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RESUMO 

O objetivo principal da pesquisa foi estudar o conceito geográfico de lugar, tendo como 
ponto de partida o lugar vivido, investigando a história do município onde os 
estudantes moram, as transformações ocorridas e os vínculos afetivos. No transcorrer 
da pesquisa foi ressaltada a importância do conceito de lugar para que o estudante 
seja capaz de compreender o espaço geográfico e o seu processo de construção e 
reconstrução, estabelecendo relações com outros lugares e com os fatos históricos. 
Com base no exposto, a pesquisa estabeleceu como objeto de estudo o município de 
Goioerê, localizado na mesorregião Centro Ocidental Paranaense. Os resultados 
atingidos foram relevantes, pois os alunos foram capazes de compreender e 
desenvolver as atividades propostas demonstrando bom desempenho e aprendizagem 
dos conteúdos ministrados. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho foi desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE e teve como objetivo principal estudar o conceito geográfico 

de lugar, tendo como ponto de partida o lugar vivido, investigando a história do 

município onde os estudantes moram, as transformações ocorridas no tempo e 

no espaço e os vínculos afetivos. Dentro o exposto, segundo Callai (2000): 

 

Ao estudar o local em que vive, referindo-o a um espaço mais 
amplo, entendendo, por exemplo, que o município é a 
reprodução da sociedade brasileira num determinado lugar, o 
aluno estará em condições de conhecer e exercer a crítica 
sobre aquela realidade. Ao estudar o lugar, então, pode-se 
desencadear dois níveis de aprendizagem: um, referente ao 
conhecimento e compreensão do lugar e, o outro, de se 
trabalhar, a partir de exemplos, questões da geografia de modo 
a entender determinados mecanismos de construção do 
espaço (CALLAI, 2000, p. 103). 

 
 



 Neste sentido, pressupõem que o professor como mediador do 

conhecimento estabelece os meios para que os alunos compreendam o que de 

fato diferencia o lugar onde vive de outros lugares, e que sejam capazes de 

reconhecerem no seu cotidiano os referenciais de localização e orientação. 

Assim, os alunos poderão ampliar a sua capacidade de observação e 

comparação, reconhecendo criticamente as características do lugar em que 

vivem. Portanto, “O estudo dos lugares deve contemplar a compreensão das 

estruturas, das ideias, dos sentimentos, das paisagens que ali existem, com os 

quais os alunos estão envolvidos ou que os envolvem” (CASTROGIOVANNI, 

2000, p.15). 

 Ressaltamos também que o estudo do lugar permite o conhecimento 

dos fatos históricos ocorridos, bem como entender as transformações 

produzidas pela ação do homem. Para isso, o professor na sua prática diária 

em sala de aula, deve levar em conta o conhecimento prévio que o aluno trás 

consigo, isto é, o senso comum, e a partir da realidade vivida começar a 

desconstrução do conceito do cotidiano, transformando-o em conceito 

científico, isto é, criar condições para a formação de um cidadão crítico, 

responsável de seu papel como agente de transformação no lugar onde vive. 

 

De um modo geral, muitos conceitos estão presentes no dia-a-
dia de nossas vidas. Os alunos têm as suas próprias 
concepções a respeito de muitas coisas. Porém o trabalho de 
superação do senso comum como verdade e a busca das 
explicações que permitem entender os fenômenos como 
verdades universais, exige que se faça reflexões sobre o lugar 
como o espaço de vivencia, analisando a configuração histórica 
destes lugares para além de suas aparências (CALLAI, 2000, 
p. 104). 

 

Diante disso, é importante o entendimento do lugar onde os estudantes 

vivem para que possam ser capazes de compreenderem o espaço geográfico e 

o seu processo de construção e reconstrução. Com base no exposto, a 

presente pesquisa estabeleceu como objeto de estudo o município de Goioerê, 

localizado na mesorregião Centro Ocidental Paranaense.  

 O conceito de lugar pode ser um ponto de partida para o ensino de 

Geografia. É através do estudo de conceito científico de lugar que o aluno 

compreendera que o espaço geográfico onde está inserido o município no qual 



mora também faz parte da totalidade espacial, e, que este espaço deve ser 

trabalhado do local para o global sem fragmentos (CALLAI, 2000). 

Com base nas discussões conceituais apresentadas foram elencadas as 

seguintes questões problemas para a realização do projeto de intervenção 

pedagógica no Colégio Estadual Ribeiro de Campos Ensino Fundamental, com 

os alunos do 6º ano: 

 

 Qual o vínculo dos alunos com o lugar?  

 Quais as expectativas destes alunos com o lugar de vivência?  

 Os alunos compreendem que estão inseridos no processo de produção 

do lugar e que podem atuar criticamente buscando melhorias sociais e 

ambientais? 

 

O objetivo de estudar o conceito de lugar e suas possibilidades para o 

ensino no 6º ano no Colégio Estadual Ribeiro de Campos Ensino Fundamental, 

localizado no município de Goioerê, tem como finalidade: 

 

 Diagnosticar o entendimento dos alunos sobre o conceito de lugar; 

 Estudar o conceito de lugar como espaço vivido; 

 Investigar a história do lugar vivido pelos alunos; 

 Verificar as transformações sociais ocorridas no lugar; 

 Compreender quais são os lugares mais representativos para os alunos. 

 

O estudo elaborado no PDE proporcionou a aquisição de conhecimentos 

e o uso de metodologias inovadoras que contribuíram para o desenvolvimento 

de novas práticas pedagógicas e estratégias vinculadas ao processo de ensino 

e de aprendizagem. Durante o desenvolvimento do projeto ocorreram 

momentos de socialização junto aos professores da Secretaria Estadual da 

Educação por meio do Grupo de Trabalho em Rede - GTR. 

 

 

 

 



Fundamentação Teórica / Revisão Bibliográfica  

 

Segundo Cavalcanti (2010), o processo de ensino na disciplina de 

Geografia busca o entendimento e domínio dos conceitos específicos dessa 

matéria e de sua linguagem própria. Portanto, no ensino de Geografia o aluno 

deverá compreender a formação do espaço geográfico, por meio da 

observação, percepção, interpretação e análise dos fatos que ocorrem no lugar 

onde moram. 

 

Seja como ciência, seja como matéria de ensino, a Geografia 
desenvolveu uma linguagem geográfica. Essa linguagem está 
permeada por conceitos que são requisitos para a análise dos 
fenômenos do ponto de vista geográfico (CAVALCANTI, 2010, 
p. 88). 

 

No desenvolver do projeto de intervenção pedagógica no ensino de 

Geografia consideramos importante o estudo do conceito do lugar para que o 

aluno possa compreender a realidade onde vive, ou seja, o município de 

Goioerê e suas diferenças com relação a outros lugares próximos e distantes. 

Segundo Callai e Zarth (1988, p. 11) “estudar o município é importante e 

necessário para o aluno, na medida em que ele está desenvolvendo o 

processo de conhecimento e de crítica da realidade em que esta vivendo”. Por 

isso, o aluno ao estudar o lugar de vivencia com a mediação do professor em 

seu trabalho em sala de aula, precisa ter entendimento da formação histórica 

do município para compreender as transformações e mudanças ocorridas ao 

longo dos anos. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de 

Geografia (2008) o conceito de lugar ganhou destaque com a chamada 

Geografia Humanística, em meados do século XX, que trouxe a dimensão 

afetiva e subjetiva para os estudos a respeito do espaço, enfatizando as 

potencialidades políticas dos lugares em suas relações com outros espaços 

próximos e/ou distantes. Para a Geografia Humanística, “o lugar é o espaço 

vivido, onde a vida se realiza, é familiar, carregado de afetividade, dotado de 

valor pelo sujeito que nele vive” (DCE, 2008). 



Ao estudar o lugar é importante considerar a história de vida do aluno, 

as características do bairro onde mora, os vínculos afetivos, as experiências 

pessoais e coletivas, bem como o seu papel na organização e transformação 

do espaço geográfico. 

Entender as transformações que ocorreram no espaço geográfico e no 

lugar ao longo da história é importante para que o aluno desenvolva a 

capacidade de obter informações no mundo em que vive, e assim, reconstruir o 

processo do conhecimento superando o senso comum e obtendo um 

conhecimento científico. 

É possível imaginar que há uma evolução que vai da 
consideração da história a partir dos grandes acontecimentos 
até a história ordinária e cotidiana. O sentido é cada vez mais 
admitir que o que aparece como irrisório é significativo. O 
desenvolvimento científico, de fins do século XIX e inícios do 
século XX, sugere esta possibilidade, para não regredir até a 
leitura empiricista do mundo, que também cria essa leitura, 
como possibilidade. Uma sociedade dessacralizada, movida 
por transformações constantes, que afetam a vida das pessoas 
e o sentido do conhecimento, vai nessa direção. Então, o 
cotidiano seria um acontecimento histórico razoavelmente 
recente, tendo como parâmetro a história humana (DAMIANI, 
2007, p. 166-167). 

 

A partir do cotidiano, ou seja, a realidade em que vive o aluno, o 

professor deverá desenvolver um trabalho que instiga o conhecimento das 

diferenças sociais, culturais, econômicas existentes em seu município e os 

impactos causados pela ação do homem na construção e na reconstrução do 

lugar. 

 

O processo de construção do conhecimento que acontece na 
interação dos sujeitos com o meio social, mediado pelos 
conceitos (sistema simbólico), é um processo de mudança de 
qualidade na compreensão das coisas, do mundo. Não é um 
processo linear, nem de treinos, mas de construção pelos 
alunos de conhecimento das suas próprias vivências, 
considerando os saberes que trazem consigo e desvendando 
as explicações sobre o lugar (CALLAI, 2000, p.104). 
 
 

Conforme foi citado anteriormente, é na escola que o aluno adquire o 

conhecimento científico. Através do processo de aquisição deste conhecimento 

há uma grande transformação do sujeito que será capaz de exercer a 



cidadania e melhorar o lugar onde habita, tendo o professor como mediador, 

que exerce um papel fundamental de descontruir os conceitos do senso 

comum. 

 
Relacionar cotidiano e lugar é envolver as relações próximas, 
ordinárias, singulares ao mundo. A vida cotidiana, mais íntima, 
ao mesmo tempo, situa o lugar na sociedade global. Pela 
mediação do cotidiano, no lugar, somos levados dos fatos 
particulares à sociedade global (DAMIANI, 2007, p. 164). 
 
 

Tendo em vista que o aluno ao vir para a escola traz consigo 

conhecimento do senso comum, o professor no ensino da geografia criará 

condições para desmistificar tais conceitos e leva-los ao entendimento do 

conhecimento científico, para que compreenda que o município é a reprodução 

da sociedade que ali habita desenvolvendo a cultura, a economia, a política e 

outros vínculos.  

Para o geógrafo Yi-Fu-Tuan  “o espaço e lugar são designação do nosso 

cotidiano, indicando experiências triviais, do dia a dia”,  assim,  “lugar provém 

do concreto, é um objeto onde as pessoas criam laços de afetividades, e 

desenvolvem sentimentos e emoções” (OLIVEIRA, 2014, p.11-12). 

Consideramos que o estudo do lugar permite ao aluno a compreensão 

do espaço onde vive, bem como da relação dialética entre a sociedade com a 

natureza que está em sua volta. 

 

A identidade do lugar tem características, personalidades e um 
sentido. Todo lugar adquire identidade mediante as diversas 
dimensões espaciais, tais como: localização, direção, 
orientação, relação, território, espaciosidade e outras 
(OLIVEIRA, 2014, p.12). 
 
 

Segundo Cavalcanti (2010), o aluno não conhece a localização e pontos 

de referência de onde moram. O professor precisa em sua prática diária 

desenvolver meios para trabalhar os pontos de referência para saber localizar 

no espaço onde vive e demais localidades. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de 

Geografia (2008) é importante abordar em sala de aula como as identidades 

espaciais são construídas e mantidas nos lugares frente ao processo de 



globalização. O aluno deve compreender que no lugar são observadas as 

influências, a materialização e também as resistências ao processo de 

globalização. A abordagem dos conteúdos específicos torna-se mais 

significativa quando se estabelece relações entre o que é estudado e o que faz 

parte do lugar onde o aluno está inserido. 

 

APLICAÇÃO / DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta etapa do artigo vamos apresentar os resultados obtidos com o 

trabalho desenvolvido no Colégio Estadual Ribeiro de Campos Ensino 

Fundamental, no primeiro semestre de 2017, com os alunos do 6º ano do 

período da tarde. O projeto de intervenção na escola teve como tema: O estudo 

do lugar como espaço vivido. A Unidade Didática elaborada propõe trabalhar o 

conceito geográfico de lugar. 

A primeira atividade foi elaborada com o intuito de promover o 

aprendizado do conceito de lugar. Para isso foram feitas leituras e discussões 

de textos e de crônicas sobre o conceito de lugar na Geografia, a fim de 

possibilitar aos alunos uma melhor compreensão do conteúdo proposto. O 

desafio foi fazer com que os alunos refletissem sobre os textos trabalhados 

durante o projeto de intervenção pedagógica na escola. Para tanto foi proposto 

à elaboração de um texto, gênero crônica, cujo tema foi: “O lugar onde moro”. 

Segue trechos do texto contendo a descrição de lugar elaborada pelos alunos: 

                       
                       Descrição 1                     

Meu lugar é o meu lar, é a minha paixão. Com ruas tranquilas e 
movimentadas, lugares silenciosos e barulhentos. Tem tudo 
que preciso para sorrir, sonhar, viver. É uma terra pequena por 
fora e grande por dentro (C.F.S, 6º ano). 

 
Descrição 2  

Meu lugar é meu cantinho de viver! Goioerê pode ser até 
pequeno dentro do mundo, mas dentro da gente ele é enorme! 
Aqui tenho tudo que preciso, por mais humilde que seja aqui é 
meu lugar. Estudo, vou à igreja, brinco, me divirto com minhas 
amigas e tudo mais. Goioerê, meu cantinho de viver. Nasci 
aqui e pretendo continuar aqui. Tenho laços de amizade e 
muito amor por Goioerê. Meu lugar, meu cantinho de viver 
(A.V.T, 6º ano). 



No texto elaborado pelos alunos foi possível destacar os seguintes 

pontos: os laços afetivos, as amizades, os vínculos sociais, o sentimento de 

pertencimento, as ligações, bem como as relações cotidianas que ocorrem no 

lugar onde moram. Considerando os trechos apresentados percebemos que há 

uma forte ligação afetiva dos alunos com o lugar em que vivem, pois é nesse 

lugar que se estabeleceram as raízes que jamais serão esquecidas. 

O texto elaborado pelos alunos vai ao encontro da proposta estabelecida 

nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Geografia (2008) “O lugar é 

o espaço vivido, onde a vida se realiza, é familiar, carregado de afetividade, 

dotado de valor pelo sujeito que nele vive [...]”.  

Após a produção textual verificamos as palavras mais representativas, e, 

de acordo com os dados foi possível a elaboração do quadro 1 que contem as 

palavras que apareceram em maior número no texto elaborado pelos alunos.  

 

Quadro 1 – Palavras mais representativas no texto dos alunos. 

1º - O lugar onde eu moro 

2º - Praça 

3º - Caminho da escola 

4º - Casa de familiares 

5º - Parque 

Fonte: Textos dos alunos do 6º ano. 

 

Conforme o quadro 1 observamos que as palavras mais representativas 

na crônica produzida pelos alunos estão ligadas aos seus lugares de vivencia, 

como a praça, o caminho da casa até a escola, a casa de familiares e o 

parque. Isso demonstra como são importantes para os alunos os vínculos 

afetivos com o lugar, e que estes vínculos são construídos nas relações 

cotidianas. 

Além da escala local, a Geografia aborda em seus estudos outras 

escalas: global, nacional, regional. Assim, na segunda atividade aplicada aos 

alunos foi proposto localizar o município de Goioerê nas diferentes escalas 

geográficas. Para isso foi utilizado um mapa contendo a localização do 

município de Goioerê na América do Sul, no Brasil, no Estado do Paraná e na 

mesorregião Centro Ocidental Paranaense. 



Com esta atividade os alunos tiveram a oportunidade de ampliarem a 

sua capacidade de observação, comparação, e de reconhecer as 

características do lugar em que vive nas diversas escalas indo do local ao 

global. Com a atividade de localização os alunos compreenderam que o lugar 

onde moram está integrado com outros lugares.  

Na terceira atividade foi feita a leitura de imagens de fotos atuais de 

alguns lugares do município de Goioerê com a finalidade de reconhecer e 

identificar os lugares retratados nas fotos. Segue na figura 1 mosaico com fotos 

do município de Goioerê: 

 

 

Figura 1 – Mosaico com fotos de Goioerê – Paraná. Fonte: REIS (2016). 

 

A partir da observação das imagens e da compreensão das mesmas, os 

alunos mostraram-se capazes de descrever os elementos das paisagens 

visualizadas. Durante a análise os alunos identificaram e reconheceram os 

lugares apresentados, e, posteriormente, explicaram as suas características.  

 Para que os alunos entendessem às mudanças que ocorreram ao longo 

dos anos e as relações existentes no espaço geográfico onde vivem, propomos 

a leitura de imagens de fotos antigas do início da ocupação do município de 

Goioerê, com a finalidade de reconhecer e identificar os lugares retratados nas 

fotos. A figura 2 apresenta um mosaico com fotos da década de 1950. 



 

Figura 2 – Mosaico com fotos antigas de Goioerê na década de 1950. Fonte: PAZ 
JÚNIOR (2005). 

 

Dessa forma, nesta quarta atividade desenvolvida com os alunos o 

objetivo foi estudar a ocupação e as transformações do espaço geográfico no 

município de Goioerê. Para atingir o objetivo foi proposto para os alunos à 

elaboração de entrevistas com seus avós ou com pioneiros do município. As 

questões para as entrevistas foram baseadas no reconhecimento dos lugares 

retratados nas fotos. 

O resultado das entrevistas realizadas pelos alunos foi imprescindível 

para que os mesmos verificassem as principais mudanças que ocorreram no 

município onde moram, bem como para entenderem o declínio de algumas 

culturas que sustentavam a economia no passado (como o café e o algodão) e 

a partir deste entendimento assimilaram como aconteceu o processo da 

substituição destas culturas por outras culturas (como a soja e o milho) que 

contribuem hoje para o desenvolvimento econômico do município.   

Na quinta atividade sugerimos o uso da letra do hino do município de 

Goioerê que relata como se deu a ocupação e as transformações deste lugar. 

Através da narrativa do hino os alunos identificaram palavras que não 

reconheciam. A descrição ocorreu durante a observação e análise da letra, 

com destaque para as transformações do espaço geográfico do município de 

Goioerê, citados em cada verso da letra do hino. Segundo o verso “Goioerê na 

pujança da terra tens afoita a glória por vir tens na força que teu solo encerra 



um futuro brilhante a sorrir”, os argumentos e opiniões a respeito deste verso 

foram construtivos, pois identificaram as riquezas do solo. 

Conforme o verso “Com trabalho teus homens valentes engrandecem a 

nossa nação”, foi possível identificar que são os sujeitos por meio do trabalho 

que transformam a natureza e constroem o lugar. Ressaltou-se durante o 

processo de ilustração dos versos analisados pelos alunos a importância do 

espaço geográfico e a integração das pessoas no seu dia a dia no processo de 

ocupação do município de Goioerê. As figuras 3 e 4 foram elaboradas pelos 

alunos com base no hino do município.  

 

 
Figura 3 - Desenho desenvolvido pela aluna: M. E. D. S. 

 

 
Figura 4 - Desenho desenvolvido pela aluna A. S. C. 



Os alunos destacaram no desenho que o homem - organizado em 

sociedade - transforma a natureza por meio do trabalho, fato que resulta na 

produção de espaço geográfico. As florestas originais foram derrubadas para a 

prática da agricultura e da pecuária, surgem as primeiras casas, a plantação de 

algodão, a criação de animais, o uso da carroça como meio de transporte e a 

abertura das primeiras vias de locomoção.  

Na sexta atividade foram apresentadas aos alunos algumas fotos 

antigas e atuais do município de Goioerê com o objetivo de verificarem o antes 

e o depois do processo de transformação do espaço geográfico. Segue na 

figura 5 a Avenida 19 de agosto em dois momentos distintos, no ano de 1952 e 

no ano de 2016. 

 

 

Figura 5 – Avenida 19 de Agosto. Fonte: PAZ JÚNIOR (2005); REIS (2016). 

 
 

 No desenvolvimento desta atividade verificamos grande interesse dos 

alunos com as imagens e com o reconhecimento das mudanças ocorridas no 

lugar onde vivem, sendo capazes de argumentarem as transformações que 

ocorreram ao longo dos anos no lugar onde moram em virtude ao trabalho 

desenvolvido pelo homem. 

É na escola que aprendemos o conhecimento científico e onde ocorrem 

as transformações no sujeito para ser capaz de exercer a cidadania e melhorar 

o lugar onde habita. Com base no exposto, na sétima atividade os alunos 



elaboraram um mapa mental da sua casa até a escola. O mapa pode ser 

visualizado nas figuras 6 e 7. 

 

 

Figura 6 - Desenho desenvolvido pelo aluno G. F. L. S. 

 

 

Figura 7 - Desenho desenvolvido pela aluna G. B. V. S. 

 

A avaliação do mapa mental produzido indica que os alunos foram 

capazes de localizar os pontos mais representativos do caminho. A jornada que 

cada aluno ilustrou tem um significado muito especial considerando os 

sentimentos e as emoções que os mesmos carregam dentro de si ao longo do 

percurso que caminham para chegar à escola. Através das imagens produzidas 

verificamos que cada aluno consegue localizar-se adequadamente e utilizar 

pontos de referência no espaço geográfico. 



Com base nas atividades desenvolvidas ao longo da realização da 

Unidade Didática foi possível construir um painel com as fotos dos lugares 

onde os alunos possuem vínculos afetivos. Segue a figura 8 com a foto do 

painel construído pelos alunos. 

 

 

Figura 8 - Painel com fotos construído pelos alunos. Fonte: PAZ JÚNIOR (2003); PAZ 
JÚNIOR (2005); REIS (2016). 

 

Tomando como base o pertencimento foi proposto um relato descritivo 

sobre a importância da história de cada lugar destacado nas fotos. As 

atividades desenvolvidas tiveram fundamentação relevante diante das 

descrições produzidas pelos alunos que tiveram a oportunidade de relatar e 

demonstrar a suas emoções e afetividade uns com os outros de modo solidário 

efetivando os laços de amizades que carregam dentro de si. 

Por meio das atividades foi possível visualizar o quanto cada um é capaz 

de respeitar a si mesmo e ao próximo enquanto sujeito capaz de contribuir para 

o desenvolvimento do lugar onde moram. Esperamos que esses momentos de 

convivência e aprendizagem juntos contribuam para que os alunos se 

posicionem como agentes de transformação, capazes de reorganizar o lugar no 

qual vivem e lutem para o crescimento e conquista das melhorias necessárias 

para elevar a qualidade de vida da população. 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE teve como foco de pesquisa o conceito geográfico de lugar 

e propôs o estabelecimento de novas abordagens metodológicas para o ensino 

do conceito. Entendemos que o desenvolvimento da pesquisa contribuiu para 

que os alunos compreendam as transformações ocorridas ao longo dos anos 

no espaço geográfico onde está inserido o município de Goioerê. 

A aplicação da produção didática foi extremamente proveitosa e 

inovadora, trouxe aprendizado a cerca do tema de estudo aos alunos do 6º ano 

do Colégio Estadual Ribeiro de Campos Ensino Fundamental, onde tiveram a 

oportunidade de ampliarem a sua capacidade de observação, comparação, e 

de reconhecer as características do lugar em que vive nas diversas escalas 

geográficas. 

Podemos dizer que o resultado obtido com a aplicação do projeto foi 

satisfatório, sendo que a aquisição de conhecimento pelos alunos irá auxiliá-los 

no resgate dos laços de afetividade e pertencimento com o local, para que 

sejam capazes de compreender o mundo em que vivem, e a partir da 

compreensão do conhecimento científico possam atuar como sujeitos capazes 

de contribuir para a transformação. 

O estudo de formação continuada realizado durante o PDE contribuiu 

para que os professores da rede estadual de ensino pudessem retornar a 

universidade e, com a orientação de um professor, produzissem uma unidade 

didática para ser utilizada nas escolas da rede pública de ensino. O processo 

permitiu a aprendizagem de novos conteúdos científicos. O conhecimento 

adquirido permitiu melhorar a análise crítica motivando os alunos ao 

aprendizado e garantindo maior interação com o conteúdo que está sendo 

ensinado em sala. 

Os alunos foram estimulados a aprenderem de forma mais prazerosa, 

isto é, sair do ensino tradicional do uso do livro didático para o aprendizado por 

meio de pesquisa do lugar onde vivem. Ao fazer pesquisa os alunos se tornam 

pesquisadores que buscam o conhecimento e não apenas repetidores de 

conceitos. 
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