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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo mostrar o resultado da implementação do projeto que 
norteou o estudo sobre a importância de se utilizar metodologias inovadoras no ensino da geografia. 
Este projeto foi realizado no 7º ano do ensino fundamental, propondo novas formas, práticas e 
métodos para o ensino da geografia escolar, abordando uma metodologia que propiciasse ao aluno 
participar da construção do seu conhecimento através de atividades atrativas e contextualizadas com 
o seu cotidiano, respeitando suas expectativas e interesses.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino da Geografia escolar institucional mantém seu valor cultural 

informativo baseado no modelo tradicional, no qual a metodologia adotada prioriza a 

memorização e a repetição do conteúdo ensinado e os recursos utilizados nas aulas 

estão voltados para o livro didático ou a cópia, ou seja, o “quadro e giz”. Essa forma 

de ensinar já não é aceita pelos jovens nos dias de hoje, pois o perfil é de querer 

mais, querer aprender de forma contextualizada com o seu cotidiano, de forma 

dinâmica, prazerosa, com encaminhamento metodológico que propicie a 

aprendizagem.  

Libâneo (2008 p.30) nos faz refletir: 

“O ensino exclusivamente verbalista, a mera transmissão de informação, a 
aprendizagem entendida como acumulação de conhecimentos não 
subsistem mais. É preciso que o professor medeia a relação ativa do aluno 
com a matéria, levando em conta as experiências e os significados que os 
alunos trazem para sala de aula, o potencial cognitivo, capacidades, 
interesses, modo de pensar e de trabalhar.”  
 

A criança possui uma curiosidade natural e uma vontade enorme de aprender  

e isso lhe é tirado quando a forma de ensinar do professor é memorística e 

repetitiva. A criança é um ser que aprende pela experimentação, pelo contato com o 
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concreto, pela visualização, e, quando isso lhe é tirado, perde-se o prazer da 

aprendizagem e do descobrimento. 

Nessa perspectiva o professor de Geografia desempenha o importante papel 

de ensinar o saber geográfico, de instigar os alunos a fazer relações e compreender 

o espaço onde vivem.  

Porém, a forma como esses conteúdos são ensinados em sala de aula não 

tem trazido os resultados esperados. É preciso adotar metodologias adequadas, 

utilizando encaminhamentos que propiciem uma aprendizagem significativa do 

aluno, visto que com o mesmo conteúdo pode ter várias abordagens, pois existe um 

universo rico em recursos metodológicos a serem adotados pelos professores. 

Segundo Somma (2003 p.164), 

“O ensino geográfico tradicional mantem seu valor cultural informativo, mas 
nós professores, podemos encaminhar estratégias metodológicas tendentes 
a que se afirme seu valor significativo nos processos de aprendizagem. 
Nessa busca, os métodos e as técnicas aplicadas em aulas de geografia 
são permanentemente revisados a fim de convertê-los em elementos 
facilitadores da aprendizagem.” 
 

 Sendo assim, isso nos leva a indagar à importância de se repensar a prática 

pedagógicas nas aulas de geografia fazendo com que o professor se abra á novas 

experiências, seja criativo e busque novos instrumentos e recursos que enriqueçam 

suas aulas de forma a proporcionar aos alunos atividades motivadoras, e, assim, a 

melhoria da qualidade de ensino. 

Acredita-se que as questões citadas acima motivaram a realização desse 

trabalho, que tem como objetivo geral propor novas formas, práticas e métodos para 

o ensino da geografia escolar através de atividades atrativas e contextualizadas, 

propiciando aos alunos do 7º ano, participar da construção do seu conhecimento. O 

Projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Princesa Isabel, localizado no centro da 

cidade de Cerro Azul, área metropolitana de Curitiba que atende em média 1800 

alunos, entre o ensino fundamental e médio, distribuídos em três turnos, sendo 

manhã, tarde e noite. 

O presente projeto foi desenvolvido de forma abrangente com alunos do 7º 

ano do ensino fundamental, com idades entre 11 e 15 anos.  

Perante o exposto, a implementação ocorreu uma vez por semana, nas aulas 

de geografia, com duração de 01h40min minutos, com metodologias que 

propiciaram uma aprendizagem facilitadora com atividades diferenciadas, sendo 



 

 

 

teóricas e práticas. 

Portanto, no primeiro capítulo vamos fazer uma análise sobre o referencial 

teórico onde abordaremos o ensino da Geografia como uma ação prática reflexiva 

no ensino fundamental tendo como foco o aluno.  Nesta mesma linha de 

pensamento abordaremos quais são as perspectivas que os alunos buscam no 

ensino da geografia. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: O ENSINO DA GEOGRAFIA COMO AÇÃO/ 

PRÁTICA REFLEXIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

2.1 Metodologia de ensino: em foco “o aluno” 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (2008), no texto 

que se refere aos sujeitos da educação básica, menciona a importância de incentivar 

a prática pedagógica fundamentada em diferentes metodologias, valorizando 

concepções de ensino aprendizagem.  Propõe trabalhar os conteúdos de forma 

crítica, dinâmica, contextualizada, com questões que estimulem o senso crítico, o 

raciocínio e a reflexão, assim o aluno passa a participar da construção do seu 

conhecimento. 

Segundo Benth (2010),  

“[...] é importante ressaltar que os métodos de ensino não são um fim, mas 
um meio pelo qual o professor logra alcançar os objetivos estabelecidos. O 
método, entretanto, por mais eficiente que possa parecer, não é mais 
importante do que o estudante. É importante que ele seja empregado 
levando em consideração os paradigmas socioculturais e educacionais, os 
objetivos de ensino, a natureza do conteúdo, o nível do aluno, a natureza da 
aprendizagem. No uso dos métodos de ensino é indispensável que o 
professor conheça satisfatoriamente os conceitos teóricos que sustentam a 
metodologia empregada.” 
 

Portanto o professor deve estar envolvido no processo de ensinar e deve 

estar ciente que o aluno é o foco da aprendizagem.  

      “[...] metodologia de ensinagem inclui muito mais do que a simples 
aplicação de uma técnica em determinado momento da prática pedagógica. 
Envolve toda a teia de relações entre professor e alunos-alunos que 
possibilita a realização do processo ensino-aprendizagem. Pressupõe a 
utilização de métodos, técnica de ensino, atividades e os diferentes 
recursos pedagógicos. (MOURA, 2009 p.24). 

 
Conhecer o aluno, sua vivência, faz toda a diferença na hora de planejar a 

aula.  O aluno deve ser o foco da aprendizagem, o professor deve procurar práticas 

pedagógicas que vão ao encontro das necessidades do estudante.    



 

 

 

Segundo Almeida e Fonseca Júnior (2000 p.20), 

“[...] ser inovador, criativo, é conseguir romper com o óbvio. É ser capaz de 
formular a pergunta que ninguém ousa, propor o que ninguém proporia. 
Para ser criativo é preciso ter desapego pela acomodação, ter a coragem de 
enfrentar a resistência e, principalmente não ter medo de errar.” 
 

Mas o que se observa é a acomodação por parte dos professores, pois 

preparar aulas criativas, inovadoras, tira o professor da sua zona de conforto, exige 

planejamento, disponibilidade de tempo, pesquisa, e romper com o comodismo. 

Sendo assim, é mais fácil trabalhar apenas com o livro didático como único recurso, 

ou apenas aulas expositivas, nas quais o aluno é apenas um receptor das 

informações. 

No entanto algumas experiências mostram que é possível romper com esse 

modelo:  

“Inúmeros experimentos de inovações no ensino básico vêm sendo feito em 
todo o país, e em todos os níveis de ensino. Se tivéssemos uma 
“supervisão’’ de tudo o que acontece em nosso enorme país, poderíamos 
ver milhares de professores que em meio ás dificuldades de seu trabalho, 
conseguem inovar dia a dia. Despertam a curiosidade, mobilizam a energia 
dos jovens, trazem sorrisos de descobertos, despertam no aluno o desejo 
de aprender e de participar da construção do próprio conhecimento. Eles 
são seres mágicos que sabem transformar grades e “libertação 
curriculares”. Nas escolas que trabalhamos seguramente existe grande 
números de colegas professores que inventam, saem das  trilhas da rotina e 
criam experiências inovadoras com seus alunos. (ALMEIDA; FONSECA 
JÚNIOR, 2000 p.15)”. 
 

Nesse sentido, na educação esse profissional tem um perfil de alguém que 

rompe com o modelo tradicional de transmitir a informação e passa a ser um 

pesquisador, adota novas práticas pedagógicas e novas metodologias, sai da sua 

zona de conforto em busca da melhoria da qualidade de ensino. 

“Na articulação entre as formas aprender e as teorias de aprendizagem 
aparecem as explicações sobre os tipos de processos que o acompanham. 
Quando situamos essas explicações como definidoras (ou próximas), 
procuramos encontrar o modelo a partir do qual qualquer conteúdo pode ser 
ensinado. Assim, chegamos ao nível no qual o método é traduzido para as 
atividades concretas que realizamos em sala de aula.    O que implica por 
parte do professor não se acomodar e ter uma receita pronta para as 
metodologias adotadas (SOMMA, 2003 p. 164).” 
. 

Nesse contexto é fundamental a proposta por uma metodologia e uma prática 

pedagógica que venham a atender o aluno, tornar mais fácil o aprender, através de 

observações sobre as necessidades do educando.  

 

 



 

 

 

2.2 Uma perspectiva sobre o ensino da geografia que  concebe a aprendizagem 

significativa do aluno 

Entende-se que sendo a geografia algo que se aprende e se constrói, é 

também parte integrante do processo ensino e de aprendizagem do aluno.  

Segundo Marcondes e Peixoto, (2012, p. 59), deve-se investigar as idéias que 

os alunos já trazem para a sala de aula, adequando estratégias, ritmo de trabalho e 

atividades, também mediar, reavaliando o processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto a proposta de metodologia de ensino nas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Paraná (2008) é de permitir aos alunos a apropriação dos 

conceitos fundamentais da Geografia e compreensão do processo de produção e 

transformação do espaço geográfico. Para isso os conteúdos de Geografia devem 

ser trabalhados de forma crítica e dinâmica, interligadas com a realidade próxima e 

distante do aluno. Ainda segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 

Paraná (2008 p.79), “nos anos finais do Ensino Fundamental o aluno deve 

desenvolver a capacidade de analisar fenômenos geográficos e relacioná-los, 

quando possível entre si”.  

De acordo com essas considerações que abordam o desenvolvimento do 

ensino da geografia, o documento pesquisado concebe o jovem aluno como ser 

ativo, atento, que constantemente cria hipótese sobre o  seu ambiente. 

Straforini (2005)3 citado por Amorim (2009 p.56) nos esclarece: 

 “[...] que o papel da Educação, e dentro dessa, o do ensino de Geografia é 
trazer à tona as condições necessárias para a evidenciação das 
contradições da sociedade a partir do espaço, para que no seu 
entendimento e esclarecimento possa surgir um inconformismo e, a partir 
daí, uma  outra possibilidade para a condição da existência humana”.  
 

No entanto o ensino da geografia na escola passa por uma mudança muito 

importante, a considerar o aluno parte do processo ativo, participativo, e produtor 

desse meio que está em construção, possibilitando ao mesmo o do domínio de 

conceitos que contribuam para sua autonomia e senso crítico. 

Com essa colocação acredita-se que as perspectivas dos alunos relacionadas 

ao ensino da Geografia tende a possibilitar uma aprendizagem significativa e 

contextualizada dos conteúdos 
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2.3 A Geografia escolar nos anos finais do ensino f undamental  

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (2008, 

p.78) “nos anos finais do Ensino Fundamental, espera-se que o aluno amplie as 

noções espaciais que desenvolveu nos anos iniciais desse nível de ensino”. Por isso 

o professor, trabalhará os conhecimentos necessários para entendimento das inter-

relações entre as dimensões econômica, cultural e demográfica, política e 

socioambiental, presentes no espaço geográfico. 

Nessa perspectiva o professor deve partir do conhecimento prévio do aluno, 

para então dar segmento à aprendizagem, levando em consideração o 

deslocamento entre o nível de um aluno para outro.   

“[...] nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a ênfase do trabalho 
docente é alfabetização, dedicar a ensinar o aluno a ler, escrever e dominar 
as quatro operações e na ausência de uma orientação clara e segura do 
que é ensinar estudos sociais, o professor se preserva, trabalhando nada ou 
muito pouco dessa área de conhecimento, ou arrisca ensinando, o que é 
adequado (CALLAI E CALLAI, 2003 p.65)”. 

 
Portanto, ao receber o aluno nos anos finais do ensino fundamental, o 

professor precisa investigar quais conceitos ele domina, ou construir com ele esses 

conceitos, oportunizar a aprendizagem participativa, e se preciso retomar para que o 

aluno não tenha defasagem na aprendizagem. 

Para Santos e Moro (2007 p.132) 

 “[...] ensinar Geografia hoje é auxiliar o aluno a compreender o mundo em 
que vivemos: enfocar criticamente a questão ambiental e as relações 
sociedade/natureza, oportunizando aos alunos a interpretação de textos, 
fotos, mapas e paisagens”.Entende-se que é por esse caminho que a 
geografia escolar vai sobrevivendo e, até mesmo, ganhando novos espaços 
nos melhores sistemas educacionais. Para isso, o professor necessita criar, 
ousar, aprender ensinando. 
  

Isso implica dizer que o perfil do professor que ensina a geografia nos dias de 

hoje, deve ser de um profissional que está constantemente buscando estratégias de 

ensino aprendizagem, que venham ao encontro às necessidades dos alunos que 

recebemos em sala de aula e não apenas como transmissor de informações 

mecânicas prontas e acabadas. 

   

2.4 O ofício do professor em constante reflexão: pr ática pedagógica e 

inovações metodológicas para o ensino da Geografia.  

Segundo Oliveira (1993), os professores e alunos são treinados a não pensar 

sobre o que é ensinado. Significa que os alunos e professores não participam do 



 

 

 

processo de produção do conhecimento. Nesse sentido o professor deve descobrir o 

que o aluno já sabe e ensiná-lo de acordo.  

Assim, os métodos, os recursos, os procedimentos pedagógicos, a disciplina, 

os conteúdos, o sistema de avaliação, o tipo de escola que mantém nos dias atuais, 

são decorrentes do tipo de educação que vem sendo adotado. 

Nesse sentido é na formação profissional que o professor deve estudar “como 

ensinar”. Pois, de acordo com Araújo (2003) para o professor refletir sobre sua 

prática pedagógica faz-se necessário referenciais que atuem como mediadores 

estabelecendo critérios que determinam a qualidade da reflexão. 

Segundo Paulo Freire (1997), as lições escolares apresentam, na sua maioria 

conteúdos “artificiais” que não despertam o interesse dos alunos, pois estão 

distantes da realidade dos mesmos, que acabam interiorizando a desnecessidade de 

fazê-los, uma vez que não percebem a aplicabilidade do que aprende na escola com 

a realidade vivida. 

Nessa perspectiva o conteúdo a ser ensinado nas aulas de geografia tem que 

se aproximar da realidade do aluno, ser contextualizado com sua vivência, para que 

haja maior compreensão do que é estudado. 

 Para Libâneo (2008, p. 29 - 30),  

“[...] as novas exigências educacionais pedem a universidade um novo 
professor capaz de ajustar a sua didática ás novas realidades da sociedade, 
do conhecimento, do aluno, dos meios de comunicação. O novo professor 
precisaria no mínimo, adquirir sólida cultura geral, capacidade de aprender a 
aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades 
comunicativas, domínio da linguagem informacional e dos meios de 
informação, habilidades de articular as aulas com as mídias e multimídias.”  

 
Sendo assim, a função do professor educador é de possuir o domínio de 

várias capacidades, frutos de sua formação acadêmica, das constantes 

capacitações na busca do aperfeiçoamento profissional.        

Para tanto deve ser constante a reflexão da sua ação educativa, das práticas 

e estratégias de ensino utilizadas e a busca constante de inovar, são fundamentais 

na atuação do professor. 

Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (2008) as 

práticas pedagógicas no ensino da geografia como importantes instrumentos para a 

compreensão do espaço geográfico, dos conceitos e das relações socioespaciais 

nas diversas escalas geográficas. 

O ensino da geografia dispõe de muitos recursos e instrumentos 



 

 

 

disponibilizados para auxiliar ou até mesmo enriquecer a metodologia do professor, 

mas é preciso um bom planejamento e clareza no seu objetivo ao utilizar esses 

recursos metodológicos. 

Ainda as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (2008), 

trazem como proposta metodológica para o ensino da geografia, trabalhar em sala 

de aula os conteúdos de forma crítica, dinâmica e contextualizada, procurando 

mobilizar o aluno para a aprendizagem.  Para tal indicam que o professor deve ter 

um conhecimento espacial prévio do aluno, assim podendo fazer a relação com o 

seu conhecimento científico, possibilitando ao aluno participar da aula, 

oportunizando assim um encaminhamento dialogado, envolvendo o educando no 

processo de conhecimento.  O objetivo dessa proposta é formar um sujeito capaz de 

intervir na realidade de maneira consciente e crítica, para tanto o professor de 

geografia deve buscar estratégias de ensino e metodologias que possam auxiliar 

nesse processo. 

  

3. METODOLOGIAS INOVADORAS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 

3.1 Caracterização da pesquisa 

A pesquisa-ação foi desenvolvida no Colégio Estadual Princesa Isabel que 

atende alunos da área rural e urbana e deu-se por meio de implementação de doze 

atividades, abordando diversas metodologias e recursos para o ensino da geografia 

escolar. Para acompanhar o desenvolvimento e a avaliação dos alunos sobre as 

atividades propostas, foi desenvolvido um diário, para que o aluno pudesse registrar 

as principais observações sobre as aulas. 

 O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa-ação, uma vez que, 

através da intervenção pedagógica a ser realizada na escola buscará identificar o 

conhecimento prévio do aluno, propor estratégias de ensino aprendizagem de forma 

a promover uma aprendizagem efetiva do educando em uma ação coletiva dentro do 

espaço escolar. Neste sentido, 

“Pesquisa-ação é uma pesquisa eminentemente pedagógica, dentro da 
perspectiva de ser o exercício pedagógico configurado com uma ação que 
cientificista á prática educativa, a partir de princípios éticos que visualizam a 
contínua formação e emancipação de todos os sujeitos da prática. Neste 
sentido a ação deve se dar em uma ação conjunta entre pesquisados e 
pesquisadores, dentro do ambiente onde acontece a própria prática, de 
forma a criar compromisso com a formação e o desenvolvimento de 
procedimentos críticos reflexivos sobre a realidade (FRANCO 2005, p 48).” 



 

 

 

 
Neste sentido na pesquisa se caracterizou a intencionalidade de coletar 

informações das ações prática e metodológica, envolvendo alunos e professor, com 

apoio e acompanhamento da equipe pedagógica da escola onde foi implementada. 

Sendo os alunos o foco da pesquisa foram valorizadas as experiências e o 

processo de ensino e aprendizagem para coletar as informações desse trabalho.           

 

3.2 Instrumentos metodológicos e o universo da pesq uisa 

Foi utilizado como instrumento metodológico o Diário de atividade, ferramenta 

de observação onde coletou informações diárias da participação e interesse do 

aluno sobre a metodologia aplicada nas aulas de Geografia objetivando acompanhar 

o processo de aprendizagem. 

Junto ao Diário de atividade foi utilizado e realizado um questionário 

desenvolvido pela autora deste projeto de pesquisa, com perguntas abertas. Foram 

aplicadas doze atividades envolvendo a utilização de diversas metodologias e 

recursos de forma a promover uma aprendizagem  significativa para o educando. 

O universo da pesquisa é composto por 34 pré- adolescentes, do 7º ano do 

ensino fundamental da região do Vale do Ribeira, com faixa etária de 11 a 15 anos, 

participantes ativos das atividades curriculares no Colégio Estadual Princesa Isabel 

de Cerro Azul ensino fundamental da Rede Estadual do Paraná.  

A amostra analisada foi especificamente desses 34 alunos.  As intervenções 

foram ministradas com duas aulas semanais, cada uma de 50 minutos com 

atividades diversificadas, produção de desenho, análise de letra de músicas, aulas 

de campo, análise de vídeo, produção de material, discussão em classe e atividade 

lúdica. 

As atividades objetivavam a participação do aluno na construção do 

conhecimento, desenvolvimento do senso critica, da autonomia e ampliação do 

conhecimento em relação ao espaço geográfico. 

 

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO: ALTERNATIVAS METODOLOG ICAS PARA 

O ENSINO DA GEOGRAFIA  

4.1. Atividade 01: entrevista - um olhar sobre meu bairro  

Em um primeiro momento da implantação do projeto foi elaborado um 



 

 

 

questionário com o objetivo de analisar o conhecimento do aluno e a sua capacidade 

de observação sobre o local onde mora, se o mesmo reconhece a importância do 

estudo da Geografia para compreender as mudanças no meio no qual está inserido. 

As perguntas contidas neste questionário abordavam o que havia no entorno 

desse meio, como por exemplo: se houve mudanças com o passar dos anos, se a 

paisagem havia sido alterada pela ação humana, se restavam áreas preservadas, se 

possuíam áreas de lazer ou locais de utilização em comum  no seu bairro, tais como: 

quadras esportivas, clubes e outros pontos de utilização comunitária. 

Como resposta, pode-se observar controvérsias, pelo fato de alunos estarem 

inseridos em realidades diferentes. 

Os alunos residentes na área rural descreveram as características dessa 

região, e enfatizam a presença da vegetação, destacando que não houve mudanças 

nesses locais, a não ser pelo fato de novas casas em construção, onde não há 

áreas de lazer. As descrições sobre os locais foram, na sua maioria vagas e 

constatou-se a necessidade de aprofundar a capacidade de observação, de análise 

e de descrição dos alunos participantes da pesquisa. 

Os alunos que moram na sede do município descreveram a cidade com outra 

visão, relataram que houve mudanças no cenário com a pavimentação do asfalto, 

onde as construções e áreas de lazer aumentaram significativamente. Relataram 

ainda existirem espaços de utilização em comum na comunidade, como: quadra de 

esportes, parquinhos, academias ao ar livre, igrejas, dentre outros. Descreveram as 

mudanças ocorridas nos bairros, onde novas construções surgiram a medida que a 

cidade foi se desenvolvendo, e placas de sinalização de trânsito.   

Portanto, o que se pode constatar diante de duas realidades distintas foi a 

observação em comum, como o relevo, onde identificaram no seu bairro a existência 

de morros e montanhas.  

No questionário foi indagado aos alunos de que forma o estudo da geografia 

pode contribuir para compreender os processos de mudanças na paisagem.  Os 

mesmos responderam que a Geografia auxilia a entender as causas dessas 

mudanças, pois as aulas possibilitam ler mais sobre os assuntos, escrever e a tirar 

dúvidas.  Foi colocado ainda que através da explicação feita pelo professor ,o aluno 

pode participar perguntando e tirando dúvidas. Durante a pesquisa um dos alunos 

fez a seguinte colocação: “Eu acho que pode conscientizar as pessoas para não 



 

 

 

jogar lixo nas ruas, nos rios, no chão e não andar tanto de carro para não poluir, etc.” 

Percebeu-se com esse questionamento que os alunos compreendem e 

percebem a importância do ensino da geografia, para auxiliá-los no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

4.2. Transformação no espaço geográfico: representação a través de desenho 

Essa atividade teve como objetivo estimular os alunos a representar através 

de desenho a percepção sobre as mudanças e os impactos sobre a paisagem, 

através da ocupação e transformação do espaço geográfico.  

 A metodologia adotada foi a construção coletiva de um desenho, por etapas: 

no primeiro momento, os alunos foram organizados em círculos e receberam uma 

folha em branco para desenhar uma paisagem natural. Após a produção desse 

desenho foram instruídos a trocar as folhas, recebendo o desenho do colega da 

esquerda e passavam a sua folha para o colega da direita. Num segundo momento, 

os alunos foram orientados a desenhar elementos que possibilitassem habitar 

naquele local.  Após a inclusão desses elementos os alunos realizaram novamente a 

troca dos desenhos e a instrução foi para que adicionassem infraestrutura, para 

então poder residir no lugar. No terceiro momento, os alunos deveriam incluir o 

homem dentro do contexto do desenho e em seguida fazer a troca do mesmo para 

possibilitar a construção coletiva. Para finalizar a atividade, os alunos foram 

motivados a refletir sobre os impactos ambientais nesse local e retratar no desenho 

essas ações.  Passando por todas as etapas das mudanças no espaço geográfico, 

sendo que só no final da atividade o aluno recebia o seu desenho para constatar as 

mudanças feitas pelos colegas. Ao final da atividade o aluno foi estimulado a falar 

dessas mudanças ocasionadas, com o objetivo de gerar um debate entre os 

colegas. 

No diário de atividade os alunos se posicionaram da seguinte forma sobre a 

atividade: 

“[...] eu gostei da aula de hoje, eu queria que a professora faça mais   aula 
assim.” 
“[...] achei muito legal porque fiz uma natureza e depois teve mudança.” 
 

Em relação ao diário, os alunos eram estimulados a fazer colocações sobre o 

que aprenderam na atividade. Entre elas, as que se destacaram foram: 

“Hoje eu aprendi que o homem muda a natureza”. 
“Hoje eu aprendi a transformação geográfica, que o homem desmata, polui, 



 

 

 

etc. para construir e abrir ruas”. 
“Eu aprendi que o homem modifica o espaço geográfico para ele morar e 
também para viver.” 
 

Durante a realização da atividade os alunos foram estimulados a identificar as 

mudanças ocorridas a partir do seu desenho, onde se destaca a colocação de um 

dos alunos durante o feedback da atividade, onde a mesma foi exposta oralmente 

para a turma, sendo: 

“Meu desenho tinha começado com montanhas, árvores frutíferas, 
cachoeiras e rios. Depois o homem chegou e construiu postes de luz, 
casas, pontes, surgiram esgotos, etc. Mas essas mudanças foram 
construídas pelas necessidades humanas como pontes, ruas, postes de luz. 
Eu acho que a pior modificação foi o esgoto na cachoeira e a melhor foi o 
poste de luz.” 
 

Concluiu-se que durante o desenvolvimento da atividade envolvendo a 

construção do desenho os alunos conseguiram identificar como ocorreu o processo 

de mudança no espaço geográfico a partir da ocupação humana.  

A escolha do desenho como metodologia para essa atividade partiu do 

princípio de que o desenho é uma linguagem que possibilita não apenas a 

comunicação, mas também a criatividade e a representação do conhecimento do 

aluno. 

“Trabalhar com desenhos é trabalhar com novas formas de ver, 
compreender “as coisas” verificar-comprovar as próprias ideias. O sujeito, 
quando desenha expressa uma visão e raciocínio, e muitas vezes isso é 
deixado de lado pelo processo educacional (SANTOS, 2011 p.195).” 

 
A atividade proposta promoveu a participação coletiva da turma, motivou a 

exposição oral e possibilitou o debate sobre o tema. 

Figura 1 - Atividade 2: Representação Através de Desenho.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte da autora. 

 
4. 3 Análise e discussão do texto: paisagem constru ída  

Para aprofundar esse conhecimento empírico do aluno, foi realizada na 



 

 

 

atividade de implementação a leitura, discussão e análise do texto “Paisagem 

construída” de Anselmo Lazaro Branco (2015)4 sobre o espaço geográfico com 

ênfase na influência da tecnologia,  da cultura e da ação humana na paisagem. 

Esta atividade teve como objetivo possibilitar ao aluno compreender a 

diferença entre paisagem natural, humanizada e cultural, instigá-lo a perceber como 

a tecnologia e das novas descobertas feitas pela humanidade ocasionaram  

mudanças na sociedade, principalmente  na forma de produzir mercadorias, etc.  

A atividade foi realizada oralmente e em grupo, a maioria dos alunos se 

posicionou colocando as mudanças relacionadas à modernização, inserção da 

tecnologia e principalmente da comunicação nos dias de hoje. 

Após a leitura e discussão do texto nos grupos e depois no grande grupo, os 

alunos relataram o que aprenderam sobre a aula no diário de atividades. Um dos 

alunos respondeu da seguinte forma: “Hoje eu aprendi que o mundo esta sendo 

habitado pelo homem e que quase não existe mais paisagem natural.” 

Apenas os alunos que encontram dificuldade em manifestar-se em público 

deixaram de participar da atividade.  

Sobre a importância da discussão em sala de aula e espaço de debate 

Antunes (2001, p. 108) ressalta que: 

“Ainda uma vez, enfatizamos a importância e não apenas de sua prática, 
mas de exercícios que possam torná-los significativos. Tão verdadeira é a 
afirmação que nossos alunos não sabem ouvir tanto a que não sabem 
discutir, debater, negociar, argumentar, concluir. Essas habilidades, é 
evidente, não são inatas, e se não forem propiciadas em sala de aula, em 
que outros lugares serão?” 
 

Ficou evidente nessa atividade que a metodologia do debate promove a 

participação do aluno, bem como o posicionamento crítico diante de questões 

próximas a sua realidade, possibilitando a reflexão. 

 

4. 4. Discussão sobre as mudanças espaciais e cultu rais na paisagem 

O objetivo dessa atividade foi desenvolver a capacidade do aluno em 

interpretar, fazer relação e analisar os fenômenos, a partir da análise de vídeos da 

ação da sociedade sobre o meio ambiente, com o passar dos anos. 

                                            
4 BRANCO .A.L. A Paisagem Construída. Geografia Para o Ensino Médio. Geografiaparatodos. 
Anselmo Lazaro Branco.; Claudia Mendonça. Elian Alabi Lucci.  

 



 

 

 

Após assistir ao vídeo a short history of america by r. crumb and joni mitchell 

big yellow taxi (2009), a turma foi dividida em grupos de 4 a 5 alunos e figuras 

representadas nas imagens do vídeo foram distribuídas para os grupos para que os 

mesmos analisassem. 

O vídeo retratava, através de desenhos, mudanças no cenário do espaço 

geográfico, como a ocupação humana altera a paisagem. À medida que altera o 

lugar, um novo cenário vai surgindo, com construções, estradas, infraestrutura e, 

também, impactos ambientais. 

No processo de dinamizar suas aulas e o encaminhamento metodológico, o 

professor de geografia pode dispor de imagens não animadas, tais como: 

fotografias, slides, posters, charges, ilustrações, entre outros. 

Em relação às imagens e aos recursos audiovisuais:  

“O recurso audiovisual assume o papel que lhe cabe: o de problematizador, 
estimulador da pesquisa para assuntos provocados pelo filme afim de 
desvendar preconceitos e leituras rasas, ideológicas e estereotipadas sobre 
lugares e povos (DCE’S, 2008 P.82).” 
 

Segundo as Diretrizes curriculares da Educação Básicas do Estado do 

Paraná(2008), a imagem pode ser o ponto de partida da observação e descrição, 

auxiliar a formação de conceitos geográficos, diferenciando paisagem de região, 

território de lugar. Podendo ainda aprofundar a pesquisa na tentativa de fazer 

relações entre os lugares distantes com o seu entorno. 

Cada grupo ficou responsável por analisar e responder questões sobre a 

seqüência das imagens, lembrando que essa seqüência já está dividida no vídeo no 

total de doze imagens, cada imagem recebeu um número. 

           Os alunos formam motivados depois de analisar gradativamente as 

mudanças na paisagem, a identificar como ocorreu esse processo.  

 As respostas evidenciaram que os alunos compreenderam que a paisagem 

vai sendo modificada a partir nas mudanças na forma de produzir e que a 

consequências dessa modificação gerou uma nova configuração no local. 

Nessa atividade, um dos alunos fez a seguinte colocação: 

“... Observei que na figura 1 só havia um trem passando, já na figura 2 já 
tinha casa, abriram estrada, pavimentação.” 
“... Na primeira imagem era apenas uma floresta, depois foi preciso 
modificar e construir uma ferrovia. Para que as pessoas possam se 
locomover e transportar cargas.” 
                                         

Durante o vídeo os alunos apontaram as etapas dessas alterações, 



 

 

 

manifestaram oralmente e se surpreenderam com as alterações espaciais, 

ambientais, socioeconômicas e principalmente no modo de vida da sociedade 

retratada no vídeo e nas imagens. 

Figura 2 - Atividade 4: Representação Discussão do vídeo. 

 
Fonte da Autora. 

4.5. Roda de conversa e discussão codificou a paisa gem e mudou o cenário 

Nessa atividade o objetivo foi motivar o aluno relacionar a letra da música 

com as imagens do vídeo sobre as transformações da paisagem e instigar discussão 

do grande grupo sobre o tema.  

A letra da música utilizada fazia parte do áudio do vídeo que os alunos já 

haviam visto, no entanto estava em inglês e para que o aluno compreendesse o 

significado busquei a tradução da letra da Música Big Big Yellow Taxi, de Joni 

Mitchell5. 

Ao serem questionados sobre qual mensagem a autora da música quis 

transmitir ao colocar na letra que pavimentaram o paraíso ou o que ela pretendia 

mostrar quando sugere que as árvores foram colocadas em museus, os alunos se 

posicionaram dizendo que a  pavimentação substituiu as áreas de mata  e que só 

vamos dar valor quando não tiver mais natureza,  que a letra demonstrava que só 

haveria árvores em museus porque a sociedade estava destruindo as florestas. 

Essa metodologia de motivar o aluno a expor oralmente sua opinião sobre o 

assunto discutido na roda de conversa oportuniza a troca de opiniões, o debate e o 

enriquecimento de conhecimentos, pois ocorreu a interação da turma.  

A discussão consiste numa interação social em que diferentes sujeitos trocam 

e confrontam, no interior de um grupo, suas respectivas posições sobre um 

                                            
5 A Short History of America by R. Crumb and Joni Mit chell.  Music Video.Cartaz dos desenhos 
animados por R. Crumb com música de Joni Mitchell, "The Big Yellow Taxi", 2009. 



 

 

 

problema, para propor uma solução.  

O professor deve insistir na perspectiva do enriquecimento mútuo através do 

intercâmbio de pontos de vista entre as diferentes crianças. Ele pode criar situações 

que exijam da criança a relativização de seu ponto de vista (DAYAN, 2007).  

Entende-se que participando da discussão o aluno deixa de ser apenas um 

receptor da informação para então ser produtor do seu conhecimento.  

 

4.6 Leitura de imagens: diferentes tipos de paisage ns e produção de mapa 

conceitual 

Pretendeu-se com essa atividade ampliar o conhecimento em relação ao 

espaço geográfico, construir os conceitos e possibilitar ao aluno a compreensão da 

relação homem/natureza. 

Para iniciar a atividade e compreender o conceito de paisagem natural e 

cultural ou humanizada, foram apresentados e exemplificados esses conceitos para 

aos alunos. Entendendo que “uma imagem fala mais que mil palavras” foi realizada a 

leitura de imagens para ampliar a percepção em relação às diferentes tipos de 

paisagem existentes. 

Foram utilizadas aproximadamente 50 imagens de paisagens brasileiras em 

um projetor. Os alunos anotavam os elementos que eram expostos nas paisagens 

para, em seguida, montar um mapa conceitual com as características de cada 

paisagem. 

“[...] Uma forma interessante e adequada é realizar o trabalho de construção 
dos conceitos, o que supera o senso comum. As opiniões e o conhecimento 
que o aluno tem a respeito daquilo que ele conhece  e de onde ele convive 
superam, também, o conceito pronto e trazido no livro-texto ou que é ditado 
pelo professor, em aula.(CALLAI, 2003 p.61).” 
  

As imagens não animadas, como as fotografias, podem ser um recurso a ser 

utilizado para auxiliar na construção de conceitos geográficos, dependendo de como 

o conteúdo será abordado.  A imagem será o ponto de partida para sua observação 

e descrição (DCEs, 2008). 

Concluiu-se que os alunos, no decorrer da atividade e após a apresentação 

do mapa conceitual, conseguiram identificar que a formação da paisagem está 

ligada a forma de ocupação e formação histórica do local. 

 



 

 

 

4.7 A Música como leitura dos lugares 

A proposta dessa atividade foi a de utilizar trechos das letras de músicas que 

descrevessem os lugares (vida boa, casinha branca, saudades da minha terra, 

simplicidade, a cidade), pois muitos compositores criaram músicas a partir de suas 

vivências, portanto, trazer pra sala de aula essas composições, possibilitou, não 

apenas levar o aluno a compreender os lugares, a relação entre pessoas e o meio 

em que vivem como também as relações de produção nesse espaço.  

Para iniciar a atividade foi colocado para os alunos o conceito de lugar, que 

segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (2008, p.61), 

seria:  

“[...] lugar seria um espaço onde o particular, o histórico, o cultural, e a 
identidade se tornam presentes, revelando especificidades, subjetividades e 
racionalidades. Por outro lado, é no espaço local que as empresas 
negociam seus interesses, definem onde querem se instalar ou de onde vão 
se retirar, o que afeta a organização socioespacial do(s) lugar(es) 
envolvido(s) pela sua presença/ ausência.”  
 

Após analisar e escolher a letra da música, os alunos foram divididos em 

grupos para identificar a características do local representado na letra da música e 

propor a produção de material para caracterizar esse local.   

Kaercher (2003 p. 17), comenta sobre a música como estratégia de ensino em 

sala de aula: 

“O objetivo aqui não é propor simplesmente trabalhar música em sala de 
aula. È chamar a atenção que as músicas ouvidas cotidianamente por nós e 
nossos alunos trazem a questão social/espacial em suas letras e que 
podemos começar alguns  assuntos  novos com esse “chamariz”.  Desperta 
mais atenção do que iniciamos nossa fala, ainda que bem intencionada e de 
cunho progressista, com aulas expositivas abstratas e distantes do mundo do 
aluno. A música não substitui a problematizarão/reflexão/sistematização do 
professor. Só a inicia.” 
 

Como resultado das análises da música os alunos, propuseram a construção 

de maquetes, onde, claramente, os alunos retrataram, não apenas elementos que 

compõem o local determinado na música, mas identificaram elementos do seu 

cotidiano. Ainda encontraram elementos que não sabiam o significado e então foram 

estimulados a buscar esse conhecimento através da pesquisa, para poder então 

inserir na maquete. 

           Um dos grupos indagou sobre o que seria um mata burro, após a pesquisa 

eles construíram na maquete o mata burro e explicaram aos colegas o significado. 

Essa atividade promoveu ao aluno, não apenas participar da construção do 



 

 

 

seu conhecimento, como também a autonomia e a facilitação do processo de ensino 

e aprendizagem, pois as maquetes foram produzidas por eles sem o auxilio do 

professor. 

 

      4.8 Percepção da paisagem 

Nessa atividade foi realizada uma dinâmica com a turma em que a mesma 

instigava os alunos a compreender a paisagem através dos outros sentidos (tato, 

audição e olfato), além da visão. 

Na dinâmica todos foram organizados em circulo, sentados no chão e 

vendados.  Em seguida, foram entregues vários elementos que compõem a natureza 

(paisagem) terra, folha de árvore, pedra, entre outros. Estando vendados, os alunos 

poderiam tatear e sentir o cheiro desses elementos. 

Como estavam em círculos esses elementos eram passados de um para o 

outro. Ao mesmo tempo, a água era borrifada para que sentissem algo parecido com 

a sensação do orvalho, durante a ação  ouviam música com sons da natureza. 

No final da atividade foram tiradas as vendas e cada um descreveu a 

sensação que teve e como foi essa experiência. 

O objetivo dessa atividade foi fazer com que o aluno percebesse que a 

paisagem não é formada apenas pelo que a visão alcança, mas por vários 

elementos como coloca as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná (2008) ao citar (SANTOS, 1988, p. 61): “a paisagem é formada também de 

cores, movimentos, odores, sons, etc”. 

A proposta foi fazer o aluno vivenciar essas sensações, para compreender e 

fazer relação com o seu cotidiano e suas percepções em relação à paisagem e 

como ela é composta. 

Pode-se concluir ao termino da atividade que os alunos compreenderam e 

fizeram relação desses elementos com a composição da paisagem.  

Na aula de campo que fizemos posteriormente a essa atividade os alunos 

brincavam e relatavam: “Estou sentindo o cheiro de mato e de terra”. “Eu estou 

sentindo o cheio das flores.” 

Para Lima (2000 p.178), “na educação, desenvolver a percepção é um fator 

de importância incontestável. O ser humano está continuamente processando 

informações, a fim de aprender ou desempenhar com sucesso qualquer atividade”.  



 

 

 

Neste sentido a dinâmica contribuiu para que o educando desenvolvesse sua 

percepção   tornando-a mais aguçada em relação aos elementos que não estão ao 

alcance da sua visão, mais que estão continuamente presentes nas diversas 

paisagens.      

                                                                                                                                                 

4.9 Aulas de Campo 

4.9.1 Conhecendo o entorno da escola 

Nesta pesquisa foram realizadas aulas de campo em dois momentos. No 

primeiro momento o objetivo foi identificar os problemas relacionados a um bairro 

próximo a escola, observar o espaço a ser estudado, identificar as características do 

bairro, e pontuar os problemas socioespaciais. O objetivo geral da atividade foi 

desenvolver a curiosidade do educando, a autonomia, a criatividade, a capacidade 

de pesquisa e de trabalhar de forma cooperativa e a produção de material. 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná 

(2008), “a aula de campo é um importante recurso metodológico para analisar a área 

de estudo (urbana ou rural), de modo que o aluno poderá diferenciar, por exemplo, 

paisagem de espaço geográfico”.  

O bairro onde foi realizado o estudo é a Margem Esquerda do Rio Ponta 

Grossa, fica na parte de trás da escola e apresenta muitos problemas dentre eles: 

infraestrutura, ocupação, ambientais entre outros, o que justifica a escolha do local. 

Para iniciar a atividade foi explanado aos alunos o que era uma aula de 

campo e porque estudaríamos esse bairro. 

Foi disponibilizado um roteiro para que os alunos observassem o bairro e 

anotassem o que estava irregular nesse local. O roteiro que os alunos receberam 

anterior a aula continha informações de que seria necessário levar bloco de 

anotações para observar os principais problemas do bairro, tais como: forma de 

ocupação, impactos ambientais, poluição do rio, desmatamento e assoreamento nas 

margens.  Foi ressaltada a importância de anotar as observações feitas pelo 

professor ou que os mesmos constatassem durante a atividade. Foram orientados a 

levar máquina fotográfica, ou celular com câmera para capturar as imagens 

identificadas por eles como sendo importante para o tema estudado. 

Ao retornar a sala de aula anotamos no quadro todos dos problemas por eles 

apontados nas observações feitas na aula de campo. Foram identificadas várias 



 

 

 

irregularidades no local, principalmente impactos ambientais, tais como: esgoto á 

céu aberto, lixo nas ruas e nas margens do rio, queimadas e a ausência de latões 

para coleta de lixo. Os alunos citaram também a ocupação em áreas irregulares 

onde as casas foram construídas, fios de luz soltos, entre outros. 

Em sala de aula a proposta de atividade foi realizar uma intervenção no local, 

portanto os alunos foram orientados a escrever um pequeno plano de ação com o 

problema, justificativa, metodologia e conclusão. Os mesmos escreveram o projeto e 

trouxeram para a sala de aula para que pudéssemos discutir a viabilidade da 

implementação. 

Para iniciar o trabalho foi proposto que os alunos se separassem em grupos e 

em conjunto escolhessem um problema que gostariam de pesquisar, dentre os que 

se identificaram na aula de campo. 

Após a escolha foram motivados a pesquisar sobre o tema para elaborar um 

plano de ação e escrever como gostariam de intervir no local e de que forma fariam 

essa intervenção. Foi sugerido ao grupo escolher um título para o projeto, que 

estivesse relacionado ao tema do grupo. 

Constatou-se que algumas ações seriam necessárias, entre elas solicitar 

panfletos para a Secretaria do Meio Ambiente do município, com o cronograma do 

dia da coleta do lixo reciclável, alguns alunos foram até o local para receber esses 

folhetos. 

Um grupo de alunos conversou com os moradores e distribuiu panfletos sobre 

a importância da coleta seletiva do lixo, explicou as datas que o caminhão percorria 

o bairro e pediu para que os moradores fizessem a separação dos lixos que 

poderiam ser recicláveis, pois no seu projeto ressaltaram que o lixo jogado nas ruas 

e no rio era um dos problemas do bairro. 

Outro grupo, com a ajuda dos pais produziu e instalou pequenos latões de 

lixos conforme a cor, de acordo com a coleta seletiva. Pois no seu projeto 

ressaltaram no problema a ausência de latões de coleta de lixo em todo o trajeto por 

eles percorridos no bairro. 

Foi indagado ao grupo o que aprenderam com a atividade e como foi a 

experiência da ação por eles implementadas no bairro. As repostas dos alunos do 

grupo foram as seguintes: 

“Aprendemos que devemos sempre separar o lixo e nunca jogar lixo nas 
ruas e nem nos rios. Porque isso prejudica o meio ambiente”. 



 

 

 

“Foi boa porque estamos fazendo o bem, para os moradores não pegarem 
doenças, ou pior. Esse projeto significa melhorarar a vida dos moradores da 
margem esquerda do rio ponta grossa”. 
 

Outro grupo identificou que os moradores não tinham consciência dos danos 

ambientais do lixo lançado ao meio ambiente e no projeto realizaram uma entrevista 

com os moradores. 

Entrevistaram os moradores e tabularam dados referentes à produção e 

separação do lixo. Perguntaram se eles separavam o lixo para a reciclagem, se 

sabiam as consequências que ele poderia trazer ao meio ambiente e se jogavam na 

rua. 

O resultado colocado pelos alunos nessa entrevista foi: 

“Neste dia entrevistamos vinte e duas pessoas. O gráfico mostra que doze 
pessoas reciclam e as demais não reciclam, ou seja, somente 54, 5% dos 
entrevistados dessa rua reciclam. O motivo justificado pelas 46,5% das 
pessoas que não reciclam é: falta da coleta seletiva em suas residências 
que deixa os moradores desanimados”. 
 

  Concluiu-se que, além de conscientizar os alunos sobre os impactos 

ambientais, a atividade também desenvolver o senso crítico do educando, a 

participação para a cidadania, a autonomia, a participação da construção do 

conhecimento e a aprendizagem significativa. 

 

4.9.2 Um click na paisagem e suas diferentes compos ições 

O objetivo da atividade foi registrar a paisagem e produzir painel de 

fotografias e informações sobre os locais observados e estudados e colocar os 

alunos em contato com diferentes paisagens, sair do local para um espaço onde 

existam outros elementos, objetivando identificar a percepção do aluno e a descrição 

do local por ele observado. 

“[...] cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente frente às 
ações sobre o meio. As respostas ou manifestações são, portanto resultado 
das percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de 
cada indivíduo (FAGGIONATO, 2011. S/D).” 
 

Portanto essa atividade pretende extrair essa concepção e entendimento do 

aluno em relação ao ambiente por ele observado 

A aula de campo possibilita ao aluno ter contato com o concreto e facilita a 

observação e a compreensão de conceitos. 

Portanto, no sentido de promover essa possibilidade de aprendizagem foi 

organizada uma aula de campo que propiciasse ao aluno ter contato com uma 



 

 

 

realidade fora do contexto do seu cotidiano. Sendo o local onde os alunos residem 

uma região ligada a atividades agrícolas, com um pequeno contingente populacional 

e apresentando características de uma cidade do interior, a atividade promoveria 

uma nova experiência para os alunos, o que justifica a escolha do local para a aula 

de campo, a cidade de Curitiba, pois promoveria aos alunos uma ampla 

possibilidade de conhecer diferentes paisagens e conhecer os elementos que as 

formam.  

Neste sentido, para promover essa experiência para os alunos, inicialmente 

organizou-se uma reunião com os pais, para que houvesse o apoio dos mesmos. 

Com essa perspectiva foi  apresentado aos pais o roteiro da viagem e os locais a 

serem estudados, bem como  os objetivos da atividade. Devido ao fato dos alunos 

pertencerem a uma faixa etária que exige cuidados, alguns pais se prontificaram a 

participar da viagem para auxiliar o professor. 

Num segundo momento foi apresentado o roteiro da aula para os alunos, 

explicando como seria a atividade e a sua participação, ressaltando  a importância 

de observar os locais por eles visitados, anotar as características e os elementos 

formados por essas paisagens.  

A partir dessas observações, foram orientados a registrar e anotar o que 

chamasse a sua atenção, sendo assim, seria necessário levar máquinas fotográficas 

com o objetivo de registrar os elementos da paisagem que difere do seu cotidiano. 

Para a atividade foi solicitado ônibus para o deslocamento dos alunos.  

Na atividade, foram visitados diversos pontos turísticos, tais como: Jardim 

Botânico, Centro Histórico de Curitiba, Universidade Livre do Meio Ambiente, Centro 

Cívico, praças e parques, bem como o centro econômico e comercial de Curitiba. 

Os alunos foram capturando as imagens e anotando observações sobre o que 

despertava a sua atenção nas paisagens em questão. 

No retorno da viagem, já em sala de aula os alunos foram motivados a 

comentar quais foram as paisagens identificadas e quais elementos não estão 

presentes no cotidiano. Várias foram as colocações, como os sinaleiros, prédios, 

viadutos, estátuas, chafariz, entre outros. 

Foi questionado quais paisagens culturais conseguiram identificar e os 

mesmos citaram alguns elementos, dentre eles foi mencionado o prédio da 

Universidade Federal do Paraná, informando que essa construção era antiga e 



 

 

 

portanto formava um elemento cultural. 

Como visitamos parques, percebeu-se que os alunos ficaram impressionados, 

pois não é uma realidade do seu local de vivência, à vista disso, chamou a atenção 

dos mesmos que comentaram como esses espaços eram preservados e limpos. 

Portanto todos buscaram contribuir com essa conservação. 

O comentário dos mesmos foi de que em Curitiba praticamente todos os 

espaços foram construídos e ocupados. 

Num segundo momento os alunos foram divididos em grupo para construir 

painéis com as imagens por eles registradas durante a aula de campo. Foram 

orientados a selecionar as imagens que para eles eram as mais importantes, por 

representar diferentes formas de ocupação, ou por representarem a história do local, 

ou mesmo por  representarem aspectos da modernidade. 

As fotografias foram organizadas em paisagens urbanas modernas, históricas 

e turísticas e a partir dessa classificação os alunos montaram painéis. 

Percebeu-se nessa atividade que os alunos identificaram a diferença entre os 

elementos que compõem a paisagem do local onde moram com o local estudado. 

Fizeram a relação com a diferença do modo de vida da população dos diferentes 

ambientes. Compreenderam também a diferença de desenvolvimento econômico de 

cada local, bem como as diferentes atividades desenvolvidas. 

Esses painéis foram expostos na feira do conhecimento onde os alunos 

explicaram as imagens e como foi a produção do material e trabalho por eles 

realizados. 

Figura 3 - Atividade 10: Aula de campo e confecção de painel de fotografia. 

 
Fonte da Autora. 

5.0 A atividade lúdica no ensino da geografia 

A geografia pode ter varias formas de abordar o conteúdo, a atividade lúdica 

envolve o aluno no processo de ensino e aprendizagem de forma prazerosa. 



 

 

 

Possibilita ao aluno aprender brincando. 

 
“No processo de ensino aprendizagem as atividades lúdicas ajudam a 
construir uma práxis emancipadora e integradora, ao tornarem-se um 
instrumento de aprendizagem que favorece a aquisição do conhecimento 
em perspectiva e dimensões que perpassam o desenvolvimento do 
educando. O lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como 
estimulo na construção do conhecimento humano e na progressão das 
diferentes habilidades operatórias, além disso, é uma importante ferramenta 
de progresso pessoal e de alcance de objetivos institucionais (FREITAS, 
E.S e SALVI.R.F, 2007 p.4).” 
 

Na última atividade da implementação do projeto, a metodologia aplicada na 

aula foi uma brincadeira.  

Nessa atividade os alunos foram organizados em grupo e participaram de 

uma atividade onde era proposto descobrirem através de pistas a que elemento da 

paisagem pertencia um dos integrantes do grupo. 

A atividade foi adaptada para instigar os alunos a descobrirem qual elemento 

da paisagem representava o colega do grupo, portanto o nome da brincadeira era “ 

O que sou eu”. 

A organização deu-se da seguinte forma: um dos alunos do grupo  recebeu 

um papel que era colado na parte posterior  do seu corpo, com o nome do elemento 

que compõe a paisagem, logo abaixo do dorso, dessa forma não tinha como saber o 

que havia escrito nesse papel. 

Foi explicado que ele era um elemento que compõe a paisagem e que teria 

que adivinhar o que seria. Portanto poderia fazer perguntas para os colegas, tais 

como: se era algo vivo, ou aonde ele era encontrado, se era objeto, de que cor era, 

para que servia, entre outras. 

Os colegas davam pistas e o aluno ia dando palpites até descobrir qual era o  

elemento que representava. 

Além de dinâmico, motivador e prazeroso os alunos aprenderam e 

cooperaram para encontrar a reposta. A atividade foi tão aceita pela turma que 

pediram para repeti-la . Observou-se então o “gostar de aprender”.  

O objetivo da atividade foi trabalhar o raciocínio lógico do aluno, levando-o a 

fazer relações, a identificar os elementos presentes nas diversas paisagens que 

estudou durante todas as etapas da implementação da pesquisa.  

A atividade não pode ser confundida apenas como uma brincadeira, tem que 

ser um método que objetive aprender. 



 

 

 

Como coloca Antunes (2014 p. 49) sobre os elementos que uma exelente 

aulas deve conter, 

“Assim considerando uma boa aula não merece os encômios desse elogio 
porque o professor que ministrou assim julga e nem mesmo porque os 
alunos adoraram, mas porque efetivamente auxiliou o aluno a construir sua 
própria aprendizagem.” 

 
Como resultado os alunos identificaram vários elementos que compõe a 

paisagem. Durante as indicações surgiram termos e conceitos trabalhados durante o 

desenvolvimento das atividades anteriores, também se observou que os alunos 

conseguiam fazer relações entre esses elementos por eles estudados e que a 

aprendizagem tornou-se significativa. 

 

                                           Figura 3. Atividade lúdica. Fonte: Autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Análise do grupo de trabalho em rede 

O Grupo de Trabalho em Rede – GTR, que se efetiva atualmente como uma 

modalidade de ensino a distancia, entre os professores da rede publica de educação 

e professores PDE que atuam como coordenadores, tem como objetivo propiciar o 

aprofundamento metodológico, bem como propiciar a interação, participação, 

reflexão, discussão e pesquisa sobre a temática proposta. 

Participaram desse grupo de trabalho vinte professores, sendo que no 

decorrer do curso seis professores não concluíram suas contribuições ate o final do 

processo. A participação, contribuição e interação dos cursistas possibilitaram o 

aprofundamento do tema abordado. 

Percebeu-se no decorrer do curso que o tema escolhido para este trabalho 

veio ao encontro aos anseios dos participantes, pois as discussões evidenciavam o 

Fonte da Autora 



 

 

 

interesse sobre o projeto. 

Os professores, em suas participações nas atividades, concordavam com a 

importância de inserir novas metodologias no ensino da geografia escolar. 

Percebeu-se durante as discussões que todos consideram viável a implementação 

da proposta do projeto, devido as atividades serem acessíveis e de fácil aplicação.  

Os participantes foram objetivos ao afirmar que, na atual situação em que se 

encontra o ensino aprendizagem, é necessário um repensar a prática pedagógica. 

Se posicionarem colocando a viabilidade de aplicação do projeto que propôs 

alternativas metodológicas para o ensino da geografia, nos anos finais do ensino 

fundamental.  

Conclui-se então que o presente estudo tem relevância, no sentido de buscar 

melhorias na qualidade de ensino, pois proporciona novas metodologias para a 

aprendizagem do conteúdo. Constatou-se que esse novo formato do grupo de 

trabalho em rede possibilitou aos professores um maior aprofundamento sobre a 

temática, e incentivou a pesquisa e elaboração de atividades que propiciaram as 

trocas de experiências e buscas de referenciais que possam enriquecer seu 

conhecimento.               

 

7. Considerações finais  

Na primeira etapa da implementação do projeto foi elaborado um diário de 

atividade para acompanhar a aprendizagem do educando através da sua impressão 

sobre as aulas priorizando o “posicionamento do aluno”, com perguntas sobre as 

aulas, os recursos utilizados, o que aprenderam e as dúvidas sobre o conteúdo. 

Nesse questionário havia um espaço para o que o aluno pudesse comentar sobre as 

aulas, fazer sugestões ou expressar-se de qualquer forma em relação às atividades 

propostas e da aula como um todo. 

Nessas aulas foram utilizadas metodologias como construção de desenho, 

letras de músicas, pesquisas, debate em grupo, aula com vídeos, aula de campo, 

dinâmicas e brincadeiras lúdicas. 

Não houve críticas negativas sobre as aulas. Todas as avaliações foram 

positivas e havia muitas sugestões e contribuições. 

No início houve sugestões por parte dos alunos para que as aulas fossem: 

aulas práticas e de campo, atividade estas já estavam previstas na implementação. 



 

 

 

Os alunos mencionaram que acharam as atividades divertidas e que as mesmas 

deveriam ser repetidas em outras aulas. 

Sobre as atividades envolvendo músicas os alunos participaram ativamente, 

debateram as letras disponibilizadas e todos aprovaram a metodologia e se 

posicionaram colocando que a atividade possibilitou conhecer vários lugares através 

da música. 

Na atividade com vídeo posicionaram colocando que a conseguiram  

compreender como o homem modifica a paisagem. 

Essa pesquisa conseguiu alcançar todos os seus objetivos previstos no 

projeto. Portanto conclui-se que as metodologias adotadas nas aulas foram ao 

encontro ao anseio dos alunos, que participaram das atividades propostas e 

opinaram que aprenderam com os recursos e com a metodologia adotada nas aulas.  

Sendo assim, conclui-se que a renovação do ensino através de metodologias 

que promovam a aprendizagem do aluno, com professores criativos, inovadores e 

comprometidos com a educação, tornariam as aulas motivadoras aos olhos dos 

nossos educandos. 

No entanto, sabemos que há um longo caminho a ser percorrido no sentido 

de transformar o processo educacional, rompendo com um modelo que prioriza 

apenas vencer o conteúdo no prazo estipulado,  que não se preocupa como ele esta 

sendo ensinado ou mesmo se o aluno esta aprendendo. 
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