados a analisarem e
compreenderem as realidades sociais, naturais, políticas das quais
fazem parte na condição de sertanejo.
A partir de diálogos com o cordel, a literatura foi adentrado as
discussões em sala de aula, dando ênfase e visibilidade a realidade
social e contexto cultural dos estudante. Este diálogo foi possível
devido ao caráter social que a Geografia apresenta por possibilitar, entre
seus estudos, abordagens culturais, uma vez que “os fatos geográficos
são de natureza cultural” (CLAVAL, 2003, p. 147). Inúmeros
acontecimentos geográficos são decorrentes da ação humana e, estas
revelam o contexto e concepção cultural que fazem parte das
experiências formativas humanas por potencializar diálogos com base
nas experiências, interpretando “o sentimento e o entendimento dos
seres humanos a respeito do espaço e do lugar” (MELLO, 1990, p. 92)
com o qual interagem.
Esta relação entre Geografia e cultura, potencializada pela
Geografia Cultural, possibilita a realização de mediações pedagógicas
promovendo “prática reflexivas, contextualizadas e que contemplam a
realidade cotidiana do aluno” (LIMA; PORTUGAL, 2019, p. 84), sendo
pertinentes para ampliar as aprendizagens dos estudantes, uma vez que
os possibilita estabelecer contextualizações e transversalidades entre as
áreas do conhecimento e os saberes construídos.
As obras literárias apresentam diferentes contextos e realidades
da sociedade, instigando os estudantes a refletirem sobre o local a partir
de “uma leitura geograficamente possível da realidade” (BASTOS,
1998, p. 58), das ações e experiências que compõem as subjetividades
e identidades culturais de um grupo, sendo possível aproximar
experiências, arte e ciência através de práticas pedagógicas
interdisciplinares.
Mediante desenvolvimento da prática Colcha de retalhos:
nossas culturas a linguagem musical também precisou ser contemplada
no decorrer das discussões, pois a cultura da vaquejada e do forró pé de
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serra foram marcantes nas pesquisas dos estudantes, inclusive alguns
demonstraram uma forte identificação com estes estilos musicais e com
a imagem do vaqueiro. As práticas foram desenvolvidas a partir das
músicas Orgulho de ser nordestino32 e A morte do vaqueiro33, as quais
foram norteadoras de discussões sobre temáticas, a exemplo de:
orgulho de ser nordestino, riquezas e belezas naturais nordestinas,
questões referentes a estiagem, festividades, questões sociais
(educação), a extinção da profissão vaqueiro.
As músicas, por apresentarem elementos da vida das pessoas,
dos cotidianos, dos lugares revela-se significativo artefato didáticopedagógico potencializador de aprendizagens múltiplas por instigar
reflexões a partir de diferentes contextos no presente e passado,
descobrir o novo, além de promover, problematizar e ressignificar
aprendizagens. Fuini, [et. al.] nos diz que,
[...] a música com suas letras se coloca como instrumento
importante e favorável à discussão e reflexão coletiva em sala de
aula sobre conceitos da Geografia, estimulando a estruturação de
conceitos científicos em conceitos escolares através da observância
de dois elementos: cotidiano/vivencia do aluno e a relação dialógica
aluno-professor-aluno (FUINI, et.al., 2012, p. 206).

A música, enquanto linguagem potencializa discussão acerca
dos conceitos e temas da Geografia de maneira lúdica e prazerosa, pois
a musicalidade tende a provocar os estudantes a saírem do comodismo
e adentrarem o mundo dos ritmos, principalmente quando estes têm
relação com o contexto de vivência. A música apresenta
intencionalidades e, a partir das análise das letras, é possível
compreender inúmeras questões (sociais) que auxiliam na compreensão
de si, do outro e da sociedade contemporânea e passada.

32

Artista Flávio José, composição de Flavio Leandro. Álbum Tá Bom Que Tá
Danado, lançamento em 2006.
33
Artistas Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, compositores: Luiz Gonzaga do Nascimento
e Nelson Barbalho de Siqueira, lançamento em 1964.
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A análise de imagem, também foi significativa para a efetivação
da prática, sendo a tela Passadiço34 apresentada e discutida no âmbito
da sala de aula a partir dos tópicos: observação, descrição interpretativa
dos elementos, compreensão do título, conclusões.
Figura 01
Tela Passadiço

Fonte: LIMA, Maristela Rocha, 2018

A linguagem imagética representa uma forte aliada do professor
de Geografia uma vez que, com a ascensão das tecnologias digitais,
configura-se um artefato de fácil acesso que oportuniza discussões que
superam a mesmice das meras descrições, potencializando análise,
reflexões
críticas
e
contextualizadas,
auxiliado
práticas
interdisciplinares entre os componentes curriculares.

34

Tela em óleo do artista coiteense Pepeu Ramos. Esta tela foi produzida para ilustrar
a dissertação Sou rural, sou gente, tenho identidade: cultura, cotidiano e narrativas
de alunos de escola rural da autora Maristela Rocha Lima no âmbito do Mestrado em
Educação e Contemporaneidade, UNEB/Campus I.
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A análise de imagens no contexto da Geografia potencializa
compreensões acerca das dimensões tempo-espaço, as relações com os
sujeitos e contextos sociais e culturais; potencializar o desenvolvimento
de leitores críticos, por provocar o estudante a compreender as relações
para além do que é ilustrado na imagem.
Compreender a imagem não perpassa apenas pelo olhar, mas
pelo compreender, rememorar conhecimentos, estabelecer relações
entre os elementos/fatos visíveis e não-visíveis, adentrar a “alma” da
imagem para compreender as subjetividades nela presente, verbalizar
as compreensões e análises construídas. Ao conseguir realizar estas
etapas, pode-se dizer que a leitura da imagem foi realizada com êxito.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS E IMPLICAÇÕES
FORMATIVAS
Realizar estas práticas configurou desafios tanto para os
professores envolvidos, quanto para os estudantes. Os professores
tiveram a oportunidade de reavaliarem as práticas pedagógicas
cotidianas a partir da experiência e exercício da interdisciplinares. Para
os estudantes também representou desafios, uma vez que buscar a
superação das concepções fragmentadas e das “caixinhas” de
conhecimentos não é algo fácil.
Com as propostas, os estudantes exercitaram práticas que
potencializaram o desenvolvimento de habilidades com autonomia,
olhar sensível, reflexão, estabelecer relações, compreender para além
do visível, expressar a oralidade. A oportunidade de narrar sobre as
experiências vividas ao longo do processo de construção de
conhecimentos: os sentimentos e perspectivas que emergiram a partir
dos trabalhos realizados, possibilitando a construção de conhecimentos
e identidades culturais diante de um modelo de sociedade e educação
que nem sempre valoriza e estimula o fortalecimento das culturas locais
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foi uma experiência bastante significativa para os professores, assim
como para os estudantes.
No âmbito da Geografia, tivemos a oportunidade de
compreender e estabelecer relações entre as manifestações culturais
locais e os conteúdos em estudo. Na Geografia tivemos a oportunidade
de “[...] refletir, compreender, observar, interpretar e saber pensar o
espaço geográfico, que é um produto histórico, que revela as práticas
sociais das pessoas que nele convivem” (PUNTEL, 2007, p. 285).
Assim, compreendemos as diferentes potencialidades para ler e
entender o espaço geográfico e as interações com o cotidiano.
No contexto das atividades, a interdisciplinaridade foi
acontecendo mediante o desenvolvimento das práticas metodológicas
ativas mediadas pelas linguagens literária, musical e imagética
utilizadas no decorrer do processo, as quais potencializaram discussões,
resolução de problemas, apresentação de trabalhos prezando pela
coletividade, dinamismo, autonomia, solidariedade... habilidades
potencializadas a partir das interações dos estudantes entre si, no
contexto da sala de aula e, para além desta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo da premissa e perspectiva de educação e ensino
reflexivos e contextualizados, não se pode perder de vista as estratégias
metodológicas adotadas pelos professores no âmbito dos relatos aqui
apresentados, as quais viabilizaram a construção de conhecimentos
valorativos das experiências dos estudantes, potencializaram interações
e aprendizagens dinâmicas, significativas, críticas, assim como a
construção de identidades e subjetividades a partir do reconhecimento
e empoderamento cultural dos estudantes.
As práticas aqui relatadas permitiram aos professores e
estudantes refletirem e estabelecerem diálogos interdisciplinares a
partir de metodologias que potencializaram a construção de
conhecimentos contextualizados, dinâmicos e com autonomia, tendo os
princípios da metodologias ativas como requisito no processo de
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construção de conhecimentos. Assim, as diferentes linguagens e suas
potencialidades permitiram o desenvolvimento de diálogos que
instigaram os estudantes a buscarem o conhecimento de forma
autônoma e comprometida, uma vez que sentiram-se seduzidos
conforme as atividades aconteciam.
Mediante o apresentado ratifico a necessidade de reorganização
dos currículos escolares a partir de formação continua para os
professores, atendendo assim propostas sinalizadas na BNCC. Tendo o
apoio pedagógico, os profissionais da educação, principalmente
gestores, coordenadores e professores, terão motivações e segurança na
efetivação de práticas pedagógicas interdisciplinares tendo em vista as
metodologias ativas.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho, apresentamos um recurso didático analítico para
trabalhar na sala de aula, a temática dos domínios morfoclimáticos,
mais especificamente, com turmas do sétimo ano. Nesse âmbito,
entendemos que o docente quando busca utilizar-se de metodologias
ativas no ensino da Geografia, corrobora não só com o desenvolvimento
da criticidade como também auxilia na integração dos alunos, pois
geralmente essas atividades necessitam de um trabalho coletivo para o
seu desenvolvimento.
Dessarte, no caso da cartografia temática despertam os discentes
para a realidade que os envolvem. A partir da confecção da atividade
proposta, oferece-lhes a noção de espacialidade e trabalhar a
localização de alguns elementos no território brasileiro. Para tal, faz-se
necessário, não só expor o conteúdo, mas envolver o aluno para que
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eles contribuam fazendo associações com suas vivencias, e com isto
tornando a aprendizagem mais significativa.
Almeida e Passini (2011) ressaltam que, o que faz com que o
aluno entenda a linguagem cartográfica é o acompanhamento
metodológico de cada parte do processo de desenvolvimento, para que
estes possam estabelecer um sistema de signos ordenados, obedecendo
um sistema de projeções para que haja a coordenação de pontos de vista,
e a partir disso os discentes familiarize-se com a linguagem
cartográfica.
Segundo Freire (2015), o papel do educador é garantir que o seu
trabalho não seja apenas ministrar os conteúdos, mas induzir o aluno a
criticidade. Nesse sentido, apesar das metodologias ativas serem pouco
utilizadas, tendo em vista, a predominância de formas tradicionais de
ensino, este pode ser um importante recurso pedagógico que busca
despertar o interesse dos alunos e torna-lo um ator no processo de
ensino – aprendizagem.
Os resultados aqui apresentados, emergiu de trocas realizadas a
partir de um grupo do Facebook, Geografia Ativa, e de pesquisas
bibliográficas, o primeiro ofereceu um modelo de atividade prática.
Tendo em vista que neste perfil, professores/pesquisadores buscam
aprimorar suas práticas por meio da permuta de atividades
desenvolvidas na área de geografia e o segundo contribuiu com a
construção teórica que oferta embasamento para a construção, aplicação
e efetividade da atividade prática.
Desse modo, este trabalho traz como objetivo geral a produção
de um recurso didático para o ensino da Geografia no Nível
Fundamental e a partir disso destacar a importância de metodologias
ativas. Os objetivos específicos são trabalhar a percepção, noção de
espacialidade e localização para tal foi utilizado como fundamentação
teórica o conceito de domínio morfoclimático desenvolvido por Aziz
Ab’ Saber e como materiais e métodos foi proposto o uso de papel EVA
(Etileno Acetato de Vinila) ou papel emborrachado na confecção de
mapas de distribuição de tais domínios no espaço geográfico brasileiro.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Segundo Ab’Sáber (2003), entende-se por domínio
morfoclimático e fitogeográfico um conjunto espacial de certa ordem
de grandeza territorial de centenas de milhares a milhões de quilômetros
quadrados de área onde haja um esquema coerente de feições de relevo,
tipos de solos, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas.
Neste sentido o território brasileiro foi dividido em seis domínios
morfoclimáticos mais as faixas de transição. Sendo estes denominado
pelo o autor supracitado como:
1. Domínio Amazônico: Trata-se de um gigantesco domínio de
terras baixas florestadas que se configura na planície amazônica,
disposto em anfiteatro, enclausurado entre a grande barreira,
imposta pelas terras cisandinas e pelas bordas dos planaltos
Brasileiro e Guianense. No que se refere ao clima nesse domínio
é quente e úmido e abaixo da camada superficial o solo é pobre
e arenoso. Relativo a sua rede hidrográfica é composta pela
maior bacia hidrográfica brasileira e a cobertura vegetal é
representada por uma floresta densa.
2. Domínio do Cerrado: É característico da região central do
Brasil. No que refere-se ao tipo de clima, predomina-se o clima
tropical continental, onde o inverno é seco e os verões chuvosos
o sistema hídrico apresenta vários rios, sendo estes importantes
para o abastecimento de algumas bacias hidrográficas e sua
vegetação é de arbustos de médio porte que apresentam galhos
e troncos retorcidos e cascas grossas.
3. Domínio dos Mares de Morros: Trata-se de um domínio que
predomina do Nordeste a Sul do litoral brasileiro, mais
especificamente, até Santa Catarina, adentrando com maior
intensidade no Sudeste a vegetação predominante é mata
atlântica. Acerca das feições do relevo, apresentam morros
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arredondados ou mamelonares, com destaque especial para a
Serra do Mar. As características climatológicas – hidrológicas
consistem em um clima tropical úmido e tropical de altitude os
rios são úteis para a produção de energia.
4. Domínio da Caatinga: As características climatológicashidrológicas desse domínio apresentam chuvas mal distribuídas
e seus rios são intermitentes ou temporários. O aspecto
morfológico é dominado por várias superfícies planas e
formações serranas e chapadas. No que se refere, ao solo podese afirmar que, quimicamente o solo é fértil, mas ele é raso e
pobre em matéria orgânica a sua vegetação é espaçada e de
médio porte.
5. Domínio das Araucárias: Sua morfologia consiste em áreas
planálticas localizadas na região Sul do Brasil. No que refere se a suas características climatológicas-hidrológicas se encontra
nesse domínio clima subtropical e rios que pertencem à Bacia
do Paraná, onde apresentam grande aproveitamento
hidrelétrico. Além disso, o solo é fértil solo (terra roxa) e sua
vegetação é dominada pela Floresta Subtropical com pinheiros
(Araucária angustifólia).
6. Domínio das Pradarias: Localizado em áreas de clima
subtropical com temperaturas médias. Apresenta relevo
aplainado com suaves ondulações. Rios pertencentes à Bacia do
Uruguai entrecortam a paisagem. A área é dominada por uma
vegetação rasteira, os campos, utilizados como pastagens. Além
disso, há as faixas de Transição, este não é considerado um
domínio por não possuir características definidas. No entanto,
apresenta espécies animais e vegetais semelhantes aos domínios
mais próximos como os domínios morfoclimáticos já descritos.
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Santos e Fechine (2017), relata que a geografia, enquanto
ciência busca discutir as transformações ocorridas no espaço a
partir da relação sociedade versus natureza. Assim, tem na
cartografia um mecanismo didático e eficaz de transmissão das
transformações ocorridas no espaço, para tal, é necessário o
ensino dessa ciência desde os anos iniciais, de modo a estimular
o desenvolvimento das noções espaciais nas crianças. Dentro
desse contexto, a cartografia aparece como uma linguagem a ser
ensinada e o ensino dessa linguagem passa por uma
alfabetização: a alfabetização cartográfica.
Nesse sentido, a atividade apresentada busca, através da
cartografia temática trabalhar os conceitos de domínios
morfoclimáticos como também sua localização no espaço geográfico
brasileiro. Tendo em vista, o fácil acesso e baixo custo dos materiais
utilizados na construção da tarefa, torna acessível e possível a sua
confecção na rede pública de ensino sobre esse processo Santos e
Fechine (2017) destaca:
Para formação de sujeitos pensantes e atuantes no espaço ao qual
estão inseridos é relevante à compressão da leitura que se faz do
mundo. E esta leitura ocorre a partir da aprendizagem proporcionada
na escola, potencializada pela aprendizagem das noções espaciais,
sendo na leitura do espaço o desenvolvimento da autonomia do
educando para construção de seu pensamento crítico.

Nesse âmbito, a realização dessa atividade propõe-se a leitura
dos domínios morfoclimáticos no espaço geográfico brasileiro, assim,
faz-se necessário a mediação do professor na distribuição adequada dos
grupos e organização do material. Nesse sentido, o docente pode
trabalhar o conteúdo de forma expositiva com suporte visual de um
projetor, livros de didáticos ou imagens, pois é necessário para esta
atividade um conhecimento prévio da espacialização e configuração
dos domínios. Posteriormente, deve ser realizada a atividade para
construir um recurso didático analítico com a finalidade de materializar
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o conhecimento anteriormente trabalhado. A lista de materiais
necessários para atividade estão presentes na tabela 1.
Tabela 1
Relação de materiais (para cada grupo)
Quantidade
Materiais
7
Papéis EVA (uma cor para cada)
1
Tubo de cola
1
Tesoura sem ponta
1
Imagem com a delimitação dos domínios
Os procedimentos adotados devem seguir uma certa ordem para
garantir a eficiência na construção do recurso. Posto isso, após a
distribuição dos materiais para os grupos acontecesse a orientação de
como se deve utilizar cada material, promovendo assim menor
desperdício e o cuidado em manusear a tesoura. Ademais, é necessário
estabelecer uma cor padrão para cada domínio, como também para a
faixa de transição, pois só assim é possível distinguir a proporção e os
diferentes tipos de domínio, bem como sua localização.
Imagem 1

Fonte: Leandro Seles (2019)
- 443 -

Imagem 2

Fonte: Leandro Seles (2019)

A proposta da atividade conduz os alunos numa jornada de
novos conhecimentos e percepções do ambiente, além de romper com
formas tradicionais de ensino que induz determinados grupos a
enxergar a geografia como uma disciplina cansativa e enfadonha.
Diante disso, a atividade permite maior interação dos alunos e promove
o desenvolvimento de suas capacidades perceptivas em conjunto com
habilidades táteis. Doravante, tornando-os agentes no processo de
ensino-aprendizagem e com isto, estimular o interesse do discente pela
disciplina, assim como, por questões que o norteiam, haja vista, que o
ensino da componente tem em sua essência a interação do homem com
o meio. Sobre esse quadro (FREIRE, 2000, p. 25) explica:
As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de
pensar, de indagar-se e de indagar, de duvidar, de experimentar
hipóteses de ação, de programar e de não apenas seguir os
programas a elas, mais do que propostos, impostos. As crianças
precisam ter assegurado o direito de aprender a decidir, o que se faz
decidindo. Se as liberdades não se constituem entregues a si
mesmas, mas na assunção ética de necessários limites, a assunção
ética desses limites não se faz sem riscos a serem corridos por elas
e pela autoridade ou autoridades com que dialeticamente se
relacionam.
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Segundo Almeida (2001), quem não consegue usar um mapa
está impedido de pensar sobre aspectos do território que não estejam
registrados em sua memória, ou seja, está limitado apenas aos registros
de imagens do espaço vivido, o que o impossibilita de realizar análises
básicas de realidades desconhecidas.
Desse modo, a proposta de incentivo a inclusão e prática de
metodologias ativas propõe que os alunos possam fazer colocações,
possam acrescentar e mostrar o que daquele conteúdo dialoga ou não
com sua vivencia e a partir disso possam desenvolver a capacidade de
reflexão e de experimentar novas hipóteses, consequentemente,
contribui para que o professor possa trabalhar/ e ou desenvolver a
cidadania dos discentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, a efetividade de tal prática não está atrelada a boas
estruturas escolares, mas sim ao empenho e a criatividade do docente e
ao grau de envolvimento dos alunos. Assim, os professores são
induzidos a se reinventar e tornar todos os materiais ao seu alcance
ferramentas para o ensino e os alunos são desafiados a transformarem
sua percepção de ensino - aprendizagem como também são chamados
a contribuir com esse processo.
Todavia, a prática não pode está desconectada da teoria e vice e
versa, pois para que o aprendizado seja significativo é preciso que o
professor tenha embasamento teórico para consolidar sua prática e que
o aluno consiga fazer as conexões necessárias entre teoria e prática. De
acordo com Simielli (2003), os conhecimentos cartográficos devem ser
utilizados diariamente, pois isto contribui com a leitura de informações
como também promove autoridade ao indivíduo na sua relação com o
espaço.
Nesse sentido, a leitura cartográfica não se torna importante só
no contexto da sala de aula, mas torna-se também fundamental para a
leitura de várias variáveis do dia a dia do discente. Assim, é possível
por meio da leitura cartográfica compreender melhor a realidade para
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que de maneira consciente possa-se intervir sobre ela. Logo, entende-se
que o ensino sólido da temática é de fundamental importância para o
desenvolvimento crítico-social.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho busca socializar as práticas ancoradas nas
linguagens imagéticas decorrentes do projeto didático “Histórias em
Quadrinhos, Tiras e Charges: por uma outra Educação geográfica
imagética”, o qual fez parte da ação “III Ateliê de Educação
Geográfica”, uma das ações previstas no subprojeto Educação
Geográfica: Diversas linguagens, Formação docente e Geografia
Escolar (OLIVEIRA; PORTUGAL, 2018) vinculado ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). As atividades
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foram desenvolvidas em uma turma35 do 2º ano do Ensino Médio, do
turno matutino, do Colégio Estadual de Barrocas, situada na cidade de
Barrocas-BA, no Território do Sisal.
O subprojeto do PIBID “Educação geográfica: diversas
linguagens, formação docente e Geografia Escolar” (OLIVEIRA;
PORTUGAL, 2018) foi instituído através do Edital CAPES nº 7/2018,
desenvolvido de agosto de 2018 a fevereiro de 2020, contemplou
36 bolsistas36 distribuídos em 3 escolas urbanas, localizadas nos
municípios de Barrocas, Biritinga e Serrinha.
Os objetivos deste subprojeto foram: a) possibilitar uma melhor
articulação entre a universidade e a escola básica, tendo em vista
promover uma educação geográfica, a partir das diversas linguagens –
cartográficas, digitais, imagéticas e literárias, música, literatura,
charges, HQ, desenhos, gráficos, infográficos, cinema, dentre outras –
que permita ensinar e aprender diferentes temas e conceitos da
Geografia Escolar, conforme estabelece a Base Nacional Curricular
Comum; b) inserir os licenciandos em Geografia no cotidiano escolar
da rede pública de Educação Básica dos municípios de Barrocas,
Biritinga e Serrinha-BA, com o propósito de vivenciar práticas de
iniciação à docência, orientadas no princípio da práxis e do exercício
docente viabilizadas pelas diversas linguagens no processo de ensinoaprendizagem.
Acrescidos de c) possibilitar a participação dos licenciandos nas
atividades de planejamento de ações didático-pedagógicas e em
reuniões pedagógicas e órgãos colegiados das escolas parceiras,
visando aquisição de saberes inerentes à atuação docente na Educação
Básica; d) potencializar o desenvolvimento de práticas de ensino de
Geografia nas escolas parceiras que possam oportunizar o processo
construtivo do ser professor de Geografia em diferentes espaços
escolares – salas de aula, laboratórios, biblioteca, secretaria –, a partir
35

Constituída por 42 estudantes com faixa etária entre 15 e 19 anos, oriundos de
diversas localidades (sede do município, povoados e fazendas) tendo como professor
supervisor Cleidson da Mota.
36
Desse total, oito bolsistas foram voluntários.
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do diálogo e da articulação entre os membros do programa e a
comunidade escolar, bem como em outros espaços educativos para
além do escolar – ambientes culturais, científicos e tecnológicos, físicos
ou virtuais.
Além de e) consolidar experiências formadoras em que as
práticas e os saberes geográficos possam ser problematizados, a partir
das diversas linguagens, tanto no âmbito do ensino como da formação
docente de modo a ampliar a apropriação de conceitos, temas,
fenômenos e fatos geográficos, numa perspectiva de construção e
reconstrução do conhecimento, visando uma melhor educação
geográfica na escola; f) apropriar-se de diferentes linguagens enquanto
possiblidades de mediação para trabalhar conceitos, temáticas e
conteúdos da educação geográfica na escola básica, com alunos dos
Ensinos Fundamental II e Médio, a partir da problematização, no
âmbito de um processo dialético e histórico-crítico, tendo em vista a
articulação dessas linguagens com a produção social dos conteúdos da
Geografia Escolar; g) promover momentos de socialização, discussão e
reflexão sobre as produções e ações pedagógicas dos professores
bolsistas de supervisão e bolsistas de ID em Geografia, nas interrelações da Educação Superior e Educação Básica, visando uma
formação docente e uma educação geográfica articulada com a
realidade de vida dos sujeitos aprendentes.
A proposta deste subprojeto do PIBID de Geografia tem como
objetivo continuar possibilitando aos professores em formação inicial
do curso de Licenciatura em Geografia do Departamento de Educação
da UNEB, de Serrinha, momentos de formação docente a partir de
práticas de ensino ancoradas nas diversas linguagens, as quais se
constituem como dispositivos didático-pedagógicos para ensinar e
aprender temas e conceitos da Geografia na escola, contribuindo com a
formação do professor pesquisador, ao oferecer leituras e práticas
pedagógicas ancoradas nas diversas linguagens como possibilidades
dinamizadoras no ensino de Geografia, intentando aproximar os
conteúdos curriculares da Geografia com a realidade vivenciada pelo
aluno da escola básica. Nesse sentido, foram implementadas 8 ações
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propositivas: a) Seminário propositivo inicial; b) Rodas (geo)
dialógicas; c) Observação geográfica do cotidiano escolar; d) Encontros
de planejamentos dos trabalhos pedagógicos; 5) Ateliês de educação
geográfica; 6) Seminários de ateliês de educação geográfica; 7)
Mosaico de escritas geográficas e 8) Seminário (Geo)formativo.
O “Ateliê de Educação Geográfica” se configurou como uma
ação didático-pedagógica na qual os bolsistas de iniciação à docência,
sob o acompanhamento e supervisão do professor da escola parceira
(bolsista de supervisão), realizaram práticas docentes e favoreceram a
abordagem e “[...] a compreensão de temas, conceitos e temáticas [...]
mediada por diferentes linguagens, possibilitando entender/aprender,
de diferentes modos e a partir de diversos contextos, os temas tratados
pela Geografia no cotidiano da sala de aula” (MEIRELES;
PORTUGAL, 2012, p. 19), nas escolas parceiras dos municípios de
Barrocas, Biritinga e Serrinha.
As atividades do Ateliê de Educação Geográfica desenvolvidas
nas escolas eram socializadas no “Seminário de Ateliê de Educação
Geográfica”, uma ação que teve como objetivo socializar, para toda a
comunidade escolar, as ações decorrentes dos ateliês realizados, cuja
intenção era evidenciar a potencialidade das práticas de ensinoaprendizagem com as diversas linguagens na abordagem de conceitos,
temas, fenômenos, fatos e processos geográficos que compõem o
currículo da Geografia no Ensino Médio. Esta ação sempre aconteceu
no final das ações didáticas dos ateliês nas turmas envolvidas e se
constitui como um momento de culminância de cada ateliê na escola
parceira.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: DISPOSITIVO DIDÁTICO
NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA
De imediato, torna-se necessário explicitar algumas
argumentações que definem os quadrinhos como uma arte gráfica e suas
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possibilidades como um recurso didático interessante no ensino de
Geografia. Segundo Melo, Medeiros e Silva (2013, p. 263), “Os
quadrinhos atraem um público distinto pelo fato de serem oriundos do
conjunto de duas artes diferentes – escrita e desenho.” Desta forma,
aquele que ler as histórias narradas precisa interpretar e compreender
os signos e símbolos que estão nessa sequência decodificando os
elementos visuais e verbais inclusos. De acordo com Tanino (2011, p.
20), “[...] esta junção de imagem e texto é muito importante para os
(HQ’s), pois as informações presentes em cada quadro devem transmitir
ao leitor a compreensão da mensagem”.
No que permeia às questões geográficas podemos inferir que as
histórias em quadrinhos estão sempre representando o espaço das mais
variadas maneiras e com isso trazem diversos elementos a serem
abordados, uma vez que,
[...] Os quadrinhos constituem fonte de pesquisa por representarem
diferentes ambientes e possuírem, também, valor de conhecimento
expresso, não devendo ser, portanto, simplesmente ignorados na
pesquisa em Geografia (MENDONÇA; REIS, 2015, p. 99).

Contudo, no âmbito do subprojeto “Educação geográfica:
diversas linguagens, formação docente e Geografia Escolar”
(OLIVEIRA; PORTUGAL, 2018), as histórias em quadrinhos, as
charges, tirinhas e cartuns foram concebidas como linguagens que
potencializam a abordagem de múltiplos conteúdos da Geografia
Escolar.
A partir de uma reflexão e pesquisa sobre as potencialidades da
linguagem da charge, cartum, tira e histórias em quadrinhos como
recursos didático-pedagógicos no ensino de Geografia, foi proposto, na
elaboração do “III Ateliê de Educação Geográfica – Histórias em
quadrinhos, tiras e charges: por uma outra educação geográfica
imagética” o planejamento de sequências didáticas intencionando a
abordagem de conteúdos do currículo da Geografia nas escolas-campo
do subprojeto do PIBID, por meio das linguagens imagéticas. No
Colégio Estadual de Biritinga, a linguagem principal utilizada neste
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trabalho foram as histórias em quadrinhos, uma vez que este gênero
textual costuma ser bastante presente na vida de muitos leitores, desde
a infância, cuja prática continua na vida de alguns adultos, mesmo agora
no formato digital.
No projeto desenvolvido, além da elaboração de uma sequência
didática37, cujo objetivo foi a abordagem do conflito político e
ideológico (nomeado Guerra Fria) que se estendeu do final da década
de 1940 até o ano de 1991 entre os Estados Unidos da América e a exUnião Soviética, a partir de histórias em quadrinhos, foi realizado uma
roda de conversa sobre a origem e o modo de produção desta linguagem
e o seu uso em provas de concursos de vestibulares e do ENEM38.
A utilização das tiras e das HQ’s como dispositivos didáticopedagógicos se configura como uma importante estratégia
metodológica no ensino de Geografia porque estimula criatividade e
articula temáticas da Geografia Escolar, possibilitando, desse modo, a
abordagem de temáticas diversas de uma forma dinâmica, lúdica e
criativa em sala de aula.
No campo da educação geográfica, as diferentes linguagens
podem ser vistas como artefatos/dispositivos/recursos e objetos de
conhecimento, meio de comunicação, de expressão de sentimentos e de
pensamentos porque aguçam nossas reflexões sobre temáticas que
emergem no cotidiano. Sobre essa questão, Cousin (2012, p. 65) destaca
que
[...] a utilização de diferentes linguagens (cinema, poemas, charges,
história em quadrinhos, músicas, literatura, lendas, pinturas,
gravuras, mmapas, gráficos, fitas de vídeo, DVD, fotografias, textos
jornalísticos, produções televisivas, etc.) visa aproximar o ensino da
Geografia do cotidiano, auxiliando na compreensão da produção do
espaço, bem como na crítica a ele.

“[…] um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a
realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido
tanto pelos professores como pelos alunos”. (ZABALZA, (1998, p. 18)
38
Exame Nacional do Ensino Médio.
37

- 452 -

Ao elencar algumas linguagens que possibilitam pensar a
Geografia, os seus cotidianos e a interpretação, compreensão e
apropriação da produção do espaço, Cousin (2012) reafirma que os
meios de comunicação e informação desempenham um importante
papel na compreensão do mundo em que vivemos, pois não basta
apenas receber as informações, é preciso articulá-las para entendermos
os diferentes espaços e tempos, sobretudo, relacionando à vida em
sociedade e à ciência geográfica.
Corroborando com a compreensão de Cousin (2012) sobre as
potencialidades das linguagens no ensino de Geografia, Neves e Rubira
(2017, p. 121) sinalizam que
A Geografia ganha um leque de possibilidades para melhor atingir
a percepção do público discente, abordando em sua prática
pedagógica, a música, o cinema, a literatura e o objeto em questão
desta reflexão as histórias em quadrinhos, que reverberam em
ambos os hemisférios cerebrais de quem as lê: o esquerdo (racional)
com as informações científicas e termos técnicos e o direito
(criativo) com os desenhos e criações imagéticas ‘lúdicas’, os quais
auxiliam a mente a recriar sobre o que está vendo e lendo, e
questiona a necessidade de se resgatar a beleza poética na vida, em
contraponto à frieza cientificista cartesiana de um pensamento
racional exclusivista (NEVES; RUBIRA, 2017, p. 121).

As histórias em quadrinhos são um fenômeno da mídia do
século XX. Suas formas de produção, enredo e distribuição evoluíram
com o passar dos anos, atingindo uma escala quase global. Com temas
que retratam situações do cotidiano ao instigante mundo da fantasia, é
muito comum a inserção de diversas referências às conjunturas políticas
e sociais de seu tempo, dando aos quadrinhos um olhar do mundo à sua
época. Por muitos anos os historiadores ignoraram as HQ’s por
diferentes motivos, talvez, por considerá-las uma forma menor de
cultura ou por desconhecerem suas especificidades, tais como a
possibilidade de criação de obras autorais, reflexivas e críticas, mesmo
com o objetivo principal de entretenimento.
Ao longo do século XX, porém, a ciência histórica vem
ampliando seus domínios sucessivamente através do uso de novas
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abordagens e fontes o que requer, a cada momento, uma revisão dos
paradigmas do historiador para assim fortalecer essas novas
possibilidades como um campo de atuação seguro para a pesquisa.
O medo de uma guerra atômica e a paranoia da “ameaça
vermelha” do comunismo ocupavam a mente dos norte-americanos,
incluindo os autores das HQ’s da época. O imaginário popular já estava
influenciado pela ameaça que o comunismo representava, assim como
as maravilhas que a ciência nuclear poderia proporcionar. Esse período
(da Guerra Fria) foi o momento em que a editora Marvel resolveu criar
seus personagens mais emblemáticos, ou reinventá-los, como foi o caso
do Capitão América. Embora sejam fictícios e tenham sido criados
apenas para entretenimento, seus criadores se inspiraram no cotidiano
vivido e suas histórias contemplavam fatos que retratavam os
acontecimentos experienciados naquele momento histórico. A primeira
HQ do Quarteto Fantástico foi publicada em novembro de 1961, na
mesma época em que os EUA e a URSS disputavam a corrida espacial.
O Incrível Hulk também é um personagem criado no contexto da Guerra
Fria. Sua origem é associada aos testes nucleares.
Desta forma, após a contextualização da criação desses
personagens das histórias de quadrinhos, a turma ficou motivada e
assim, foram garantidas as análises de diversas obras e suas
características, favorecendo a contemplação da intenção pedagógica da
atividade, qual seja a abordagem do conteúdo “Guerra Fria” através de
histórias em quadrinhos. A referida atividade foi pensada em quatro
etapas. A primeira consistiu na realização de dois encontros (exposição
dialogada) sobre o conteúdo “Guerra Fria”, identificando as causas e
consequências desse conflito protagonizado por duas potencias
mundiais.
A segunda correspondeu a uma oficina temática sobre as
principais características das linguagens imagéticas (Histórias em
quadrinhos, charges, titãs e cartuns) mediada com a exposição de uma
seleção de HQ’s sobre o tema norteador da proposição didática. A
terceira, nomeada Laboratório Criativo foi o momento de criação das
histórias em quadrinhos que retratassem episódios decorrentes das
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ações bélicas no período da Guerra Fria. Neste momento de pesquisa e
produção artística, os alunos foram orientados a criarem as histórias, a
partir da apreensão do conteúdo abordado em duas aulas expositivas
dialogadas (primeira etapa). A quarta e última atividade do ateliê à
produção de uma revista com as histórias em quadrinhos criadas pelos
alunos, cujos enredos das narrativas deveriam evidenciar os eventos que
marcaram o período da Guerra Fria.
A turma foi organizada em grupos e cada um elegeu um evento
decorrente das ações que marcaram esse período de tensão geopolítica
entre os Estados Unidos e a União Soviética e seus aliados. Mediante
uma pesquisa nos livros didáticos e na internet, os grupos elaboraram
as histórias em quadrinhos, conforme exemplificação a seguir.
Figura 1
Representação da Guerra do Vietnã produzido pela Equipe 01.
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Figura 2
Representação da Guerra do Vietnã produzido pela Equipe 02

A figura 1 é a representação da Guerra do Vietnã produzido pela
equipe 01 na qual se buscou retratar a situação desse conflito bem como
ilustrar os países envolvidos nessa guerra: de um lado os Estados
Unidos, Vietnã do Sul, Reino de Laos, República Khmer, Coreia do Sul,
Austrália, Nova Zelândia, Filipinas e a Tailândia, além de outros
apoiadores que atuaram de forma menos direta. Do outro lado, os países
envolvidos foram Vietnã do Norte, Viet Cong, Coreia do Norte, China,
Khmer Vermelho e Pathet Lao, os aliados da União Soviética, que
forneceu armas e ajudou os guerrilheiros vietnamitas em seus
treinamentos.
A figura 02, produção da equipe 02 intenciona representar a
guerra na perspectiva de elucidar a morte de mais de um milhão de
vietnamitas e 55 mil combatentes dos EUA no conflito, e também fazer
alusão à assinatura do acordo de paz, em 27 de Janeiro de 1973, que
alimentou grandes esperanças tal como o cessar-fogo firmado em Paris
que deveria significar o fim da Guerra do Vietnã.
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Como se pode observar, as construções das histórias em
quadrinhos representadas nas figuras 01 e 02 deram margem a outras
produções subsequentes, que foi a confecção de uma revista com uma
coletânea de produções das histórias em quadrinhos sobre os eventos
que marcaram o período da Guerra Fria.
A confecção da revista foi feita em uma gráfica com base nos
desenhos produzidos pelos alunos e expostos tanto na classe e
socializadas para toda a escola. O objetivo foi promover um momento
de valorização do trabalho realizado e, também, difundir a prática
realizada com as histórias em quadrinhos; potencializar a busca por
dispositivos didáticos que possibilitem o ensino e a aprendizagem de
conceitos e temas na escola ancorados nas múltiplas linguagens.
A figura 03 é retrato do exterior da revista que foi produto do
“III Ateliê de Educação Geográfica – Histórias em quadrinhos, tiras e
charges: por uma outra educação geográfica imagética”, a qual é
composta por histórias em quadrinhos, cujos enredos e imagens
retratam episódios da Guerra Fria. A intenção foi organizar os eventos
por período e conceber a revista como um recurso paradidático, o qual
deveria ser consultado para potencializar a aprendizagem do tema
contemplado, de forma lúdica e prazerosa. Cada aluno recebeu um
exemplar da revista.
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Figura 3
Capa e contra capa da Revista de Coletânea de HQS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização das múltiplas linguagens como recursos didáticos
na escola é uma estratégia metodológica que possibilita a abordagem de
diversos temas que compõem o currículo escola na educação básica.
No âmbito das ações que compuseram o subprojeto do PIBID,
intitulado, Educação Geográfica: diversas linguagens, formação
docente e Geografia Escolar, vinculado ao curso de Licenciatura em
Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Ateliê de
Educação Geográfica foi concebido como momento formativo, cujas
ações didáticas envolveram as diversas linguagens no processo de
ensino-aprendizagem de temáticas da Geografia Escolar, mediadas por
discussões e planejamentos de sequências didáticas no âmbito dos
encontros de formação na universidade, os quais foram nomeados
Encontros de planejamentos dos Trabalhos pedagógicos39. As sessões

39

Na ação concernente aos Encontros de planejamentos dos trabalhos pedagógicos,
os bolsistas foram mobilizados para a construção de planejamentos didáticos do
trabalho pedagógico envolvendo as ações dos Ateliês de Educação Geográfica nas
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dos ateliês ocorreram no espaço das escolas parceiras, onde os bolsistas
de iniciação á docência realizaram as atividades docentes com o uso das
diversas linguagens para ensinar conteúdos curriculares da Geografia.
Nessa terceira edição do Ateliê de Educação Geográfica, a
linguagem selecionada para nortear as práticas de ensino na escola foi
a linguagem imagética. Por conta da complexidade do conteúdo que
seria contemplado naquela unidade temática, elegemos a história em
quadrinhos como linguagem-referência das atividades que seriam
realizadas. Desse modo, através das histórias narradas em quadrinhos,
elaboramos uma sequência didática, a qual comportou quatro etapas
(mencionadas anteriormente), tendo em vista a abordagem do conteúdo
Guerra Fria.
Quanto às atividades planejadas no âmbito do III Ateliê de
Educação Geográfica, por meio da utilização de histórias em
quadrinhos, conseguimos realizar as práticas, cujas proposições se
configuraram como férteis oportunidades para se pensar em diferentes
estratégias didáticas ancoradas no uso didático-pedagógico das
múltiplas linguagens no ensino de Geografia.
Torna-se necessário, também, ressaltar a relevância do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na
formação inicial de professores, ao conceber a escola, enquanto espaço
formativo e formador.
REFERÊNCIAS
BIBE-LUYTEN, S. M. O que é história em quadrinhos. Brasiliense,
1985. Disponível em: http://quadrinheiros.com/2013/04/12/a-historiadas-historias-em-quadrinhos-a-erade-ouro. Acesso em: 20 dez. 2019.
COUSIN, Marcelo. Janela para o Mundo: o cinema como ponte entre
lugares reais e imaginários. In: PORTUGAL, Jussara Fraga;
CHAIGAR, Vânia Alves Martins. (Orgs.). Cartografia, cinema,
unidades escolares a partir das diversas linguagens, os quais ocorreram durante todo
o subprojeto.
- 459 -

literatura e outras linguagens no ensino de Geografia. Curitiba:
CRV, 2012. p. 65-77.
MEIRELES, M. M. de; PORTUGAL, J. F. Entre textos, imagens e
canções: a “cidade da Bahia” e suas geografias. In: PORTUGAL, J.
F.; CHAIGAR, V. A. M. (org.). Cartografia, cinema, literatura e
outras linguagens no ensino de Geografia. Curitiba: CRV, 2012. p.
19-40.
MELO, K. C.; MEDEIROS, A. F. D.; SILVA, A. D. A. Uma
Linguagem Alternativa no Ensino Escolar: as histórias em quadrinhos
na mediação do ensino e aprendizagem da geografia, n.1. Ateliê
Geográfico, Goiânia-GO, v. 7, p. 260- 283, abril, 2013. Disponível
em: https://www.revistas.ufg.br/atelie/article/view/18965. Acesso em:
15 dez. 2019.
MENDONÇA, M. J.; REIS, L. C. T. D. Percepção do Espaço
Geográfico nos Quadrinhos. Nonaarte, São Paulo, v. 5, p. 55-65, 2º
semestre 2016. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/nonaarte/article/view/137155/132944.
Acesso em: 13 dez. 2019.
OLIVEIRA, S. de; PORTUGAL, J. F. Educação Geográfica:
diversas linguagens, formação docente e Geografia Escolar.
Subprojeto do Programa Institucional de bolsas de Iniciação à
Docência – PIBID. Departamento de Educação da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB). Curso de Licenciatura em Geografia.
UNEB, Campus XI, Serrinha, 13 p. (Digitalizado)
TANINO, S. Histórias em Quadrinhos como recurso metodológico
para os processos de ensinar. 2011. 33 f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de
Londrina, Londrina, 2011. Londrina: [s.n.], 2011. Disponível em:

- 460 -

http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/SONIA%20TANIN
O.pdf. Acesso em: 13 dez. 2019.
ZABALA, A. A Prática Educativa: como ensinar. Porto Alegre:
Artmed, 1998.

- 461 -

MICROMONÓLITOS COMO FERRAMENTA DE
ENSINO NA COMPRRENSÃO DA RELAÇÃO
SOLO-PAISAGEM
Rabech Grasiely Gomes Marques
Universidade Federal do Piauí
rabechgrasiely1998@hotmail.com
Guilherme de Sousa Silva
Universidade Federal do Piauí
guilherme-sousa@ufpi.edu.br

INTRODUÇÃO
Na Pedologia o termo monólito refere-se a cortes verticais e
tridimensionais de solos coletados e preservados com produtos
específicos, em laboratórios ou museus com a finalidade de estudos ou
exposição, sendo preservada duas características naturais. Seu tamanho
eles podem ser micro ou macro. Os micromonólitos possuem
dimensões de poucos centímetros cúbicos, e os macromonólitos, que
representam perfis de solos em tamanho natural, sendo mais comuns
(MARQUES et al., 2011; SILVA e VALLADARES, 2020).
A ferramenta visa facilitar a visualização e o estudo de
características morfológicas dos solos investigados e da vegetação, ou
das relações solo/planta/atmosfera em ambiente protegido ou
controlado, ou seja, sua variação espacial ao longo da paisagem, além
da possibilidade para o ensino de solos em qualquer nível de
escolaridade (OLIVEIRA et al., 2018; SILVA e VALLADARES,
2020). Sendo melhores que fotografias, para apresentar alguns dos
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principais atributos morfológicos dos solos, como cor, estrutura e
transição entre os horizontes (BAREN; BOMER, 1979).
Oliveira et al. (2018) destacam que a utilização de monólitos
como ferramenta para o ensino em solos, tem apresentado bons
resultados, devido a retomada da discussão sobre a situação do ensino
de solos no Brasil, durante a realização do Simpósio Brasileiro de
Educação em Solos em 2008 (IV SBES), partindo deste mesmo evento
estímulos para uma maior abrangência e qualidade sobre o conteúdo de
solos nos livros didáticos da educação básica.
Partindo disso, Sandalowsk (2012) destaca que o solo ainda é
um tema pouco abordado nas escolas, sendo geralmente desconsiderado
e pouco valorizado no Ensino Básico diante de outros elementos
naturais, como a água, o ar e a vegetação.
Quanto a relação solo-paisagem pode ser entendida como a
soma entre o solo e a paisagem definido no tempo e espaço, ou seja, é
o conjunto dos atributos do solo e da paisagem e a interação entre ambos
(CARRÉ e MCBRATNEY, 2005). Sendo uma relação importante, pois
os mesmos descrevem e estudam a dinâmica dos solos no contexto de
paisagem, portanto, como corpo natural e tridimensional (PENNOCK
e VELDKAMP, 2006).
Para Sommer (2006), essa relação favorece melhor a
compreensão e entendimento dos solos na paisagem por dois aspectos:
(i) vislumbrar a variabilidade espaço-temporal dos atributos do solo e
(ii) permite visualizar os processos dinâmicos, por exemplo, transporte
de água e sedimentos.
Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo elaborar
micromonólitos de dois perfis de solos localizados na área rural de
Teresina, Piauí.
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METODOLOGIA
Área de estudo
Os perfis descritos estão dentro do território de
desenvolvimento entre Rios no Piauí. No quadro abaixo está descrito a
localização dos pontos (quadro 01).
Quadro 01
Localização e características dos perfis estudados.
Perfil

Localização/Ambiente

S1
PLINTOSSOLO
PÉTRICO
Concrecionário
argissólico
S2
ARGISOLO
AMARELO
Distrófico
abrúptico

Anel viário de Teresina, a
aproximadamente 1000m da BR
316 em direção leste. UTM
9419872N; 754224E. Fuso 23.
Altitude de 94 m.
Anel viário de Teresina, a
aproximadamente 300m da ponte
do Rio Poty em direção oeste.
UTM 9419884N; 754273E. Fuso
23. Altitude de 85 m.

Formação
Geológica
Formação
Pedra de
Fogo

Formação
Pedra de
Fogo.

Fonte: autores (2021).

De acordo com a classificação climática de Koppen, o clima da
região é Aw’ (tropical chuvoso), com precipitações anuais variando de
1.200 a 1.400 mm. A temperatura varia anualmente: mínima de 21,6°
C, média de 26,7° C e máxima de 32,9° C (CODEVASF, 2006).
A vegetação do território é de áreas de matas de cocais, com
predominância de babaçuais ilhas de cerrados por toda a extensão;
vegetação de transição entre a caatinga e a floresta equatorial,
caracterizado pela presença de árvores de grande porte, que necessitam
de umidade considerável, e solo rico em nutrientes em decorrência do
processo de decomposição da vegetação (CODEVASF, 2006).
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Procedimentos metodológicos
Para este trabalho foram selecionados 2 perfis de solo para sua
caracterização e produção dos micromonólitos. Primeiramente foram
observados locais representativos para a coleta e produção dos
micromonólitos, por questões práticas foram escolhidos locais onde o
solo estava exposto, ou seja, cortes em barrancos.
Assim, posteriormente foram descritas, em fichas de cada perfil,
características perspectiveis pelo tato e pela visão, como: a cor, textura,
plasticidade e espessura dos horizontes. Além disso, foram observadas
características do entorno de cada perfil que pudessem proporcionar
uma melhor compreensão da relação solo-paisagem, como: vegetação,
relevo, altitude, presença ou não de erosão, cursos d’água, etc.
Os perfis foram descritos, coletados e caracterizados segundo o
Manual de Descrição e Coleta de Solos no Campo (SANTOS et al.,
2005), e o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS
(SANTOS et al., 2018). Para a produção dos micromonólitos foi
seguida a metodologia descrita por Kiehl (1979) e utilizada por Silva e
Valladares (2020), que citaram os seguintes materiais: coletor de
micromonólitos e suporte de madeira, cartolina ou papel simples,
papelão, faca e martelo pedológico, cola à base de acetato de polivinil
(PVA) e cola rarefeita à base de PVA. Para interpretação dos resultados,
fez-se necessário utilizar figuras e quadro.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Seguindo a metodologia exposta os solos foram classificados
em: PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário argissólico (S1) e
ARGISSOLO AMARELO Distrófico abrúptico (S2). A seguir é
apresentado os microminólitos (figura 1) dos perfis dos solos.
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Figura 01
Micromonólitos produzidos em campo. A- PLINTOSSOLO
PÉTRICO Concrecionário argissólico; B- ARGISSOLO
AMARELO Distrófico abrúptico.

Fonte: autores (2020).

Conforme Silva e Valladares (2020) os micromonólítos
permitem aos alunos visualizarem as características morfológicas dos
solos, podendo levá-los a uma aprendizagem mais significativa. Pois
como nem sempre é possível a realização de aulas de campo,
especialmente no âmbito da escola básica pública, a utilização deste
recurso mostra-se como uma alternativa viável para sanar este
problema, possibilitando levar o solo para sala de aula e aprofundar os
conhecimentos acerca desse tema.
Zabala (1998) destaca que os recursos didáticos, são uma
variável metodológica importante no processo de ensino, e se adequa a
diferentes âmbitos de intervenção, intencionalidade e função,
organização e características dos conteúdos e suporte.
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Em situações em onde não é possível o exame de perfis in situ
durante o processo de ensino-aprendizagem, coleções de perfis
preservados como os micromonólitos são tidos como excelentes
instrumentos didáticos. Além disso, a partir desse instrumento é
possível perceber a variação espacial e temporal dos solos ao longo de
uma paisagem (MARQUES el al., 2011; SILVA e VALLADARES,
2020).
O PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário argissólico (S1)
está localizado no Anel viário de Teresina, a aproximadamente 1000 m
da BR 316 em direção leste em um corte de estrada em rampa de
colúvio, 10% de declive, com altitude de 94 m. E atualmente é utilizado
como pasto e vegetação secundária.
O solo teve como material de origem Sedimentos provenientes
de produtos do intemperismo de arenitos e pelitos da Formação Pedra
de Fogo. O relevo local é ondulado, com rochosidade, mas com
drenagem e erosão moderadas.
Conforme Santos et al. (2018) solos com caráter concrecionário
possuem petroplintita na forma de nódulos ou concreções em mais de
um horizonte, com quantidades insuficientes para caracterizar horizonte
concrecionário. As petroplintitas do perfil S1 possui aspecto
arredondado, polido devido ao transporte do material concrecionário,
além do mais, percebe-se nitidamente que o material foi sendo erodido
pela encosta.
A vegetação primária local é do tipo floresta subcaducifólia ou
florestas estacionárias semideciduais, ou seja, perdem as folhas no
período seco e porte arbóreo de até 20m e ocupam ambientes de
transitam e entre zona úmida costeira e o semiárido. Na figura 2,
podemos visualizar a paisagem na qual o perfil se encontra.
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Figura 2
Fotografias do solo amostrado. A- Perfil S1 (PLINTOSSOLO
PÉTRICO Concrecionário argissólico). B- Paisagem de
ocorrência.

Fonte: DANTAS JÚNIOR (2019).

O perfil S2- ARGISSOLO AMARELO Distrófico abrúptico,
está localizado no Anel viário de Teresina, a aproximadamente 300m
da ponte do Rio Poti em direção oeste, em um corte de estrada em terço
médio de colina, 3% de declive e com 85m de altitude. Seu uso atual,
assim como o perfil S1, é de pasto e vegetação secundária.
O solo S2 possui caráter distrófico por possuir saturação por
bases inferior a 50 % (MORAES, 2004). Está sob um relevo suave
ondulado, com pedregosidade e rochosidade ausentes, com erosão não
aparente, mas com acentuadamente drenado e teve como material de
origem, sedimentos provenientes de produtos do intemperismo de
arenitos e pelitos da Formação Pedra de Fogo. Sua vegetação primária
é do tipo floresta subcaducifóliadicótilo-palmácea com babaçu. Na
figura 03, podemos visualizar o perfil S2 (A) e sua paisagem de
ocorrência (B).
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Figura 03
Fotografias do solo amostrado. A- Perfil S2 (ARGISSOLO
AMARELO Distrófico abrúptico). B- Paisagem de ocorrência.

Fonte: DANTAS JÚNIOR (2019).

Abaixo apresentam-se os dados referentes às características
morfológicas (quadro 2) dos solos estudados.
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Quadro 02
Atributos morfológicos dos perfis de solos.

Fonte: autores (2021).

Conforme o quadro 2, o perfil S1 apresenta quatro horizontes
(Ac, Ec, Btf1 e Btf2) de espessuras diferentes, sendo descrito até a
profundidade de 140 cm. Os horizontes Ac e Ec, possuem característica
subordinada (c) que indica a presença de concreções ou nódulos
endurecidos, ainda possuem textura média, com consistência úmida
solta. O horizonte Ac tem estrutura de grãos simples, de consistência
molhada ligeiramente plástica e pegajosa, a transição é plana e clara. Já
o Ec possui estrutura de grãos simples e maciça, de consistência
molhada não plástica e ligeiramente pegajosa e a sua transição é plana
e gradual.
Os horizontes Btf1 e Btf possuem características subordinadas
que indicam o acúmulo de argila (t) e a existência de plintita (f), ambos
possuem textura argilosa e de consistência úmida dura e de consistência
molhada plástica e pegajosa. O Btf1 tem estrutura de blocos angulares
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e subangulares, média e grande, moderada e transição plana e gradual,
enquanto o Btf2 manifesta blocos angulares, média e grande, moderada
a fraca.
Já o perfil S2 possui cinco horizontes (Ac, E, BE, Bt e Bw)
descrito até 180 cm, em sua maioria de textura média, com exceção do
horizonte E que tem textura arenosa. Assim como no perfil S1, o
horizonte A apresenta concreções ou nódulos endurecidos, e sua
consistência molhada e úmida, é muito friável e não plástica e não
pegajosa, respectivamente, bem como no horizonte E. Ainda a respeito
ao horizonte Ac, sua estrutura é granular, pequena e moderada com
transição ondulada e abrupta. Já o horizonte E dispõe de estrutura de
bloco subangulares, média e grande, fraca e transição plana e clara.
Por fim, os horizontes Be, Bt e Bw são friáveis, quando úmidos
e ligeiramente plásticos e ligeiramente pegajosos quando molhados. O
BE e Bt tem transição plana e difusa. Com relação a estrutura ela
apresentou-se em blocos subangulares, média e grande, fraca a
moderada (BE); em blocos angulares, média e grande, moderada (Bt) e
em blocos angulares, grande, fraca a moderada (Bw).
Assim como no perfil S1, o perfil S2 contém característica
subordinada t no horizonte Bt, que indica acúmulo de argila. Já o Bw,
possui característica subordinada w, no qual indica intensa
intemperização com inexpressiva acumulação de argila.
Contudo, aliando o quadro, as figuras expostas e os
micromonólitos que permitem ao aluno visualizar as características
morfológicas dos horizontes, espera-se que se tenha uma maior
facilidade na compreensão da relação solo-paisagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os micromonólitos mostram-se práticos quando o assunto é
ensino de solos para a educação básica, pois permite ao professor
transportá-los e exibi-los em várias turmas. Assim os alunos podem ter
em mãos e visualizarem as características físicas e morfológicas de um
perfil de solo. Além disso os estudantes podem ser levados a locais que
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tenham um perfil de solos exposto para confecção dos micromonólitos,
descrevê-los com base nas observações em campo e o relacionarem
com a paisagem de ocorrência.
Contudo, os micromonólitos mostram-se como uma boa
ferramenta para o ensino de solos e sua relação com a paisagem, já que
esta área apresenta uma carência na utilização de recursos nãoconvencionais que proporcionem uma aprendizagem mais significativa
ao aluno.
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INTRODUÇÃO
A escola é um ambiente cujo encadeamento da comunicação
viabiliza uma incessante troca de princípios. Com a expansão do
alcance à tecnologia testemunhado desde os anos 1990, verifica-se a
eclosão de uma contemporânea geração: a geração Z, oriunda no
começo da década de 90 e já com alcance às vigentes tecnologias.
Gradativamente mais presentes no interior do Brasil, as novas mídias
retratam-se para as pessoas como uma “janela para o mundo”; por esse
motivo, experimentamos uma nova técnica de linguagem dialogando
com o ensino da Geografia.
Assim, esta investigação propõe-se a explorar os limites e
viabilidades da serventia da arte cinematográfica como artifício
didático no ensino de Geografia e, consequentemente, assimilar de que
forma tais filmes são escolhidos e empregados pelos professores nas
aulas, constatando a técnica de ressignificação dos conteúdos
geográficos a partir do emprego do cinema nas aulas e entendendo a sua
atuação no desenvolvimento de conceitos e estereótipos pelos alunos.
Constata-se, de antemão, que os profissionais da educação, os alunos e
a compreensão geográfica atribuirão novas ideias aos filmes.
Nesse processo de ressignificação da linguagem produzida
pelos filmes é importante ter claro o papel da Geografia. Ensinar
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Geografia com base na sétima arte nos obriga a repensar o objeto e os
métodos presentes no ensino dessa ciência. O cinema possui a
capacidade de ser um aliado na compreensão de que a Geografia possa
transparecer não estar centrada apenas em descrições meramente
focadas em aspectos físicos, tampouco em processos históricos
desprovidos de espacialidade.
Os lugares se desenvolvem de formas diferentes, já que são
resultados de diversas relações sociais. Aqueles que nascem e crescem
em determinado lugar estabelecem vínculos pessoais geradores de
territorialidades. Tais situações são retratadas em diversos filmes que,
desta forma, podem contribuir para a internalização de conceitos
geográficos.
No interdiscurso com a linguagem cinematográfica, o
desconhecimento dos conceitos que fundamentam a Geografia e seu
ensino facilitará a superposição das ideias veiculadas aos filmes, para o
que se pode pensar nas suas potencialidades a partir do que se pretende
ensinar em Geografia. É o ensino desta disciplina na escola básica que
dá razão à aplicabilidade dos filmes em aula. Apoiados no
reconhecimento das adversidades exteriorizadas pelos alunos e
pautadas pelos professores, objetiva-se determinar quais concepções
geográficas poderiam ser ponderadas com a colaboração do cinema.
É relevante acentuar que a expressiva atribuição do cinema nas
aulas não é a de meramente ser visto, mas, de ser instrumento de
reflexão e contemplação. Com efeito, a presente pesquisa assume o
compromisso de assimilar como tal ferramenta está sendo operada pelos
professores e quais suas implicações no ensino da Geografia, enfocando
o fator midiático infiltrado na sociedade.
METODOLOGIA
A estrutura do presente trabalho alicerçou-se em reflexões
teóricas relacionadas à aplicabilidade de filmes no ensino de Geografia.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Conhecido como a sétima arte, o que chamamos de cinema hoje
foi originado em 1895, na França, pelos irmãos Louis e Auguste
Lumière. A invenção, entretanto, só foi possível pela produção anterior
da fotografia por Louis-Jacques Daguerre e Joseph Nicéphore Niépce,
a qual, inclusive, ganhou novos significados e movimentos, gerando as
cenas que assistimos (COELHO & VIANA, 2011).
O cinema, portanto, relaciona-se com o discernimento da
realidade do mundo, uma vez que “fatos históricos, pessoas,
acontecimentos em geral, sempre foram retratados em filmes, fazendo
com que os mesmos fossem reproduzidos no imaginário dos cinéfilos.”
(COELHO & VIANA, 2011, p. 90). Assim, “muito da percepção que
temos da história da humanidade talvez esteja irremediavelmente
marcada pelo contato que temos/tivemos com as imagens
cinematográficas” (DUARTE, 2002 apud COELHO & VIANA, 2011,
p. 90).
O desenvolvimento da arte cinematográfica, portanto, acabou
criando uma nova forma de linguagem, que permite repensar os
conteúdos geográficos ensinados. Sendo assim, é possível relacionar
essa linguagem filmográfica pela forma como nos integramos à cultura,
adquirimos identidade e internalizamos os sistemas de valores que
estruturam nossa vida (CIPOLINI, 2008).
Se por um lado existe uma função mercadológica do cinema,
que é visível e direcionada ao marketing, por outro viés, podemos
destacar que o momento histórico ao qual o filme foi concebido,
influenciará sua produção e divulgação, de forma que as emoções por
eles provocadas serão permeadas pelos valores e pela maneira de se
lidar com os sentimentos, oscilando em ódio, perda, amor, raiva, dor e
frustração, por exemplo.
Sendo assim, levando em consideração o uso e importância do
cinema sob diversos aspectos, a educação não fica para trás, sendo que
por meio dos filmes o professor relaciona a pergunta de determinada
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disciplina com o que a produção retrata, saindo do campo abstrato e
situando os alunos de forma concreta.
O filme, assim como outros meios da arte, majoritariamente se
importa mais com as condições comerciais que educacionais, ao menos
que seja produzido com foco total em um olhar educativo. Porém, se
tomarmos os filmes a partir do viés crítico de um professor, todo filme
será educativo, pois o mesmo aborda um determinado conteúdo, com
uma própria linguagem, indo ao encontro do que fora discutido
anteriormente, compreendendo esta linguagem como caminho para
uma construção de conhecimento.
Destacando o método educacional, que será discutido nos
capítulos adiante, ressaltamos que o cinema, para Cipolini (2008), em
uma de suas ideias sobre a temática:
[...] tem sido apontado como fonte de pesquisa, e desde então, muito
se tem teorizado e discutido a seu respeito. Se no início do século
XX a teoria cinematográfica debatia se a imagem expressava ou
reproduzia a realidade, hoje sabemos que a realidade não ilustra,
nem reproduz a realidade, mas a (re)constrói a partir de uma
linguagem própria, produzida num determinado contexto histórico.
(CIPOLINI, 2008, p. 47).

Sem embargo, é necessário entender e considerar que a arte
cinematográfica é um material complexo, ou seja, é indústria e arte
simultaneamente. Todavia, compete ao professor basear-se em fontes
seguras no momento da escolha dos filmes, pois não são todos os que
possuem empregabilidade educativa.
Foi observado que a ideia de inserir filmes como recurso
educacional é antiga e relevante. Segundo Araújo (2007), desde os
primórdios de sua produção o cinema já era considerado, até mesmo
pelos próprios diretores e produtores, como uma poderosa alavanca
para a inserção à educação, que para Paulo Freire, seria o "processo
constante de criação do conhecimento e de busca da transformaçãoreinvenção da realidade pela ação-reflexão humana" (COSTA, 2015,
p.1). Pode-se afirmar, também, segundo Alencar (2007), que:
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O cinema possibilita o encontro entre pessoas, amplia o mundo de
cada um, mostra na tela o que é familiar e o que é desconhecido e
estimula o aprender. Penso que o cinema aguça a percepção a torna
mais ágil o raciocínio na medida em que, para entendermos o
conteúdo de um filme, precisamos concatenar todos os recursos da
linguagem fílmica utilizados no desenrolar do espetáculo e que
evoluem com rapidez (ALENCAR, 2007, p. 137).

Observa-se, entretanto, que o emprego de filmes vai inserir na
consciência do aluno de forma mais clara e visual o assunto tratado,
configurando-se assim como um ótimo recurso pedagógico, no tocante
a ser flexível, pois consegue retratar qualquer tema e assunto.
Entretanto, devemos ter a visão crítica de não apenas aceitar a
linguagem visual para um bom entendimento da realidade, sendo
importante, também, a linguagem escrita. Segundo Viana (2002):
O adequado equilíbrio entre as palavras e as imagens, facilita os
processos de desenvolvimento do pensamento em geral e, em
particular no processo de ensino/aprendizagem. É por isso que se
assinala que sem sensações, percepções e representações, não há
desenvolvimento do pensamento; daí ser importante, sempre que
possível, além das palavras, usar representações visuais (VIANA,
2002, p. 77, apud COELHO & VIANA, 2011, p. 3).

Continuando, segundo a autora supracitada:
Por muito tempo, a escola privilegiou o uso da língua escrita, mas a
atualidade requer imagens, pois hoje o mundo é da imagem. A
invasão da imagem mostra que o estímulo visual se sobrepõe no
processo de ensino/aprendizagem, pois a cultura contemporânea é
visual. O aluno é estimulado pelas histórias em quadrinhos,
videogames, videoclips, telenovelas, cinema, jogos variados,
inclusive do computador, todos com apelos às imagens (VIANA,
2002, p. 77, apud COELHO & VIANA, 2011, p. 3).

Deste modo, o cinema é capaz de auxiliar nos processos de
ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar pelos filmes é auxiliar a
enxergar a realidade de outra maneira, educando o olhar dos alunos. A
educação atualmente está em uma nova fase, cujo professor precisa se
atualizar a todo o momento no que concerne à didática de aula, agindo
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de modo a que esta problemática seja um assunto abordado por
pesquisadores da área, tendo em vista que qualquer exemplo de
aprimoramento já é um avanço.
É notório que prática e teoria devem se aliar, com o intuito de
uma aperfeiçoando a outra. Os estudos referentes ao cinema em classe
ainda são recentes quando comparados a outros recursos didáticos,
contudo, é inegável a sua perspectiva de uso na interlocução didática
com os educandos.
Logo, o cinema é capaz de aumentar e amplificar a visão dos
discentes, oferecendo um modo alternativo, justificado, já que:
O significado cultural de um filme (ou de um conjunto deles) é
sempre constituído no contexto em que ele é visto e/ou produzido.
Filmes não são eventos culturais autônomos, é sempre a partir dos
mitos, crenças, valores e práticas sociais das diferentes culturas que
narrativas orais, escritas ou audiovisuais ganham sentido
(DUARTE, 2002, p. 51-52).

Assim, o professor precisa conhecer as possibilidades didáticas
dos filmes para, junto com os discentes, interpretar as informações ali
contidas, instigando-os a uma visão crítica do assunto abordado,
justificando a real utilidade do filme em aula. A ideia que carece ser
entendida do filme às vezes não está clara nas cenas, pois pode estar
implícita em um diálogo, em um local ou no modo de atuação do
personagem. Compete ao professor, portanto, fazer o elo entre filme e
conteúdo estudado. Em relação a este fato, Carmo (2003), salienta o
seguinte:
O cinema pode cumprir um papel saudável e esclarecedor no
processo de escolarização. Não há como compreender a
comunicação imagética sem o pensamento, sem o esforço
intelectual. O acesso fácil às imagens não quer dizer um fácil
entendimento de suas formas (CARMO, 2003, s/p).

Ao escolher o cinema como matriz de aprendizagem e
informação, a observação dos filmes acaba auxiliando tanto
professores, quanto alunos a entender como múltiplas culturas educam
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as descendências mais recentes. É permanentemente um mundo novo,
elaborado pela linguagem cinematográfica, que se instaura para nós.
(DUARTE, 2002).
Diante disso, o profissional que conseguir associar os filmes
com a escola tem ilustre probabilidade de ter êxito no ensinoaprendizagem realizado no âmbito escolar, visto que a linguagem
instigante do cinema integra vários aspectos conjuntamente, como
questões econômicas, políticas e sociais, dando alicerce para se
trabalhar o conteúdo proposto aos alunos.
A escolha destes filmes deve ser mediada pela clareza das
temáticas e temas estudados, deixando explícita a função de alcançar os
alvos e intenções traçados na disciplina. Entretanto, deve-se ressaltar
que não é sempre que serão encontrados filmes para os conteúdos
estudados; sendo assim, o papel do professor, neste caso, é conseguir
relacionar a temática do filme para ser discutido com o conteúdo a ser
lecionado posteriormente.
Com o intuito de asseverar a relevância da aplicação de
mecanismos didáticos inovadores para o ensino de Geografia, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), reiteram que:
Ao pretender o estudo das paisagens, territórios, lugares e regiões,
a Geografia tem buscado um trabalho interdisciplinar, lançando mão
de outras fontes de informação. [...] com a literatura, por exemplo,
tem sido redescoberta, proporcionando um trabalho que provoca
interesse e curiosidade sobre a leitura desse espaço. É possível
aprender geografia com a Literatura [...] também as produções
musicais, a fotografia e até mesmo o cinema são fontes que podem
ser utilizadas por professores e alunos para obter informações,
comparar e inspirar-se para interpretar as paisagens e construir
conhecimentos sobre o espaço geográfico. [...] A geografia trabalha
com imagens, recorre a diferentes linguagens na busca de
informações e como forma de expressar suas interpretações,
hipóteses e conceitos (BRASIL, 1998, p. 33).

Sustentado nos propósitos estabelecidos anteriormente para o
ensino de Geografia, com relação à linguagem, o educador pode se
utilizar das diferentes linguagens verbais, musical, matemática, gráfica,
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plástica e corporal como meio para produzir, expressar e comunicar
suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos
públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de
comunicação (BRASIL, 1998).
Partindo deste pressuposto preconizado pelos PCNs de que a
execução de filmes nas aulas pode torná-las mais dinâmicas, pode
também propiciar uma vivência escolar menos cansativa para docentes
e alunos. De outro modo, deixar as aulas fora do sistema tradicional de
quadro e livro didático deixam os discentes mais atraídos, pelo simples
motivo de a aula sair do habitual, porém, não se esquecendo do plano
de aula elaborado para a disciplina.
O emprego do cinema como método didático, portanto, pode
contribuir para estimular o entusiasmo dos alunos pelo conhecimento
do que se retratam as cenas, alicerçado em aulas mais dinâmicas e
apresentação de trabalhos. O motivo do cinema nas aulas só se
fundamenta se ele conseguir aguçar o entusiasmo pela aula no modo
comum, e, concomitantemente, mostrar vigentes alternativas
educacionais sustentadas na narrativa cinematográfica (CARMO,
2003).
Para Paraíso (2010), a aplicação do cinema nas aulas é
recorrente recentes inovações em nosso dia a dia, pois:
A mídia está cada vez mais presente nas escolas brasileiras. Isso
ocorre porque há um incentivo crescente ao uso de novas
tecnologias no ensino e também porque as pessoas envolvidas no
processo educativo estão vivenciando de forma ostensiva a mídia
em suas vidas (PARAÍSO, 2010, p. 12, apud COELHO & VIANA,
2011, p. 93).

Diretamente ou indiretamente, compreendemos que o cinema
faz parte do cotidiano escolar, pois assistir filmes na escola ou em casa
é algo comum, tendo em vista que os filmes desempenham, atualmente,
um papel com destaque na formação intelectual e cultural dos
indivíduos. Com isso, essa relação cinema/escola vem sendo debatida,
pois os filmes podem influenciar a construção do caráter e reputação
das pessoas.
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No entanto, para o êxito neste processo de aprendizagem é
imprescindível que o destinatário decodifique, interprete, participe,
mobilize seu sistema nervoso de muitas maneiras, diferente inclusive
de si mesmo em momentos distintos, (re)apropriando e (re)combinando
as mensagens assistidas (LÉVY, 1999, apud RIBEIRO, 2017).
O processo educacional, presencial ou mediado por essas novas
tecnologias, passa a adquirir dimensões que, se não são totalmente
novas, podem agora ser profundamente inovadoras. Dominar a
ferramenta tecnológica e transformá-la em prática pressupõe
qualificação.
Assim, o papel do professor é fundamental para fazer esta
mediação do filme - que representa sempre apenas um ponto de vista
sobre a realidade - e suas possíveis interpretações. Para tal tarefa, ao
professor importa aprender a ser um espectador especial, conhecendo a
linguagem dos filmes.
A modalidade EAD é oriunda da necessidade do preparo
profissional de milhares de cidadãos que, por distintos motivos, não
podiam frequentar um estabelecimento de ensino presencial, evoluindo
com a incorporação das vigentes tecnologias disponíveis, as quais
acabaram influenciando o meio educacional e também a sociedade,
consequentemente.
A modalidade tem uma longa história e tem origem nas
experiências de educação por correspondência iniciadas no final do
século XIX, ao longo do qual “criam-se novos tempos e novos espaços
de ensinar e aprender com o oferecimento de períodos letivos
diferenciados e propostas de ensino a distância, conforme as
necessidades da comunidade” (KENSKI, 2006, p. 82).
Atualmente, o EAD se utiliza de várias mídias e tecnologias,
variando desde o material impresso a simuladores on-line com interação
entre o aluno e o professor. Nas últimas décadas, as experiências
brasileiras governamentais e privadas foram muitas e representaram a
mobilização de grandes contingentes de recursos. Os resultados do
passado não foram suficientes para gerar um reconhecimento por parte
social da modalidade de EAD no Brasil, entretanto, a realidade
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brasileira já mudou, com leis e normas criadas especificamente para
atender a modalidade.
Os meios disponíveis no sistema EAD são diversificados e a
técnica de aprendizado é mediada através de teleconferência, chat,
fóruns on-line, correio eletrônico, weblogs, comunidades virtuais, que
possibilitam interação multidirecional entre alunos e tutores.
Segundo Kenski (2006), “a mixagem entre imagens,
movimento, cores e textos provocativos mobiliza sentimentos e
pensamentos criativos. Transmite novas formas de linguagens que estão
presentes ao pensar e sentir” (KENSKI, 2006, p. 59). Logo, a inserção
de filmes nesta plataforma é plausível, pois, vai ao encontro desta
metodologia de ensino à distância que se utiliza de mediadores para a
comunicação entre discentes e docentes/tutores.
Assim, não existe um formato ou uma regra a ser seguido, mas
caminhos a serem percorridos e experimentados. O que se pode
comparar são as possibilidades e potencialidades de cada meio, as
práticas mais comuns na sala de aula convencional e aquelas que vêm
sendo empregadas em cada tipo de curso on-line.
Na atualidade, a linguagem da Geografia inova-se para atender
a um meio da interatividade, tanto no ensino presencial quanto a
distância. Não obstante, essa linguagem frenética e cheia de modernos
signos subsidia com a ressignificação a temática que se quer habilitar.
Porém, somente nas últimas décadas essa modalidade de
educação centrada na metodologia de ensino para adultos mostra-se
presente, desencadeando uma revolução no curso superior para as
massas, fazendo que o docente de Geografia precise trazer
encantamento ao aluno, tanto no ensino presencial ou a distância,
reestruturar o conteúdo para propiciar a interação entre o aluno e o meio
em que vive, concebendo um alicerce à vida. Para que a execução de
uma Geografia mútua aconteça, alunos e professores precisam
compreender todo um novo conceitual científico e saber onde explorar
fontes de pesquisa.
O aluno em determinada série tem o direito de saber o que se
pretende discutir, interpretar, decodificar, analisar, para construir
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conhecimentos que possam enriquecê-lo através do ensinoaprendizagem norteado por linguagem moderna, adequada à idade, por
prática possível de ser entendida e dominada pelo professor, para que
essa concepção do saber seja permeada por qualidade, competência,
objetividade, contextualização, muita reflexão, interação e
interatividade.
Na questão do cinema, tanto o filme como o público sofrem a
influência da cultura e da ideologia. Tornar o educando apto a entender
esses códigos e a linguagem do cinema, seja na modalidade EAD ou
não, apresentando maneiras que os próprios consigam fazer uma leitura
do filme e, por conseguinte dar-lhe condições de compreensão dos
sentidos possíveis dentro do contexto na qual se apresenta é tão
necessário e importante quanto o domínio das outras linguagens
integrantes da grade curricular.
Apesar das contradições tecnológicas e práticas, presume-se que
em breve o cinema deverá fazer parte da elaboração do saber mediante
o aparelhamento tecnológico das escolas e universidades e da
qualificação do professor que deverá tornar-se um disparador da técnica
de investigação da aprendizagem, criando estratégias de busca do saber
com o propósito de que o aluno se aproprie progressivamente de como
saber ir buscar nesse tipo linguagem a construção e reconstrução do seu
aprendizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da Geografia, na atualidade, se depara com novas
linguagens que desafiam a estrutura da escola quanto aos recursos
disponíveis e a prática pedagógica. O emprego da linguagem interativa
das recentes tecnologias remete o professor a um duplo esforço, pois o
mesmo tem que repensar a sua função e a da própria escola.
O EAD mostra-se atualmente como uma alternativa na busca
por uma melhor qualificação, visando o êxito profissional e também
pessoal. Todavia, a inserção de filmes nesta plataforma virtual é de
extrema importância pois, tanto os alunos, quanto os professores
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conseguem trabalhar outra linguagem educacional, variando na
metodologia de ensino para os conteúdos da Geografia.
Entretanto, não só o EAD é alvo de pesquisas sobre o assunto,
mas também o ensino presencial, sobretudo nas escolas básicas,
destacando a importância dos filmes, justificado pelos avanços
tecnológicos.
Apesar disso, o docente deve nortear os alunos quanto à
pertinência da notícia e cuidados no levantamento de informações e,
assim, orientar os alunos a indagar, pesquisar e executar atividades que
corroborem com a criticidade, sobre a transfiguração do espaço
geográfico pela globalização e desempenho da mídia, com a finalidade
de que possam assimilar tal processo e se envolver como intermediários
ativos da sua realidade.
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INTRODUÇÃO
O sistema educacional passa por significativas transformações,
traduzindo-se num cenário em que a integração entre estratégias de
ensino e utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC’s), emerge como campo de pesquisa vinculado à investigações
científicas focadas em práticas pedagógicas realizadas em diferentes
contextos socioculturais.
Atualmente, professores do componente curricular em
Geografia usufruem de instrumentos pedagógicos capazes de
aperfeiçoar o ensino. Estão disponíveis gratuitamente variadas TIC´s
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que auxiliam estratégias de ensino capazes de promover o
desenvolvimento integral de estudantes em contextos variados no
processo educativo.
A Geografia é um dos campos do conhecimento fundamentais
para compreensão da ocupação humana no planeta Terra. Isso está
relacionado ao seu objetivo geral como ciência que serve como
descrição e análise dos fenômenos naturais e antropogênicos que
ocorrem no espaço geográfico.
Essa categoria de análise espaço geográfico, pode ser
caracterizada por todas as áreas do planeta Terra que foram e são
modificadas pela ação antrópica. Aqui destacam-se principalmente as
ocupações urbanas e rurais ao redor do globo terrestre, a exemplo das
megalópoles, metrópoles nacionais, áreas de cultivo familiar e zonas
industriais. Destaca-se também áreas anecúmenas do planeta, a
exemplo dos grandes desertos, regiões polares, grandes altitudes e até
mesmo regiões inexploradas em florestas tropicais, como a Amazônia
brasileira.
Ao tratar a Geografia como conhecimento e componente
curricular fundamental da educação básica, não se pode esquecer que
além da análise do espaço geográfico, há outros campos científicos que
são base para desenvolvimento do estudo geográfico, tais como a
climatologia, cartografia, demografia, geomorfologia e topografia.
O objetivo geral desse artigo é compreender o desenvolvimento
e utilização de instrumentos pedagógicos capazes de auxiliar
professores e estudantes no desenvolvimento de conceitos relacionados
à geomorfologia e topografia. Os instrumentos utilizados foram o Mapa
de Relevo Tridimensional do Morro do Urubu em Aracaju/SE e o
aplicativo Landscap Augmented Reality. Desenvolveram-se estratégias
de ensino com o objetivo de facilitar o aprendizado sobre formas de
relevo, curvas de nível, cotas altimétricas, declividade de relevo e
identificação de áreas de risco de deslizamento de terras e enchentes.
Neste contexto a utilização das tecnologias são imprescindíveis
para aperfeiçoar o ensino, em especial da Geografia, pautado numa
tendência Crítica, na qual a preocupação maior dos professores e
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geógrafos é com o estudo da sociedade por meio das relações de
trabalho e da apropriação humana da natureza para produzir e distribuir
os bens necessários às condições materiais que a garantem
(VASCONCELOS, 2017).
O presente texto estrutura-se em seções que fundamentam
conceitos e apresentam resultados da elaboração, organização e
planejamento na utilização desses instrumentos no ensino de geografia,
para estudantes do 6° ao 9° anos do Ensino Fundamental Anos Finais.
AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Vivemos em uma sociedade informatizada e em constante
adaptação, o sistema educacional também passa por transformações e
precisa integrar novas estratégias e práticas de ensino através da
inovação tecnológica e do desenvolvimento de novas habilidades.
Partindo dessa perspectiva, Camargo e Daros (2018, p. 28)
enfatizam que o uso de aplicativos em contextos educacionais é capaz
de proporcionar diferentes formas de trabalho pedagógico de modo
significativo. Assim, uma maneira de inserir as TDIC na Educação
Básica se dá através do uso de aplicativos educacionais, cuja a
finalidade é proporcionar ao aluno acesso ao conhecimento de maneira
diferenciada.
Nesse contexto, diversos são os desafios das escolas e dos
professores para formar o indivíduo que está imerso no mundo virtual
e lida com a informação cada vez mais disponível. Nota-se, no entanto,
que há uma preocupação das entidades governamentais sobre esse
assunto, exemplo disso é que:
A partir das décadas de 1970 e 1980, com a criação de órgãos e
programas voltados à área, surgiram as primeiras iniciativas
relacionadas à Tecnologia na Educação. Destacaram- se, por
exemplo: na década de 1980, o programa EDUCOM (Educação e
Computador) que buscou inserir computadores nas escolas públicas
e estimular pesquisas voltadas a informática no processo de ensino
e aprendizagem; na década de 1990, o PROINFO (Programa
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Nacional de Tecnologia Educacional) para promover o uso
pedagógico das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação)
no ensino fundamental e médio; e nos anos 2000, o PROUCA
(Programa Um Computador por Aluno) com fins de facilitar a
aquisição de equipamentos para a inclusão digital pedagógica.
(JUNIOR; ROSSI; SILVA, 2019, p. 03).

É fato que existem diversos fatores associados ao processo de
ensino e aprendizagem. As inovações tecnológicas têm imposto uma
mudança na forma de o homem pensar e ser/estar no mundo, em outras
palavras, significa que, no âmbito do ensino, o processo de
aprendizagem e os conteúdos escolares devem estar relacionados com
às práticas voltadas à cidadania, respeito ao meio ambiente e uso das
diferentes plataformas tecnológicas.
É óbvio que as tecnologias sempre estiveram vinculadas à
Geografia, porém numa perspectiva crítica elas favorecem a
organização, reordenamento e porque não a dominação do território,
principalmente por meio de informações, utilizando-se de vários
instrumentos e aplicativos recentes para melhor aprender e ensinar, a
exemplo dos mencionados neste texto, subsidiando os estudos
geográficos.
Como diz Vasconcelos, (2017, p. 64-65, grifo nosso):
As tecnologias e com elas suas diversas interfaces devem ser
vinculadas aos conteúdos geográficos para que se desperte maior
interesse nos alunos, tornando, assim, uma aula diferenciada, na
qual o aluno será inserido na sua realidade de forma a contribuir
para um resultado de aprendizagem, pois o campo de ensino de
geografia é amplo. A cada dia, com as inovações tecnológicas,
novas técnicas e metodologias de ensino estão surgindo sempre com
preocupação de melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos.

Atualmente, em uma tendência crítica da educação/pedagogia
tem-se a BNCC aponta para a formação e o desenvolvimento integral
dos alunos, com vistas a cidadania, exigindo diferentes posturas, tanto
dos alunos como dos professores, buscando possibilidades de promover
novas formas de aprendizagem. As aprendizagens essenciais definidas
na BNCC devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez
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competências gerais no decorrer da Educação Básica que, segundo o
documento, consolidam, no âmbito pedagógico, os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento pessoal.
O documento da Base demonstra uma movimentação no sentido
de nortear um caminho para que as escolas e os professores possam
cumprir o seu papel em relação à formação das novas gerações e reforça
a importância da instituição em preservar o compromisso de estimular
no aluno a reflexão e a análise aprofundada desenvolvendo habilidades
próprias do século XXI. Conforme abordado no documento,
(...) é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as
novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando
possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que
eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma
participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o
potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir
novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o
compartilhamento de significados entre professores e estudantes.
(BRASIL, 2017, p. 61).

Assim, pode-se dizer que a BNCC enfatiza a necessidade da
escola promover novas formas de aprendizagem ao possibilitar a
interação entre professores e alunos através de um olhar mais
consciente para a cultura digital, ou seja, a escola precisa auxiliar o
professor a encontrar uma direção para interagir com o aluno nesse
mundo virtual, conectando-se com novas formas de conhecimento e
incorporando estratégias com objetivo de inovar e enriquecer o
processo de ensino e aprendizagem de maneira significativa.
A aprendizagem é mais significativa quando o aluno é motivado
e consegue encontrar sentido nas tarefas propostas, de tal modo, em
consonância com a proposta da BNCC, o professor precisa definir
parâmetros para o desenvolvimento de novas formas de aprendizagem,
as atividades necessitam cada vez mais estar conectadas e articuladas
com o novo cotidiano, visto que, é característica do nativo digital
manter o foco e a atenção no que lhe interessa e faça sentido para a sua
vida.
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Percebe-se que a cultura digital está presente na BNCC ao
enfatizar a necessidade das escolas incentivarem o uso dos
instrumentos tecnológicos para promover o conhecimento. Como
demostrado na 5ª competência geral do documento:
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva (BRASIL, 2017, p. 9).

Diante do exposto, observa-se a pertinência da 5ª Competência
da Base ao tratar da inserção das TDIC na educação, principalmente por
ser um fenômeno contemporâneo que pode potencializar as práticas
pedagógicas, enriquecendo o conhecimento e promovendo inovações
no diálogo entre o professor e o aluno, além disso, ao dialogar com esse
estudante o professor estabelece conexões introduzindo novos modos
de comunicação com o mundo virtual em que eles estão inseridos.
Partindo dessa perspectiva (CAMARGO; DAROS, 2018, p. 28)
enfatizam que “o uso de aplicativos em contextos educacionais é capaz
de proporcionar diferentes formas de trabalho pedagógico de modo
significativo.” Assim, uma maneira de inserir as TDIC na Educação
Básica se dá através do uso de aplicativos educacionais, cuja a
finalidade é proporcionar ao aluno acesso ao conhecimento de maneira
diferenciada.
CRIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO “MAPA DE RELEVO
TRIDIMENSIONAL”
COMO
INSTRUMENTO
PEDAGÓGICO PARA CONTEÚDOS NO ENSINO DE
GEOGRAFIA
Antes de apresentar o material “Mapa de Relevo
Tridimensional”, faz-se necessário explicar o processo de confecção
deste mapa, bem como a sua posterior impressão.
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O primeiro passo para a confecção do mapa, foi necessária a
utilização de um software de Sistema de Informações Geográficas
(SIG), neste caso foi utilizado o Quantum GIS 2.8 por ser uma
ferramenta opensource, ou seja, é um software disponibilizado
gratuitamente.
Logo após foi realizada pesquisa para identificar dados
cartográficos relacionados à Curvas de Nível (10m) e Áreas de Proteção
Ambiental; Afinal a intenção do mapa é representar as cotas
altimétricas de uma reserva ambiental localizada na zona norte do
município de Aracaju, chamada de “APA do Morro do Urubu”. Essas
informações foram encontradas na publicação “Atlas Digital sobre
Recursos Hídricos do Estado de Sergipe”, criada pela Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Sergipe
(SEMARH / SE) no ano de 2016.
Foram necessários recortes espaciais na informação, tendo em
vista que os dados são gerais para o Estado de Sergipe, por isso foram
selecionadas as informações relativas à área de estudo, no caso, a “APA
Morro do Urubu”.
Após a confecção do mapa, foi necessário exportá-lo para o
software de design gráfico digital Corel Draw X7, ao qual foram
respeitadas as dimensões do projeto inicial (tamanho de folha A2), e
posteriormente foi realizada a impressão do mapa base e das cotas
altimétricas em chapas de MDF (Medium Density Fiberboard), ou em
tradução literal placa de fibra de média densidade.
A chapa do mapa base possui altura de 3mm, enquanto as chapas
das cotas altimétricas foram mais grossas, de 6mm cada. Isso foi
pensado para que o efeito visual do material fosse mais perceptível aos
estudantes durante as explanações. Cabe destacar que a impressão deste
mapa foi realizada numa impressora cortadora digital, que permite a
impressão em chapas de MDF por meio do corte preciso a laser.
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Figura 01
Mapa de Relevo Tridimensional da APA Morro do Urubu

Fonte: Rodrigo da Silva Menezes, 2020.

A utilização do “Mapa de Relevo Tridimensional da APA do
Morro do Urubu” foi importante, primeiro por trazer um material
didático que faz referência à cidade que os estudantes residem, ou seja,
algo relacionado ao cotidiano; e segundo por funcionar como um
quebra-cabeças, em que os estudantes montam o relevo a partir das
cotas altimétricas, facilitando o entendimento do conteúdo e reforçando
o aspecto visual da tridimensionalidade e formas do relevo.
Outro ponto a destacar é que este material pode ser utilizado
pelos professores de Geografia não somente para entendimento das
formas de relevo, mas também nas aulas e conteúdos de Cartografia,
apresentando elementos fundamentais para a construção de um mapa
(título, escala, legenda, orientação geográfica, fonte de dados e
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coordenadas geográficas), e até mesmo a compreensão do sistema de
coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator) usada na
confecção do mapa.
USO DO APLICATIVO “LANDSCAP AUGMENTED
REALITY” COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA
CONTEÚDOS NO ENSINO DE GEOGRAFIA
O uso de aplicativos em sala de aula torna-se importante
instrumento para o desenvolvimento de conteúdos em sala de aula,
primeiramente por conta da linguagem tecnológica que faz parte do
cotidiano da maioria dos estudantes na escola em que se realizam estas
atividades, bem como a inserção de tecnologias educacionais no estudo
e desenvolvimento de pesquisas.
É importante salientar que o uso de aplicativos só é eficaz com
a elaboração de um planejamento de aula que configure os principais
objetivos de aprendizagem, tempo de utilização e os recursos
necessários.
O aplicativo “Landscap AR” é uma nova forma de aplicativo de
realidade aumentada (AR) que convida os usuários a criar ilhas e
terrenos intrigantes. Basta esboçar as linhas de elevação em um pedaço
de papel real e ele será traduzido diretamente em uma paisagem
tridimensional.
Nesse aplicativo os estudantes são convidados a criarem num
papel sulfite curvas de nível que representem um relevo ao qual eles
imaginam, e com apenas poucos cliques é apresentado em visualização
tridimensional a forma de relevo que o estudante criou.
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Figura 02
Mapa de Relevo Tridimensional com uso do aplicativo Landscap
Augmented Reality.

Fonte: Pinterest

A utilização deste aplicativo é substancial para compreender os
conceitos de cotas altimétricas, formas de relevo, declividade do solo,
áreas de riscos de enchentes e os tipos de relevo. Além disso, os
estudantes são provocados a criarem situações problemas do cotidiano
relacionadas às formas de relevo criadas, a exemplo de áreas de risco
de deslizamento de terra, áreas suscetíveis à inundação, entre outros.
É fato que este aplicativo instigou os estudantes a pesquisarem
e refletirem sobre a ciência topográfica e geomorfológica, ajudando no
entendimento de um conteúdo que em muitas vezes é considerado
difícil justamente pela dificuldade de entender as curvas de nível em
visualizações bidimensionais. É muito mais claro, visualmente falando,
o entendimento das formas de relvo tridimensionais do que as usadas
em duas dimensões.
Contudo, é importante destacar o papel do professor e sua
interação com instrumentos didáticos e estudantes em sala de aula:
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Os professores de hoje têm que aprender a se comunicar na língua e
estilo de seus estudantes. Isto não significa mudar o significado do
que é importante, ou das boas habilidades de pensamento. Mas isso
significa ir mais rápido, menos passo-a-passo, mais em paralelo,
com mais acesso aleatório, entre outras coisas. Os educadores
podem perguntar, “Mas como ensinamos lógica desta maneira?”
Enquanto não estiver imediatamente claro, devemos imaginar
(PRENSKY, 2001, p. 4).

Figura 03
Curvas de nível 2D e curvas de nível 3D

Fonte: OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2019.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de tecnologias no ambiente escolar não é algo recente.
São vários os exemplos em que inovações tecnológicas e até
metodológicas foram utilizadas com o intuito de tornar o processo de
ensino e aprendizagem mais confortáveis e agradáveis para professores
e estudantes.
As tecnologias digitais têm papel importante nas mudanças que
estão ocorrendo em nossa sociedade. Como exemplo pode ser citada a
forma como nos expressamos, comunicamos, acessamos informações e
como nos relacionamos. É também pelas tecnologias digitais que se
possibilitam outras formas de ensinar e aprender, com perspectivas
educacionais tanto para professores quanto para estudantes.
Na contemporaneidade, com o advento de várias plataformas
conectadas à internet é possível que o professor selecione aplicativos e
tecnologias que ajudem a estabelecer e cumprir objetivos de
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aprendizagem. A BNCC é um importante marco na educação brasileira,
pois aborda no seu âmbito além de uma educação socioemocional a
inserção de tecnologias que possibilitem aos estudantes unir prática e
teoria em seus estudos. Nesse contexto de constante transformação
ocasionada pelas tecnologias, o docente não deve modificar as suas
aulas somente pelo advento do novo modelo, mas cabe a ele, (re)
conhecer os limites e as possibilidades do uso dos aplicativos
educacionais em suas aulas.
A utilização desses materiais, tanto o “Mapa de Relevo
Tridimensional da APA Morro do Urubu” quanto o “Landscap
Augmented Reality” foram além da boa aceitação pelos estudantes, pois
apresentaram-se como fundamentais para compreender como as formas
de relevo estão relacionadas a problemas vividos no cotidiano de
variadas cidades brasileiras.
O mais importante, porém, é salientar que esses instrumentos
pedagógicos tiveram custo quase mínimo na sua elaboração, o que
possibilita que professores com o auxílio da internet e dispositivos
eletrônicos trabalhem da mesma forma em diferentes realidades.
Como resultado dessas atividades houve algumas mudanças
positivas nas rotinas de ensino e aprendizagem. É necessário enfatizar
algumas delas: desenvolvimento da autonomia nos estudos; maior
aproximação entre professor e estudantes; fomento da capacidade de
trabalhar em grupo; criação de sinergia e empatia entre os estudantes
em sala e aula; melhora no rendimento escolar (avaliação e
comportamento) e engajamento no uso de tecnologias nas rotinas de
estudos e desenvolvimento dos conteúdos.
Contudo, somente inserir as tecnologias em sala de aula não
significa uma transformação do ensino. É preciso que o professor esteja
atualizado com a realidade dos estudantes e dominando as
funcionalidades de tecnologias educacionais existentes. É importante
também que o professor identifique a viabilidade pedagógica de cada
recurso tecnológico para que haja convergência com a proposta
curricular e os objetos de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Seguindo as correntes de pensamento geográfico, a Geografia
foi ensinada, de forma decorativa e puramente conceitual durante um
longo período, interferindo ainda hoje nos métodos de ensino de muitos
profissionais (FIALHO et al., 2014). Os alunos eram induzidos a
decorar os conceitos, passados de forma mecânica pelo professor,
através de aulas expositivas. Com isso, tanto o estabelecimento do
diálogo como a promoção do debate, vinculado a realidade, era quase
inviabilizado, considerando que o docente era o único detentor do
conhecimento e o aluno era um agente passivo (STRAFORINI, 2004).
Atinente às formas de ensinar Geografia, Cavalcanti (2008)
defende que mais do que conteúdos, é necessário, também, ensinar-lhes
modos de pensamento e ação, ou seja, por meio de atividades
proporcionadas nas aulas, por meio do trabalho com conteúdos, os
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professores devem proporcionar o desenvolvimento de certas
capacidades e habilidades. Sendo assim, é fundamental que o professor
ultrapasse as barreiras da discussão dos conteúdos, introduzindo as mais
diversas práticas pedagógicas em suas aulas permitindo assim, que o
aluno crie autonomia para descobrir o mundo em que vive, interpretar
recursos didáticos, como textos, e não só decorá-los, pois dessa forma
a geografia escolar sobrevive (VESENTINI,1993). A apresentação,
nesse sentido, de problemáticas bem como a instrução aos alunos sobre
a necessidade de pensar o fenômeno, em detrimento da pura observação
passiva, torna-se um caminho viável para a melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Consoante às novas formas de se ensinar Geografia, pode-se
desenvolver inúmeras atividades experienciais que auxiliem no
processo de aprendizagem como os trabalhos de campo, que servem
para que os discentes analisem empiricamente o que contém no material
teórico, unindo assim teoria e prática. Segundo Compiani (1991, p.12),
o campo seria gerador de conhecimento geográfico, pois, como prática,
"representa tanto o local de onde se extraem as informações para as
elaborações teóricas, como o local onde tais teorias são testadas".
Carvalho (1941) aponta também que o contato com a realidade é um
fator determinante do início do processo de aprendizagem.
Somado a isto, pode-se utilizar mapas cartográficos como
recurso didático nessas aulas de campo, facilitando assim o
entendimento dos alunos em relação a paisagem evidente. A cartografia
é vista como fundamental para o ensino e a pesquisa (BRASIL, 1998)
pois se trata da representação gráfica da superfície da Terra e a partir
dela o indivíduo pode conhecer o espaço geográfico (BAGGIO, 2017).
Ao defender o início da alfabetização cartográfica no ensino básico, as
Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Geografia do estado do
Paraná diz que a cartografia, como recurso metodológico, subsidia a
compreensão de como os fenômenos se distribuem e se relacionam no
espaço (PARANÁ, 2008). Ela possibilita também a abordagem e
entendimento de diversos conteúdos chave da Geografia e cabe ao
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professor conduzir o aluno a utilizar e produzir mapas (BAGGIO,
2017).
Outro recurso interessante é a utilização de tecnologias, como a
exposição de vídeos através de um projetor multimídia ou trazer para a
aula o mundo online, pois baseando-se no que afirmam Antonello e
Botelho (2005), pode-se afirmar que o uso da internet é benéfico, por
auxiliar o aluno, estimulando a produção de conhecimento através de
softwares o que facilita o processo de ensino/aprendizagem. Além
disso, a realização de jogos, em formato de Quiz (com perguntas e
respostas), estimula a participação docente dentro do contexto de sala
de aula, trazendo aparelhos tecnológicos, como celulares ou
computadores, para a prática de ensino, tornando aliados, instrumentos,
que, por vezes, atrapalham a manutenção da atenção dos alunos.
Alusivo à utilização de jogos como ferramenta para o ensino,
Kishimoto (1996) afirma que o jogo, possui duas funções: a lúdica e a
educativa. Esses dois aspectos devem coexistir em equilíbrio pois, caso
a função lúdica prevaleça, a atividade não passará de um jogo e se a
função educativa for a predominante, têm-se apenas um material
didático (KISHIMOTO, 1996). Outro fator a destacar é a característica
multissensorial dos jogos eletrônicos, destacada por Rocha e Ramos
(2016), elas apontam que o nível de dificuldade, a agilidade e outras
demandas desse recurso metodológico propiciam a aprendizagem
visual. Assim, é importante que o educador consiga estabelecer um
"equilíbrio" durante a sua aula, deixando claro a finalidade da atividade
que está sendo realizada, possibilitando que os educandos fiquem a
vontade, porém sem perder o foco da aula, mantendo-a produtiva
(ALVES; ASSIS; MARTINS, 2015)
O ensino de Geografia em seu modelo crítico, pode abranger
inúmeros temas que são paralelos a essa ciência. Um deles é a Educação
Ambiental, que se faz necessária por visar a conscientização em relação
à preservação e conservação do meio ambiente e além disso, visa
assegurar o equilíbrio da natureza no planeta, interferindo assim nas
práticas humanas de degradação do meio ambiente. Entendendo isso,
Marcatto (2002) afirma que esse eixo temático deve estar incluso na
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grade curricular de todos os níveis de ensino, não necessariamente em
uma determinada disciplina, mas como uma prática educativa inserida
em todas as áreas do conhecimento através de professores capacitados
para adaptar este tema à sua disciplina. Medeiros (2011) também
ressalta a importância de se abordar a temática desde as séries iniciais,
pois assim os indivíduos crescem com a consciência e responsabilidade
de preservar o meio ambiente.
Considerando que a ciência geográfica serve de auxílio para que
o ser humano compreenda o mundo em que vive e se reconheça como
parte dele, ela se mostra como uma disciplina indispensável, a qual deve
ser compreendida a fundo e discutida de diversas maneiras, com a ajuda
das diversas aplicações metodológicas. Assim, o objetivo do presente
trabalho é discutir as diversas práticas do ensino de Geografia, a partir
de experiências pedagógicas, em diferentes atividades desenvolvidas
pelos autores, ao longo do curso de Licenciatura em Geografia.
METODOLOGIA
Percebendo a demanda por inovações metodológicas nas salas
de aula, foi executada uma pesquisa, de caráter qualitativo, em relação
às diversas formas de se ensinar Geografia. Foram desenvolvidas 6
atividades dentro da vivência de formação dos alunos do curso de
Licenciatura em Geografia, com a mediação dos professores do curso,
e dentro do projeto de iniciação à docência.
A diversidade de atividades e níveis, buscou garantir uma
análise global das atividades, permitindo uma discussão mais ampla
sobre a importância das atividades práticas para a aprendizagem dos
conteúdos geográficos. As atividades realizadas foram:
Horta vertical: Solicitou-se previamente que os alunos
levassem garrafas pet para a escola, tendo disponível a terra e as
sementes e matérias de escritório (tesoura, estilete, arame etc.),
providenciadas pelos aplicadores da atividade. Essa horta ficou exposta
em um ambiente aberto dentro da escola e os alunos se comprometeram
a regar a plantação até que as sementes se desenvolvessem.
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Mural consciente: A oficina consistiu em produzir materiais a
serem expostos com a finalidade de apresentá-los a comunidade
escolar. O intuito da aplicação foi demonstrar que utilizando poucas
coisas, e materiais resultantes das próprias atividades escolares, dá para
produzir produtos de divulgação de questões afirmativas de diversidade
e informação. A partir das cartolinas utilizadas em sala, os estudantes
puderam confeccionar cartazes, utilizando o verso das folhas,
abordaram temas distintos e extremamente relevantes na sociedade,
como a prevenção ao suicídio, respeito à comunidade LGBTQI+,
preservação do meio ambiente, dentre outros assuntos.
Produção de Sabão: Foi solicitado aos alunos que levassem
óleo alimentar, já utilizado em suas casas, para que, a partir dele, fosse
produzido sabão. Durante a oficina utilizou-se: soda caustica, água
quente, óleo vegetal, peneira e sabão em pó (aromatizador). A atividade
foi desenvolvida no pátio da escola (dada a ausência de laboratório). O
sabão ficou pronto após dois dias, período em que o material ficou em
repouso.
Aula de campo: Nessa etapa, alunos de diversos períodos do
curso de licenciatura em Geografia experimentaram uma aula de campo
que buscou integrar os conteúdos de diversas disciplinas. Os alunos
desenvolveram relatório de campo, ao final do roteiro, e precisaram
articular os conteúdos trabalhados em sala de aula aos observados em
campo.
Utilização de mapas cartográficos: A utilização dos produtos
cartográficos foi desenvolvida pelos docentes que conduziram o
trabalho de campo, anteriormente mencionado, espacializando os
fenômenos analisados e fomentando observação qualificada da
realidade.
Uso do software Kahoot: Essa atividade foi realizada com uma
turma do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade de
Pernambuco. O software trata-se de um jogo de perguntas e respostas,
referentes ao conteúdo trabalhado previamente, aplicado com o intuito
de aprimorar o raciocínio rápido e revisar os conteúdos trabalhados.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Entendendo - de forma sucinta - a Educação Ambiental como o
processo pelo qual os indivíduos constroem juntos, principalmente,
atitudes que visam a conservação do meio ambiente, visando seu
desenvolvimento sustentável (BRASIL, 1999) há várias possibilidades
de se realizar atividades que contemplem essa temática, como oficinas.
Essas podem servir tanto para explorar a capacidade produtiva dos
alunos, bem como envolvê-los numa atividade prática, facilitando
assim a fixação dos conteúdos. Pode-se destacar 3 delas, que foram
realizadas em uma escola pública do município de São João/PE.
REUTILIZAÇÃO
A reutilização de produtos parte do reaproveitamento de
materiais destinados ao lixo, ou seja, é atribuir uma nova utilidade ao
que seria descartado (GRIGOLETTO, 2011). Tornando esta prática
constante, a produção de lixo seria reduzida, assim como os impactos
ambientais causados pelo excesso de resíduos sólidos. Como resultado
das atividades aplicadas temos:
Horta Vertical
A produção da horta suspensa, nesse contexto escolar, além de
permitir as discussões sobre reuso, como já mencionado, permite o
desenvolvimento de estudos voltados a qualidade e tipologia dos solos,
e incluir, adicionalmente, a nutrição e o desenvolvimento das plantas.
Aqui, a atividade prática, em Geografia, apresenta-se como um vetor de
exercício da interdisciplinaridade. A simples discussão sobre os tipos
de solos mais adequados de acordo com os tipos de plantação,
fertilização e cuidado de cultivo, permite o trabalho conjunto entre os
docentes de Biologia, Geografia e Química, podendo ainda ser a porta
de entrada para discussões futuras sobre desenvolvimento agrário no
Brasil, campo com longa interface com a História.
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A interdisciplinaridade pode ser caracterizada como a interação
das disciplinas e trocas entre especialistas em um mesmo projeto
(JAPIASSU, 1976). Essa nova abordagem filosófica (FORTUNATO et
al., 2013) não visa diluir as disciplinas, mantendo suas
individualidades, porém fazendo integrações. Para isso, consideram-se
os múltiplos fatores que agem perante a realidade, sendo necessário
utilizar diferentes linguagens para obter a construção de conhecimentos
(BRASIL, 1999).
Ademais, da discussão interdisciplinar, o próprio conhecimento
pedológico tem potencial para inserir, no ensino básico, o
reconhecimento da relevância dos recursos naturais, tanto para a
sociedade como para o ambiente (LIMA, 2016). Lepsch (2011), indica
que muitas vezes a sociedade enxerga o solo como algo isolado e
estático. Mugler et al. (2004), destacam que é de extrema importância
a adoção de metodologias que despertem o interesse discente sobre a
construção do espaço rural e urbano.
Mural Consciente
Essa atividade além de incentivar a capacidade produtiva e
criativa dos alunos, estimulou o senso crítico dos mesmos, melhorando
portanto a educação, pois amplia a qualidade do significado daquilo que
os alunos observam no espaço.
Aqui a discussão proposta buscou ir um pouco além do senso
comum de reutilização. É constante que a ideia de reutilização está
atrelada a novos usos do mesmo produto, contudo, o exercício proposto,
buscou desenvolver a ideia de que é possível reutilizar o verso dos
cartazes utilizados como forma de garantir um uso máximo do produto
antes de seu descarte. Nesse sentido, o desenvolvimento do conceito,
fundamental pra discussão pertinente de uma ciência, pode ser feito por
meio de atividades práticas, permitindo que os estudantes
experimentem, na prática, a construção da ideia que subsidia o conceito.
Reciclagem
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A reciclagem se constitui pelo processo em que materiais vistos
como inúteis e descartáveis tornam a participar do ciclo produtivo,
servindo como matéria-prima para a fabricação de novos produtos
(LOMASSO et al., 2015). A esse respeito o Centro Mineiro de
Referência em Resíduo (2008) diz que reciclar, além de combater o
desperdício, garante o futuro, pois com essa prática pode se obter uma
redução na exploração da natureza. Adicionalmente há a diminuição
dos custos na destinação do lixo (FONSECA, 2013).
Produção de Sabão
Pensando a aplicação de atividade de reciclagem, condições
precisam ser observadas: vinculação com o conteúdo trabalhado; áreas
de intersecção; e logísticas escolar disponível. Esses fatores, contudo,
não são condições suficientes, mas se apresentam como condição
necessária para o desenvolvimento da prática. É preciso que se entenda
que no desenvolvimento de atividades de reciclagem, diferente do
reuso, demanda-se a transformação do material utilizado (resíduo) em
nova matéria prima (CONAMA, 2002). Nesse sentido, essa
transformação, tende a gerar modificações químicas, o que, por sua vez,
demanda matérias e estruturas específicas.
A realidade econômica das escolas públicas do Brasil, nem
sempre permite que as mesmas apresentem estruturas laboratoriais
(WESENDONK; TERRAZZAN, 2020), contudo, como na atual
atividade, optou-se pela produção de sabão, a partir de óleo de uso
doméstico, foi possível, com o uso de materiais improvisados e
afastamento físico dos alunos, desenvolver a atividade na área externa
da unidade escolar.
Outro fator que merece destaque é a necessidade de
desenvolvimento explicativo das concepções teórico-científicas
durante o desenvolver da atividade prática. Segundo Santos e Silva
(2012), a abordagem experiencial é fundamental para o ato de aprender
do discente, ajudando-o a compreender a natureza dinâmica e complexa
da formação profissional. Os autores sustentam que essas práticas
auxiliam o docente no desenvolvimento de estratégias que
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compatibilizam o conteúdo teórico com a prática, através de atividades
experienciais.
Aulas de Campo
No que concerne às práticas que possam ser desenvolvidas a fim
de aperfeiçoar e dinamizar o ensino e a aprendizagem da Geografia, o
trabalho de campo se apresenta como uma ferramenta indispensável,
tendo em vista sua capacidade de fazer com que o estudante construa o
conhecimento empírico da realidade. Pereira e Souza (2007, p. 2)
compreendem o trabalho de campo como “toda e qualquer atividade
investigativa e exploratória que ocorre fora do ambiente escolar” sendo
“um instrumento didático importante no ensino de Geografia”.
Considerando que o objeto de estudo da Geografia é o espaço
geográfico e este se apresenta de maneira muito diversa, é necessário
que a compreensão desse espaço vá além do estudo do livro didático. A
este respeito Yves Lacoste (2006, p. 91)) afirma que “o trabalho de
campo para não ser somente um empirismo, deve articular-se a
formação teórica que é, ela também. Indispensável”.
Para a realização do trabalho em campo, como prática de ensino,
é importante destacar que o planejamento é uma fase fundamental da
atividade. Nessa fase o professor escolhe a área que será usado como
locus do estudo pretendido. Esse local deve atender, da forma mais clara
possível, às necessidades da disciplina. Após a escolha do local, o
docente deve traçar os objetivos do trabalho, compartilhando tais
objetivos com os discentes. Ainda na etapa do planejamento, o
professor deve escolher que tipo de exercício avaliativo irá solicitar aos
seus alunos para avaliar a aprendizagem. Desde a preparação até a
realização do campo, o professor deve ter em mente o que quer
despertar no alunado, trabalhando tais conteúdos em sala de aula, para
que o trabalho seja o mais proveitoso possível.
O estudo teórico, por parte do alunado, é fundamental pra
atividade, pois para a compreensão dos fenômenos observados, é
necessário um mínimo de aproximação com o fato. É necessário prestar
algumas orientações básicas aos alunos antes que ocorra o campo
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(roupas apropriadas, protetor solar, chapéus, calçados, caderno para
anotações etc.). Portanto, a aula de campo requer planejamento,
dedicação e estudo teórico, sendo gestada ao longo da disciplina, a fim
de garantir uma aproximação do discente com a complexidade física
que estrutura o objeto analisado. No contexto da educação básica,
apresenta-se como uma ponte entre o estudo teórico e a realidade
vivida.
Mapas cartográficos
Criados pelos Sumérios, na Mesopotâmia (LONGO, 2011), os
mapas sempre tiveram a função de auxiliar os seres humanos a se
localizar e representar fenômenos e características da natureza,
inicialmente com a representação de rios, evoluindo para a
representação de fenômenos não visíveis. Segundo os Parâmetros
Nacionais Curriculares (PNC) de Geografia (1998) a cartografia
possibilita a expressão de conhecimento, síntese de informações
envolvendo sempre a distribuição e organização do espaço. Em resumo,
os mapas cartográficos são uma ferramenta de estudo e ilustração do
mundo.
Considerando a importância da cartografia no meio social, fazse necessário seu ensinamento no ambiente escolar, de seu uso a sua
produção (BAGGIO, 2017). Oliveira (1978) afirma que o mapa é um
recurso indispensável para o ensino de Geografia e que o professor é o
único que pode conduzir o aluno na manipulação. Assim, o aluno pode
desenvolver a localização no espaço, e visualizar seus processos de
produção. Desse modo, o professor pode escolher a forma que deseja
trabalhar a cartografia, seja por meio digital, fotográfico, ou mapa físico
–maquetes e croquis (BRASIL, 1998).
Dada a potencialidade de uso da cartografia em sala de aula, sua
inserção nas aulas de campo amplia de forma considerável o potencial
desse instrumento, unindo a teoria à prática. Isso pode ser feito quando
ao presenciar formas geológicas durante o campo, por exemplo, o
professor aponte como elas são representadas no mapa, o mesmo pode
ser feito diante da presença de rios, solos e outros fenômenos e
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componentes da terra. Sobre isso, Santos (2016) afirma que é necessário
aproximar o aluno da realidade dele, porque isso facilita sua
interpretação dos conceitos existentes em seu cotidiano.
Jogos Virtuais: aplicação do software Kahoot
Atualmente, o uso das tecnologias, tanto para a obtenção de
informações quanto para a formação dos sujeitos, torna-se cada vez
mais corriqueiro, considerando que essas ferramentas auxiliam o
processo de ensino/aprendizagem. A incorporação das tecnologias na
sala de aula traz inúmeros benefícios quando aliadas ao processo
educacional. As barreiras físicas da sala de aula são quebradas,
possibilitando que os estudantes formem redes, troquem informações,
construam conhecimento a qualquer hora e lugar, possibilitando a
construção de um conhecimento crítico (MORAN; BEHRENS;
MASETTO, 2004). O Kahoot, nesse sentido, se apresenta como uma
ótima ferramenta de auxílio docência, considerando sua fácil
aplicabilidade, aliando a tecnologia à aprendizagem lúdica.
O atual cenário, em que as tecnologias se fazem cada vez mais
presentes na vida do alunado, é propício para que surjam novas práticas
de envolvimento dos usuários com atividades em geral, tais como a
gamificação, que se trata da aplicação de técnicas características dos
jogos, em ambientes de “não jogo”, para o aprofundamento do
ensino/aprendizagem, como é o caso da sala de aula (MCGONIGAL,
2012).
O Kahoot é um quiz que atua como um sistema online de
perguntas e respostas, permitindo a aplicação de testes, os quais são
preparados pelo docente e acompanhados, pelo mesmo, através do seu
dispositivo móvel. A cada rodada é apresentado um ranking, entre todos
os discentes, estimulando o instinto de competição e o raciocínio
rápido. Graças a sua versatilidade, é possível trabalhar e revisar
diferentes conteúdos de forma rápida e prática em apenas um aplicativo.
O Kahoot é composto por três modalidades, que são elas: jogo (quiz),
discussão (discussion), avaliação (survey). A primeira é utilizada na
aplicação de questionário com o intuito de verificação de
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conhecimento. Na segunda, é proposta uma pergunta com várias opções
de resposta. E a terceira é utilizada quando o objetivo é a aplicação de
vários questionamentos referentes a um dado tema.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendendo o quão diversa é a ciência geográfica, o educador
não deve se prender somente a uma metodologia de ensino, inovando,
sempre que possível, seus métodos para o aperfeiçoamento constante
do ensino. Vale ressaltar que a diversidade de atividades propostas pelo
professor e vivenciada pelos estudantes também pode ser vista como
uma forma do conhecimento atingir a todos, pois, sabendo o quão
diverso é o alunado, a maneira mais eficiente de alcançá-los, em sua
totalidade, é diversificando as metodologias utilizadas. Assim,
pesquisas adicionais que investiguem outros métodos práticos de
ensino, ainda se fazem necessárias.
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INTRODUÇÃO
As transformações culturais, políticas, sociais que a Educação
vem passando afetaram o modo de pensar do homem e a sua formação.
Elas refletem a respeito da produção e da atualização do conhecimento
no que condiz com a história, e que é preciso ressignificar e socializar
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saberes. Dessa forma, com essas mudanças, a sociedade requer
trabalhar com termos não utilizados no cotidiano da sala de aula.
Consoante a este pensamento, a forma de ensino vem se
modificando cada vez mais ao longo dos anos e a escola tradicional
precisa dialogar com outras linguagens, novos métodos, novas formas
de apropriação e compreensão de conhecimentos que possibilitam a
formação dos sujeitos, numa perspectiva integral, dinâmica e
contemporânea no aspecto do ensinar e aprender.
Desse modo, o processo de ensino e de aprendizagem passou a
exigir, das práticas pedagógicas, novas linguagens voltadas para o
desenvolvimento de competências e habilidades. Os Parâmetro
Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), discutem proposta, as quais
orientam que o professor deve utilizar diferentes fontes de informação
e recursos didáticos (aulas práticas, oficinas, utilização de maquetes,
fotografias aéreas, imagens de satélites, recursos lúdicos entre outros),
estimulando a vontade de aprender dos alunos e buscando práticas
pedagógicas que permitam vivências e experiências do mundo em que
vive e, assim, poder dialogar com outros espaços.
Nesse entendimento, trazemos para discussão, o lúdico como
método facilitador do ensino de geografia, como uma forma de
utilização e inserção de recursos didáticos mais dinâmicos, criativos e
motivadores para dinamizar o cotidiano da sala de aula. Essa ideia tem
como objetivo propor a interação teoria-prática, no sentido de fazer uso
de diversas linguagens em função de transformar a sala de aula mais
atrativa aos alunos, facilitando assim, o processo de ensino
aprendizagem.
A escolha do tema se deu a partir das experiências no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no ano de 2018,
fazendo uso do lúdico na disciplina geografia no 6º e 7º ano do ensino
fundamental nas escolas campo, junto às professoras supervisoras. As
experiências despertaram maior interesse pela profissão e percepção
que, propor uma aprendizagem significativa no contexto da sala de aula,
depende, na sua grande parte, do professor, na forma como essa
aprendizagem é conduzida.
- 518 -

Os estudos realizados por Lüdke (2012) apontam que a pesquisa
em ensino desempenha um papel estratégico na melhoria dos cursos de
licenciatura, pois tende à valorizar a formação dos professores e que
essa reconhece a importância da pesquisa na preparação do trabalho do
docente. Assim, conforme descreve Lüdke (2012)” a literatura
específica e até a legislação relativa à formação de professores já
admitem a importância da pesquisa na preparação e no trabalho do
professor” (LÜDKE, 2012, p. 30).
De acordo com Santos (2011), a utilização dos métodos lúdicos
no âmbito escolar tem grande relevância, em função de transformar a
sala de aula em momentos mais atrativos, com participação construtiva
dos alunos, socializando conhecimentos no ambiente que o cerca de
forma prazerosa, não linear, e traz novas perspectivas para o ensino de
uma forma geral, motivando a aprendizagem.
Para Freitas & Salvi (2007), é brincando e jogando que o
educando expressa, assimila e constrói realidades que o cerca, bem
como, possibilita a socialização de conhecimentos, proporcionando
assim, a interação e a participação dos alunos. De acordo com Cruz;
Fernandes & Azevedo (2009), a atividade lúdica facilita o aprendizado
do educando, pois, muitas vezes, o conteúdo trabalhado em sala de aula,
de forma puramente verbal e linear, está sujeito a não ser assimilado
totalmente pelos alunos.
Levando esses conceitos para um aspecto mais geográfico,
trabalhar o lúdico por meio de jogos no 6º ano do ensino fundamental
aborda mecanismos de aprendizagens facilitadoras, principalmente
como instrumento de percepção do espaço geográfico. Dito isso,
concordamos com Santaella (2012) quando aponta que o ato de jogar
encontra um alto nível de motivação intrínseca e recompensa de novas
aprendizagens cognitivas dentro de um contexto, e o lúdico é o
elemento que lhe fornece potência.
Nessa perspectiva, podemos ressaltar também a importância do
papel do educador, utilizando o lúdico como processo facilitador
construtivista do ensino/aprendizagem, trazendo, assim, para o dia a dia
dos alunos, formas diferentes de ensino, não lineares, gerando maior
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interesse e participação dos estudantes. Ressaltamos que o jogo
oportuniza, ao estudante, a assimilação de conceitos geográficos muitas
vezes não assimiláveis no contexto da sala de aula, permite a vivência
de situações de controle e regras, ensinando conceitos de moral e ética.
METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida em 2018, contou com 02 estudantes e
01 professora orientadora do curso de licenciatura em geografia da
Universidade de Pernambuco -UPE/Campus Garanhuns. As atividades
foram desenvolvidas em uma escola pública do município de
Garanhuns, agreste de Pernambuco, Nordeste do Brasil, previamente
escolhida pela equipe participante da pesquisa.
O lócus da pesquisa foi o ambiente da sala de aula da escola,
com turmas do 6º ano, com 30 estudantes cada uma perfazendo um total
de 60 alunos de ambos os sexos com média de idade de 11 anos,
divididos em grupo, trabalhada em forma de aula/oficina com duração
de 10 horas, nos meses de maio e junho de 2018. É importante destacar
que esta foi ofertada de acordo com o horário da escola e da disciplina
geografia, a qual teve os jogos como recurso didático para se trabalhar
o lúdico no contexto da sala de aula.
No entendimento de que se trata de uma pesquisa, informal e
dialética, pelo seu dinamismo, ela proporciona ao pesquisador uma
forma de observação participante em que o contato direto permite
retroalimentação e ajustes ao longo da sua execução e pode gerar mais
pesquisas. Nesse sentido, alguns relatos foram escolhidos para análise,
na perspectiva descritiva e interpretativa das falas e, portanto, é uma
pesquisa qualitativa que, para Gil (2008), a pesquisa participante não
encerra somente com um relatório descritivo e analítico, ela pode gerar
outros planos de ação.
O procedimento metodológico ocorreu em quatro etapas. A
primeira se referia à discussão dos conteúdos de geografia trabalhados
pela professora do 6º ano do ensino fundamental. A segunda se referia
à construção da proposta da pesquisa junto ao corpo da escola com a
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presença da professora. A terceira diz respeito à construção de alguns
jogos que foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. A
quarta etapa foi a aplicação dos jogos que, para Rego (2011) estimulam
o intelecto além de representar desafios que põe à prova o participante
que se arrisca, testa limites ao agir diante de obstáculos, estimulando a
superação, que serão descritos na análise dos resultados a seguir.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os relatos da professora e de alguns estudantes serviram de
subsídios para a construção desta pesquisa aqui descritos: “trabalhar
com jogos na perspectiva do lúdico no ensino de geografia,
principalmente com a utilização de mapas, é muito legal e atinge à
proposta do conteúdo trabalhado e os alunos se divertem” (depoimento
da professora regente); “o lúdico como recurso didático é uma boa
experiência enquanto prática pedagógica e integração da turma ao
despertar aprendizagens”(depoimento da professora regente).
Quanto aos estudantes da escola, foi visível perceber nas falas
que: “eu não sabia que geografia era tão fácil “(Estudante do 6ª ano A,
2018). Outro estudante fala com convicção sobre a importância do jogo
como recurso didático para entender geografia “bastou algumas dicas
para que eu buscasse alternativas e resolvesse essa questão” (Estudante
do 6ª ano B,2018). “A princípio tive certa dificuldade no jogo das três
pistas devido à falta de prática, mas com o passar das dicas ganhei de
letra” (Estudante do 6ª ano A, 2018).
Assim, as análises das falas da professora e de alguns estudantes
permitem dizer que são reflexões que apontam a necessidade de rever
metodologias nas práticas pedagógicas e sair da “zona de conforto”,
pois a geografia por ser uma ciência humana, ela traz, em seus
discursos, várias linguagens e diversas temáticas, percebemos também
com essa pesquisa a importância do ressignificar o ensino prescrito que
não dialoga com a realidade dos estudantes. Por meio dos jogos lúdicos,
descritos abaixo, foi possível perceber que, através de algumas palavras
chave, é possível sair da “decoreba” e do repasse de conhecimento
através do ensino bancário.
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O lúdico como método facilitador do ensino da Geografia
Nesse sentido, a partir da observação dos conteúdos trabalhados
pela professora da classe, destacamos pontos que envolvessem a
utilização e a construção dos jogos. Levamos o material (cartolina, cola,
lápis hidrocor, tesoura entre outros) e construímos junto com a
professora em seu horário disponível alguns jogos a serem utilizados
para contribuir e facilitar o ensino de geografia.
Os jogos abordados na oficina foram: Jogo das três pistas:
domínios naturais do Brasil; Quebra-cabeça: regiões do Brasil;
Dominó: conceitos geográficos; Jogo da memória: estados e Capitais
do Brasil. Esses estão descritos a seguir.
Jogo das 3 pistas: domínios naturais do Brasil
Consiste em abordar o conteúdo dos Domínios naturais do
Brasil, presente no currículo de Pernambuco. O jogo contém três (03)
pistas com palavras chave referentes aos Domínios da Natureza e o
aluno precisa desvendar de qual se trata. Nessa proposta de jogo, a
turma foi dividida em dois grupos, nos quais onde cada um respondia a
cada pista, a ideia pelo qual o grupo acreditava se tratar de determinado
domínio. Caso o grupo 1 não acertasse, a próxima pista seria passava
para o grupo 2. Dessa forma, todos os envolvidos, podiam observar
todas as características presentes em todos os domínios naturais do
Brasil. A seguir apresentamos o modelo de jogo utilizado:
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Figura 1
Jogo das Três Pistas como Facilitador do Ensino da Geografia
1)Apresenta matas fechadas e 1) Ocorre no oeste do Nordeste e
densas;
norte de Minas Gerais;
2) Vegetação diversa;
2) Clima semiárido;
3) Elevado índice pluviométrico.
3) Longa estiagem e chuvas
irregulares.
R: Domínio Amazônico
R: Domínio da Caatinga
1) Centro-oeste do Brasil;
2) O clima é o tropical subsumido;
3) O relevo por planaltos e
chapadas.
R:Domínio do Cerrado
1) Região Sul do Brasil;
2) Encontrada principalmente em
planaltos mais elevados;
3) Verões quentes e invernos
rigorosos.
R: Domínio das Araucárias

1) A paisagem é formada por relevo
acidentado;
2) Clima é o tropical úmido;
3) Chuvas são regulares e bem
distribuídas.
R: Domínio dos Mares e Morros
1) Vegetações rasteiras e gramíneas;
2) Relevo relativamente plano,
suavemente ondulado;
3) Clima subtropical.
R: Domínio das Pradarias

1) Apresenta características
variadas;
2) O relevo que predomina são as
planícies;
3) Alagam nos períodos chuvosos.
R: Faixa de transição (pantanal)

Jogo de Quebra-cabeça: Regiões do Brasil
O quebra-cabeça incentiva a atenção e o pensamento lógico,
portanto, é uma maneira de exercitar o cérebro e de questionar os
conteúdos com mais facilidade. Nesse jogo, trabalhamos o mapa do
Brasil dividido entre suas 5 regiões. Daí, os alunos procuravam encaixar
as peças do quebra-cabeça e a formar o mapa do Brasil. Adiante,
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escreviam o nome de cada uma das regiões, e colocavam as
características de cada uma delas. Nessa atividade, houve a intervenção
da professora que pôde discutir a regionalização do Brasil. Segue
abaixo a dinâmica do jogo.
Figura 2
O Jogo Quebra Cabeça como facilitador do ensino da Geografia

Foto: Thainá Sobral 2018.

Dominó: Conceitos Geográficos
O jogo de dominó foi muito interessante para o conteúdo de
Domínio Morfoclimático no qual foi confeccionado um dominó com o
objetivo de os alunos correlacionarem a paisagem com o nome,
estimulando o aprendizado paisagens naturais. Essa atividade propões
trabalhar diversas áreas, principalmente as questões ambientais como
tema transversal da geografia. A seguir apresentamos a prática do jogo,
após a fase de confecção:
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Figura 3
Dominó como método facilitador do ensino da Geografia

Fonte: Thainá Sobral 2018

Jogo da memória: Estados e Capitais do Brasil
O conteúdo trabalhado foi Estados e Capitais do Brasil, na
proposta jogo da memória, em que os alunos teriam que correlacionar
os estados do Brasil com suas devidas Capitais. Para a realização desse
jogo, foi necessário a utilização de papeis com os nomes dos Estados e
das Capitais brasileiras embaralhados e virados de cabeça para baixo.
Cada aluno tinha o direito de desvirar dois papeis, visando que eles
encontrassem os Estados com suas respectivas Capitais.
Nesse jogo, era dado um estímulo para as características sociais,
econômicas ou culturais dessa capital como facilitador da resposta.
Percebemos, nessa atividade, o quão se faz necessário discutir esse
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conteúdo, pois muitos estudantes não têm noção dos estados e das
capitais brasileiras. Assim, por meio do recurso didático lúdico, foi
possível perceber como os estudantes se empoderam, discutem
questionam os contrastes regionais e que o Brasil é composto por
regiões cada uma com vários estados, com capitais e cada um com suas
características diferenciadas. Na fala da professora, foi possível
compreender a geografia tradicional que apresenta essa proposta apenas
com estados e capitais do Brasil e não traz contextualização nas várias
diferenciações.
Assim, os resultados apontam que, trazer para o ambiente da
escola outras linguagens e, respectivamente, novas metodologias,
ressignifica o ensino, a partir do chão da escola. Percebemos também,
dessa forma, que a sala de aula é um laboratório de pesquisa,
intervenção e de campo de conhecimentos na relação teoria-práticaação, mas é preciso estabelecer diálogos de aproximações no
planejamento das aulas. Os depoimentos foram motivadores para as
considerações finais da pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa permitiu refletir sobre a importância de se trabalhar
com outras metodologias e de deslocar as ideias nos espaços
tradicionais das escolas, consideradas pelos professores como espaços
comuns. O que também representou tarefa difícil de fazer, diante do
cotidiano da escola engessado pelo sistema de ensino.
A proposta envolveu a usualidade de jogos e brincadeiras,
visando facilitar a compreensão referentes aos conteúdos da disciplina
geografia, abordados em sala de aula do 6º ano, sendo bastante
significativa para formação dos estudantes, considerando que o
exercício dessa prática, foi contextualizar não só a parte conteudista,
mas também o desenvolvimento do estudante como protagonista do
espaço social. Assim, houve o incentivo à realização das atividades que
envolvessem a socialização e o trabalho em grupo, saindo do tradicional
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quadro branco na sala de aula e trazendo a ludicidade como outro
método no ensinar e no aprender geografia.
A partir do que foi proposto, pode-se perceber a inserção dos
estudantes nas atividades com bastante adesão a cada uma delas, e que
é possível transformar o ensino da geografia tecnicista em uma
disciplina que se insere na formação do aluno como ser social dentro do
espaço geográfico, promovendo a socialização entre o vivido e o
aprendido, assim como, professores e alunos e alunos e alunos. Que,
para Freire (1994) “ensinar não é transferir conhecimento”, mas sim ser
vivido (FREIRE, 1994, p. 47).
Os dados sinalizam que os resultados foram alcançados e que as
aulas ficaram mais atrativas durante os exercícios das atividades
lúdicas, favorecendo o maior aproveitamento dos conteúdos e dos
conhecimentos nas dinâmicas das aulas de geografia. Além disso,
percebemos que, a partir da ludicidade, os estudantes tiveram um
incentivo maior com relação à compreensão dos conteúdos de
geografia, atraindo os discentes por meio da variedade de metodologias
e de recursos didáticos como nos propusemos a fazer.
Diante do exposto, a equipe da pesquisa retornou ao espaço da
escola para socializar o andamento da pesquisa com a professora que
participou da investigação junto com os estudantes e, em depoimento,
a professora declarou que, “o lúdico, como facilitador do ensino de
geografia, produziu bons resultados, que foram refletidos na melhoria
do aproveitamento e nas avaliações do conteúdo, bem como a
disposição da turma que agora é 7º ano”.
Por fim, reiteramos a necessidade de discussão desse tema no
universo da educação básica e acreditamos que nossas reflexões
somarão às outras pesquisas nessa área de estudo que, embora se
debrucem sobre outras temáticas, têm as mesmas preocupações
potencialmente relevantes na relação teoria prática na escola básica.
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