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Resumo: Neste artigo pretende-se relatar os resultados da Implementação do PDE- Programa de 
Desenvolvimento  Educacional  2008,  parceria  interinstitucional  entre  a  SEED.  (Secretaria  de 
Estado da Educação) e a SETI (Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior), 
bem como o processo de aplicação das atividades de implementação pedagógica, realizada no 
Colégio Estadual de Renascença, no município de Renascença, em quatro turmas de 6ª séries do 
Ensino Fundamental, no primeiro semestre de 2009. A Implementação teve como tema de estudos 
“O Uso de Imagens como Recurso Metodológico para Estudar Geografia”, no qual enfatizamos 
que  na  atualidade  vivemos  em  uma  era  midiática,  onde  é  inquestionável  a  importância  das 
imagens, e por isso, não podemos ignorar o seu uso no processo educacional, bem como a sua 
utilização como recurso metodológico para a aprendizagem dos conteúdos de geografia. 
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Abstract: This  article  aims  at  reporting  the  results  of  implementing  the  PDE -  Educational 
Development Program 2008, institutional partnership between the SEED (Secretary of State for 
Education) and SETI (Secretary of State for Science and Technology and Higher Education), and 
the  implementation  process  of  activities  implementation  pedagogic,  which  took  place  in 
Renascença State College in Renascença city, in four classes of 6th grade, on the first half of 
2009.The theme was implementation study "The Images Use as a Methodological Resource for 
Geographic Studies" in which we emphasized, that currently live in an era meditative, where is no 
doubt that the images importance, and therefore, we can not ignore their use in the educational 
process as well as their use as resource methodology for earning the geography contents.
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INTRODUÇÃO 
                                                           
 
Conforme  as  DCEs  –  Diretrizes  curriculares  Da  Educação  Básica,  do 

Estado do  Paraná (2008). O objeto de estudo da Geografia, é o estudo do espaço 

geográfico, produzido e reproduzido continuamente pela sociedade, composto por 

fatos sociais, naturais, econômicos e culturais etc. Neste sentido estudar geografia, 

proporciona ter uma melhor compreensão do mundo, fazer relações entre o espaço 

local, regional e global, descobrir outras culturas, diversidades da natureza, modos 

de produção e outros eventos.

 O objeto de estudo da geografia  presente  nas DCEs,  visa superar  a 

dicotomia entre a geografia física e Humana,  presente durante muito tempo nos 

currículos educacionais Brasileiros.

 A  SEED  –  Secretaria  da  Educação  do  Estado  do  Paraná  promove 

programas de capacitação encontro por áreas, criando condições para o educador 

rever  os  estudos  de  sua  disciplina  de  formação,  afim  de  que  as  políticas 

pedagógicas pudessem ser reorganizadas em razão dos objetivos das DCEs.

O Documento elaborado para a disciplina de geografia define inicialmente 

o  seu  objeto  e  estabelece  os  principais  conceitos  que  sustentam  a  reflexão 

pretendida tais como:Paisagem, território, lugar, região, natureza, sociedade.

Mesmo com os esforços despendidos pela SEED, almejando promover 

essa renovação  curricular  e  o  embasamento  epistemológico  crítico  de  educação 

escolar,  percebe-se entre os professores de geografia dificuldades no sentido de 

entendimento e superação dessa dicotomia da geografia física e humana, pois ela 

esta ainda muito presente  no cotidiano escolar. Se de uma certa forma a geografia 

vem superando essa fase positivista nos discursos teóricos,na pratica ainda deixa a 

desejar.  Isso pode estar  relacionado à formação acadêmica dos educadores,  ao 

processo de formação que também se deu de uma forma  tradicional  e, apesar das 

capacitações  e  da  disponibilidade  de  recursos  tecnológicos  presentes  na  escola 

atualmente,  muitos  educadores  sentem  dificuldades  em  mudar,  e  buscar  novas 

metodologias.

Entre os professores é comum comentários sobre indisciplina, alunos desmotivados, 

com falta de interesse que acham a escola pouco atrativa. Somos cientes que são 

vários os determinantes sociais, políticos econômicos que interferem no processo 



3

ensino  aprendizagem,  mas  também  que,  o  papel  do  educador,  didática  e 

metodologia utilizada são de fundamental importância para melhor esse quadro.

A preocupação em tentar mudar, melhorar o ensino da geografia, nos leva 

a refletir sobre a nossa pratica, no sentido de buscar alternativas metodológicas e 

didáticas, bem como atentar para explorar mais os recursos tecnológicos disponíveis 

na escola atualmente como a TV multimídia, laboratório de informática, que podem 

contribuir para  motivar a aprendizagem dos conteúdos de geografia de uma forma 

mais prazerosa, onde professores e alunos juntos adquiram conhecimentos e os 

socializem de maneira critica, pensando na compreensão do espaço em que vivem e 

na possibilidade de mudanças significativas para a sociedade.

Objetivando  melhorias  para  o  ensino  e  aprendizagem  da  geografia, 

buscamos através do Projeto de Implementação Pedagógico e de Implementação na 

Escola  aprofundar  conhecimentos  sobre  o  objeto  de  estudo  da  Geografia, 

metodologias no ensino da geografia, importância da tecnologia na educação, o uso 

de imagens para a compreensão do espaço Geográfico e na formação de conceitos.

No sentido de buscar variar as metodologias habitualmente aplicadas na 

escola e explorar mais os recursos tecnológicos que hoje disponíveis em nossas 

escolas,  desenvolvemos  as  implementações  pedagógicas,  que  é  um  quesito 

obrigatório para os professores PDE 2008, no primeiro semestre de 2009, sobre o 

uso da imagem como recurso metodológico para estudar geografia, onde, utilizamos 

imagens para estimular, sensibilizar  os alunos e  problematizar os conteúdos de 

geografia.  O  trabalho  foi  desenvolvido  com  duas  sextas  séries  do  ensino 

fundamental  do  período  matutino,  e  contamos  ainda  com  a  colaboração  da 

professora que trabalha no período vespertino, com mais duas sextas séries,  do 

Colégio Estadual de Renascença.

Consta nas DCEs – Que as imagens em geral podem ser utilizadas para 

problematizar  os  conteúdos  de  geografia,  desde  que  exploradas  à  luz  dos 

fundamentos  teóricos  conceituais,  podendo  auxiliar  na  formação  de  conceitos 

geográficos, diferenciando, Espaço, paisagem, região, território, lugar, servindo para 

investigação  de  onde?  Por  que  esse  lugar  é  assim?  Enfim  pode  através  de 

pesquisas levantar aspectos históricos, econômicos, culturais e naturais.

Sobre a linguagem visual, alguns estudos afirmam que aprendemos: 1% 

através do gosto, 1,5% do tato, 3,5% do olfato, 11% pela audição e 83% pela visão. 
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Segundo John  Berger, o olhar chega antes da palavra, o que significa que os seres 

humanos antes de aprender a falar comunicam-se com o mundo pela visão.

Se o visual, ou seja, as imagens podem contribuir para a aprendizagem, 

sem duvida é uma proposta metodológica possível  de ser utilizada nas aulas de 

geografia de forma satisfatória, nessa perspectiva as aulas de geografia podem vir a 

se  tornar  mais  atrativas,  e  despertar  maior  interesse nos alunos,  podendo vir  a 

proporcionar uma aprendizagem com mais significados.

A  proposta  elaborada  e  aplicada  consiste  em  promover  metodologias 

diferenciadas baseada numa perspectiva crítica da educação.

Apresentamos ainda neste artigo, como se desenvolveu a implementação 

pedagógica na escola, passo a passo, resultados observados e as considerações 

finais da pesquisa.

 O objeto de estudo da geografia. 

O  ensino  da  geografia  começa  pela  epistemologia  do  seu  objeto  de 

estudo, “o espaço geográfico”, e sua composição básica- lugar, paisagem, região, 

território,  natureza,  sociedade;  Juntamente  com estes  podem integrar  a  lista  de 

conceitos  de  localização,  distribuição,  repartição,  diferenciação,  escala,  relações 

espaciais, estrutura, rede, organização /  estrutura / ordenamento /  funcionamento 

espaciais.  Entendido  como  um  espaço  produzido  e  apropriado  pela  sociedade, 

composto por objetos naturais, culturais, técnicos, e ações pertinentes a relações 

socioculturais e político-econômicas.

    De acordo com Santos (1996, p.59),

Os  objetos  que  interessam  à  geografia  não  são  apenas  objetos 
móveis,  mas também imóvel  tal  uma cidade,  uma barragem, uma 
estrada de rodagem um porto, uma floresta, uma plantação, um lago, 
uma montanha.  Tudo isso são objetos geográficos.  Esses objetos 
são do domínio do que se chama tanto da geografia física como do 
domínio do que se chama a geografia humana e através da história 
desses objetos,  isto é,  da forma que foram produzidos e mudam, 
essa geografia física e essa geografia humana se encontram.  
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Assim,  os  objetos  geográficos,  tanto  da  Geografia  física,  quanto  da 

Geografia Humana, não podem ser trabalhados de forma indissociados das ações 

humanas, mesmo sendo objetos naturais. 

A espacialização dos conteúdos de ensino, bem como a explicação das 

localizações relacionais dos eventos (objetos e ações), em estudo, são próprios do 

olhar  geográfico  sobre  a  realidade.  Algumas  perguntas  orientam  o  pensamento 

geográfico, tais como: Onde? Quando? Por quem? Por que aqui e não em outro 

lugar?  Por  que  este  lugar  é  assim?  Por  que  as  coisas  estão  dispostas  desta 

maneira? Qual o significado deste ordenamento espacial? Quais as conseqüências 

deste ordenamento espacial?

Para compreender e responder a essas questões, conforme a concepção 

de  espaço  geográfico,  torna-se  necessário  compreender  as  escolhas  das 

localizações e  as  relações sociopolíticas  e  econômico-culturais  que as  orientam, 

sendo necessárias referências teóricas que sustentem essa reflexão.

   Para Milton Santos (2004).

O meio geográfico é um meio de vida, um híbrido de materialidade 
objetiva.  Mas  tal  meio  compreendido  como  espaço  geográfico,  é 
produto da história,  pois, é cristalizado da experiência passada do 
indivíduo e da sociedade, corporificadas em formas sociais (espaço) 
e  também  em  configurações  espaciais  (território)  e  paisagens. 
(Santos. 2004.317).

Desta forma, a paisagem é percebida sensorial e empiricamente, mas não 

é  espaço,  porém  a  materialização  de  um  momento  histórico.  Sua  descrição  e 

observação servem como ponto de partida para as análises do espaço geográfico, 

sendo insuficientes para sua compreensão.

  Para Heloísa Penteado (1991 p.37)

Os  conceitos  de  espaço  e  de  tempo  são  básicos  no  estudo  da 
geografia.É  nestas  duas  dimensões  sociais   que  as  relações 
humanas se travam ,Transformando a natureza, produzindo cultura, 
construindo  história .Assim para que haja o entendimento desses 
conceitos  é  necessárias  a  Interação  das  condições  internas  de 
aprendizagem  com  as  condições  Ambientais  de  que  o  aprendiz 
dispõe, onde o professor  desempenha Um papel fundamental nesse 
processo, agindo como mediador.
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  Nesta mesma forma de pensar, Vasconcellos (1993 p.42), [...] “ressalta 

que o  trabalho  inicial  do  educador  é  tornar  o  objeto  em questão,  em objeto  de 

conhecimento para  aquele sujeito”. Isto é, para o aluno. Para que isso ocorra, o 

educando  deve  ser  desafiado,  mobilizado,  sensibilizado;  deve  perceber  alguma 

relação  entre  o  conteúdo  e  sua  vida  cotidiana,  suas  necessidades  problemas  e 

interesses.  Assim, torna-se necessário criar um clima de predisposição favorável á 

aprendizagem.

  Para a disciplina de geografia é fácil fazer esta relação entre o ambiente 

restrito do aluno e o mundo do qual fazemos parte, fornecendo-lhe uma visão mais 

completa  do  complexo  social,  bem  como  despertar  a  capacidade  de  refletir 

criticamente sobre a realidade em que vive; Pois isso faz parte do  objeto de estudo 

da geografia.

O  aluno  quando  ingressa  na  escola,  traz  consigo  uma  carga  de 

experiências, conhecimentos assistematizados, realidades vividas que não podem 

ser desprezadas; Como diz Gadotti, . “A ação transformadora só pode ser eficiente 

quando  fundada  nas  relações  entre  teoria  e  prática,  isto  é,  na  vinculação  de 

qualquer idéia com suas raízes sociais”.

 Concordando com Gadotti, Paulo Freire mensiona,

O  ensino  deve  sempre   respeitar  os  diferentes  níveis  de 
conhecimento que o aluno traz consigo à escola. Tais conhecimentos 
exprimem o que poderíamos chamar de identidade cultural do aluno 
ligada evidentemente ao conceito sociológico de classe. O educador 
deve  considerar  essa  leitura  do  mundo  inicial  que  o  aluno  traz 
consigo, ou melhor, em si. Ele forjou-a no contexto do  seu lar, de 
seu bairro, de  sua cidade, marcando-a fortemente com sua origem 
social. ( Freire & Campos 1991. p.5)

Assim, o empenho do professor em saber o conhecimento que os alunos 

têm  sobre  um  determinado  tema  a  ser  desenvolvido  possibilita  desenvolver  um 

trabalho pedagógico mais adequado para que os educandos apropriem-se de um 

conhecimento significativo para suas vidas. 

Ausubel (1968), ao trabalhar com a psicologia da aprendizagem, afirma 

que  o  indivíduo  dá  significado  ao  que  aprende  quando  ocorreram  as  quatro 

condições a seguir:
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a) O material a ser estudado deve ser significativo, ou seja, os elementos 

devem ter sentido próprio e não estar sobrepostos. Um exemplo de 

quando  isso  ocorre  é  buscar  a  aprendizagem  em  geografia  das 

capitais  dos  países  sem  estabelecer  nenhuma  relação  desse 

conhecimento com a população que as habitam.

b)  O aluno deve ter  predisposição para a aprendizagem significativa. 

Essa predisposição pode ser gerada pela utilização de materiais que 

movam a vontade do aluno  para que aprenda.Como exemplo disso, 

temos, a aprendizagem de conceitos de cidade com a utilização de 

imagens  em  que  o  aluno  possa  comparar  o  fenômeno  tratado  e 

também fazer uso da fala, diferentemente do que aconteceria se fosse 

realizado com cópias de livros ou explicações descontextualizadas.

c)  O aluno deve ter uma estrutura cognitiva que permita relacionar o 

novo material a ser aprendido com o que já possui. Ou seja, não se 

pode exigir que o  aluno saiba. 

d)    O  professor/educador  deve  organizar  o  conteúdo  de  forma que 

contemple os itens a interpretar uma planta cartográfica se ainda não 

tem noções de orientação.  a, b e, c. Para isso é necessário fazer uso 

dos organizadores prévios, ou seja, dos materiais/conhecimentos que 

servem para conexão entre o indivíduo que já sabe  e o que ele deve 

saber. Esses materiais têm maior nível de generalização e permitem 

ao aluno que incorpore em sua  estrutura cognitiva o novo material 

com menor generalização. 

 Percebe-se que, a metodologia, o material didático, a predisposição do 

professor e do aluno no processo de ensino aprendizagem são determinantes para 

que ocorra uma melhor compreensão sobre o espaço geográfico, bem como para  a 

aprendizagem do conhecimento escolar.

O uso da imagem para a compreensão do espaço geográfico.
 

Quando o aluno chega à escola, ele já tem a capacidade de observar e de 

certa forma procura explicar o mundo em que vive. Esse modo de ler o nosso dia-a-

dia está impregnado de Geografia. Na escola é importante dar condições para o 
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aluno ampliar, rever, reformular e sistematizar as noções que construiu, de forma 

espontânea, através da aprendizagem dos conteúdos de Geografia.

 A escola tem um papel fundamental quanto à ampliação, reformulação e 

sistematização do conhecimento, pois este é inacabado e a pessoa adquire ao longo 

da vida. A Geografia como leitura de mundo em que vivemos é uma construção 

gradativa,  que ocorre na escola,  à medida que os alunos aprendem à observar, 

perguntar-se  sobre  o  que  observam,  descrever,  comparar,  construir  explicações, 

representar e espacializar acontecimentos sociais e naturais de forma cada vez mais 

ampla, considerando dimensões de tempo e de espaço.

  Para promover a ampliação do conhecimento dos alunos a respeito de 

temas cuja relevância é de inquestionável valor para a sociedade atual, os materiais 

didáticos bem como os recursos midiáticos, são fundamental importância no trabalho 

do professor. 

  O trabalho do professor de Geografia precisa ser ancorado com ampla 

variedade  de  materiais  que  possibilitem  planejar  boas  situações  didáticas, 

possibilitando  criar  condições  que  permitam  aos  alunos  progredir  em  suas 

aprendizagens sobre o mundo e suas vidas, nas diferentes paisagens que compõe 

esse mundo é a “meta Geográfica” das aulas de geografia.

 Ensinar Geografia aponta para diversos caminhos, dentre eles, encontrar 

a cada dia que passa novas ferramentas que sustentem nossos esforços, dentre as 

possibilidades já existentes, uma alternativa para ser utilizada em sala de aula é a 

utilização de imagens para o estudo da geografia, para a partir delas, desenvolver a 

construção do conhecimento. 

As imagens têm um papel importante no estudo da geografia. A força das 

imagens  nos  dias  atuais  é  inquestionável.  Elas  constituem  material  didático 

extremamente importante para o professor, pois revelam intencionalidades de quem 

as produziu, devendo ser contextualizadas e datadas.

 O trabalho com imagens pode ser muito útil como forma de ensinar como 

se  produz leitura  através  do  olhar.  Isto  é  fundamental  para  a  Geografia,  pois  a 

representação  geográfica  seja  pelos  mapas,  imagens,  fotos,  vídeos,  paisagens, 

sempre se coloca em jogo o autor e as técnicas; Onde o professor pode utilizar uma 

variedade de materiais, como imagens de diferentes épocas, fotografias , imagens 

de satélite, imagens representadas nos livros didáticos, de jornais, revistas, slides, 
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entre outros;  sendo recursos bastante significativos  para a construção e ampliação 

de conhecimentos geográficos.

As  imagens  podem  ser  trabalhadas  de  formas  diferenciadas, 
dependendo do recurso tecnológico utilizado. A imagem de uma foto 
por ser imóvel,  recorta um fato e o isola do seu contexto. Dessa 
forma,  uma  única  imagem  pode  ser  aproveitada  como  material 
pedagógico  dentro  de  várias  temáticas.  Ao  contrário  disso  as 
imagens em movimento estão inseridas num contexto do qual não 
podem  ser  desvinculadas,  pois  retratam  as  particularidades  da 
situação ou do fato que apresentam (penteado 1991).

O uso da imagem pode promover situações que facilitam a aprendizagem. 

Presente em nosso ambiente cultural, nós professores não podemos ignorar o seu 

uso  no  processo  educacional.  Considerar  a  imagem  como  material  educativo  é 

valorizar uma forma de linguagem que a população de um modo geral tem acesso. 

Assim  trabalhando  com  imagens,  poderemos  valorizar  e  aproveitar  as 

potencialidades educativas de outra linguagem, além da escrita.

Filmes, slides, programas de reportagem e imagens em geral podem ser 

utilizadas para a problematização dos conteúdos de Geografia, desde que sejam 

explorados à luz de seus fundamentos teórico conceituais.

  Assim  a  observação  de  uma  imagem  (foto,  ilustração,  charge,entre 

outros), deve iniciar-se  com uma pesquisa que se fundamente nas categorias de 

análise do espaço geográfico e nos fundamentos teóricos conceituais de Geografia. 

O  recurso  visual  assume  assim  o  papel  de  problematizador,  estimulador  para 

pesquisas sobre assuntos provocados pela imagem.

  O uso de imagens como recurso didático pode auxiliar o trabalho com a 

formação  de  conceitos  geográficos,  diferenciando  paisagem  de  espaço  e,  a 

depender  da  abordagem  dada  ao  conteúdo,  desenvolver  conceitos  de  região, 

território, lugar; Sendo ponto de partida para atividades de observação e descrição. 

Feita  essa  identificação  parte-se  para  pesquisas  que  instiguem  e  levantem  os 

aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais, naturais da paisagem em estudo. 

O uso de imagens como mobilização para a pesquisa, deve levar o aluno 

a  duvidar  das  verdades  anunciadas  e  das  paisagens  exibidas.  Essa  suspeita 

instigará  a  busca  de  outras  fontes  de  pesquisa  para  investigar  as  raízes  da 

configuração  sócio  espacial  apresentada,  necessária  para  sua  análise  crítica. 

(Vasconcelos,1993).



10

 Assim  ler  e  interpretar  a  linguagem  dos  símbolos  gráficos,  mapas, 

tabelas,  paisagens,  ajudam  na  compreensão  do  espaço  e  apuram  a  noção  de 

localização.  Os  mapas  podem  passar  informações  diversas,  como  pontos  de 

referência,  distâncias,  legendas...As  imagens  complementam  informações  e 

normalmente  chamam mais  a  atenção do que os  textos.  Porém assim como os 

mapas, devem ser lidas do mesmo modo como se lêem , para obter informações, 

conhecer alguma temática ou fazer comparações. 

 Em cada período histórico, as imagens foram interpretadas de acordo 

com as características de cada época.

 Assim na idade medieval, a imagem foi interpretada através dos critérios 

religiosos: “É o santo”. Em seguida, esses critérios passaram a ser relacionados às 

lutas  e  ao  uso  da  força.  “É  o  Herói”.  No  início  do  século  XX,  apareceram  as 

características que as identificaram com o uso do saber: “É um mestre”,. Hoje, na 

sociedade marcada pela presença do audiovisual, aparecem as características que 

relacionam a imagem com o seu uso publicitário: “É um supere star” (Regis Debray 

op. Cit Ramal, 2002).

  Nesse  sentido,  como  observamos,  uma  simples  fotografia  ou  uma 

imagem pode dar margens a várias interpretações, dependendo de quem olha e lhe 

atribui  significado.  Assim  essa  potencialidade  da  imagem  deve  ser  amplamente 

explorada e valorizada na escola.

 A  linguagem visual,  através de textos  e  imagens,  nos  é apresentada 

diariamente: No caminho do trabalho, da escola, do supermercado, dos bancos; A 

escrita e  a imagem configuram-se como as principais linguagens utilizadas pelos 

meios  de  comunicação.  As  imagens  em  especial,  são  muito  exploradas  por 

apresentarem elementos emotivos,  com,  cores,  formas,  expressões e  evocações 

imediatas que chamam a atenção das pessoas; Por isso não podemos ignorar a 

importância da imagem no processo educacional.

Com os recursos tecnológicos  que as  Escolas  Públicas  do  Estado do 

Paraná  dispõe  atualmente,  como,  televisor  pendrive,  laboratório  de  informática, 

propõem-se a utilização desses recursos para explorarmos melhor as imagens, no 

ensino da geografia, com o intuito de uma melhor compreensão da realidade,  e 

consequentemente do espaço geográfico.
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 O Uso de tecnologias no ensino da geografia.

A Tecnologia como um recurso está cada dia mais presente no quotidiano 

das pessoas, e a cada momento está evoluindo de forma rápida, trazendo vários 

benefícios para a nossa vida.

A sociedade deste início do século XXI, conhecida como sociedade do 

conhecimento,  não  pode  dispensar  a  educação  formal  que  se  sistematiza  na 

instituição Escola, ainda que homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, 

sejam bombardeados de informações pelos mais diversos meios de comunicação, 

nas  ruas,  nas  igrejas,  nos  bancos  e  mesmo  em  suas  casas.  Porém  essas 

informações que se deslocam, envelhecendo e morrendo com velocidade cada vez 

maior  (Gadotti  2003,p.32),  pelos  avanços  das  tecnologias  precisam  ser 

selecionadas,  avaliadas,  computadas  e  processadas  para  que  se  tornem 

conhecimento válido , relevante e necessário para o crescimento do homem como 

ser humano. 

 A  presença  da  tecnologia  nos  mais  diversos  setores  da  sociedade 

contemporânea  é  irreversível,  os  conhecimentos  que  os   professores   tem  que 

adquirir, quanto ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação na sua 

pratica pedagógica se faz urgente. 

Para Santos (2004)

Praticamente inevitáveis, as tecnologias contemporâneas se tornam 
irreversíveis.    Mas em termos... Sua irreversibilidade advém de sua 
facilidade.  Ainda  que  fosse  possível  abandonar  algumas  técnicas 
como modo de fazer, permanecem aquelas que se impuseram como 
modo de ser, incorporadas á natureza e ao território, como paisagem 
artificial. Nesse sentido elas são irreversíveis, na medida em que, em 
um  primeiro  momento,  são  um  produto  da  história,  e,  em  um 
segundo  momento,  elas  são  produtoras  da  história,  já  que 
diretamente participam desse processo.(SANTOS, 2004 p.81). 
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  Assim sendo atualmente não basta saber ler e escrever na linguagem 

verbal. É necessário aprender a ler outros meios como rádio, televisão, videogame, 

programa multimídia, as páginas da WWW, enfim ser leitores críticos e escritores 

conscientes das mídias que servem como suporte a essa tecnologia.

  Ao utilizar tecnologias é muito importante não se deixar usar. Por isso é 

essencial  que  os  professores  se  apropriem,  das  diferentes  tecnologias  de 

informação e de comunicação, aprendendo a ler e a escrever diferentes linguagens, 

representações  usadas  nas  diferentes  tecnologias  como  som,  imagem,  slides, 

filmes...

  Tecnologia  significa  a  ampliação  de  um  conhecimento  científico  ou 

técnico, de um “saber como fazer”, de métodos e materiais para a solução de um 

problema.

 Como mediadoras do  processo de ensino,  as tecnologias podem ser 

tratadas como, tecnologias de informação e tecnologias de comunicação.

  A tecnologia de informação designa toda forma de gerar, armazenar e 

reproduzir  a  informação,  como  exemplo  pode-se  citar  o  papel  os  arquivos,  os 

fichários,  fitas  magnéticas,  os  discos  óticos.  Dispositivos   que  permitem  seu 

funcionamento são os computadores, os robôs, e os aparelhos que possibilitam a 

sua reprodução, como,máquinas de foto copiar, o retroprojetor, o projetor de slides 

etc.

  A  tecnologia  de  comunicação  designa  toda  forma  de  veicular 

informação. Tem-se como meios de veiculação, incluindo as mídias mais tradicionais 

,os  pergaminhos,  os  tambores  na  selva,  os  livros,  o  fax,  o  telefone,  o  jornal,  o 

correio, o telex, as revistas, o rádio, a tv, o vídeo, as redes de computadores,  até a 

internet.

 Na atualidade, os diferentes usos das mídias se confundem e passam a 

ser característicos das tecnologias de informação e de comunicação que mudam os 

padrões  de  trabalho,  o  tempo,  o  lazer,  a  educação,  a  saúde  e  a  indústria. 

(MARTIM,1981:2-5).

   Assim  as  tecnologias  de  comunicação  integradas  á  tecnologia  de 

informação  criam  uma  nova  sociedade,  novos  ambientes  de  trabalho,  novos 

ambientes de aprendizagem, um novo tipo de aluno que precisa de um novo tipo de 

professor. 
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 A  esse  respeito,  Regis  de  Moraes  (2003,  p.  82-84)  afirma,  que  são 

muitas as tarefas e que também não serão poucas as dificuldades que o processo 

educacional  deverá  enfrentar  neste  incipiente  século  XXI  e  que  a  formação  de 

professores e educadores atualmente deve contar com muito mais recursos do que 

contou no passado,  relativos  à sensibilização e á compreensão psicossocial  das 

situações apresentadas por alunos e professores no meio escolar. Apontando ainda 

como  sendo  necessária  a  revisão  de  modelos  educacionais,  já  declaradamente 

fracassados, que se arrastam pelo chão da história,  ainda com triste arrogância, 

tendências  excessivamente  burrocratizantes   de   algo  pouco  burrocratizável  – 

pensando na Escola como educação que mereça tal nome.

 Nesse sentido ainda Moraes (2003, p.84) escreve que,  se faz necessário 

uma reflexão sobre  nossa realidade, dentro dessa sociedade tecnológica e que  é 

preciso colocarmos em discussão o sentido e os deveres do fazer educacional hoje, 

e partir para um planejamento de ação  que nasça de um novo projeto cultural e se 

construa  na  direção  do  exercício  de  cidadania,  seja  pelos  alunos,  seja  pelos 

professores e administradores;  Alertando,   que aquilo de que a educação, neste 

momento,  precisa  muito,  “  é  de  educadores  dispostos  a  plantar  para  que  as 

gerações futuras venham a colher, sem os males do imediatismo”.   

 Percebe-se que o papel do professor é fundamental nesse processo, o 

desafio que existe pela frente é grande e vai exigir cada vez mais aperfeiçoamento e 

estudo. 

 Alguns estudos feitos comprovam que alunos têm diferentes estilos de 

aprendizagem, que se expressam em diferentes formas de representações. Uns são 

mais auditivos , outros são mais visuais; Uns precisam de textos que complementem 

as imagens; Outros precisam de imagens que complementem os textos. Enfim as 

diferentes formas de expressão podem ser utilizadas para aumentar a auto-estima 

do aluno, para depois, aproximá-lo das formas de expressão que lhe apresentem 

maiores dificuldades, orientando-os a desenvolverem novas habilidades.

 Se os professores conhecerem, manipularem e controlarem a rede de 

mídias poderão orientar seus alunos a trabalharem com elas, e desmistificarem seu 

uso, decodificando sua linguagem, e quando necessitarem do apoio da tecnologia 

saberem fazer as escolhas apropriadas .Seu uso deve ser mais um recurso que 

poderá ajudar os professores e alunos a desenvolverem conceitos, que serão a base 

para a construção do conhecimento . Como diz Gadotti o professor “deixará de ser 
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um lecionador para ser um organizador do conhecimento e da aprendizagem (...)” 

um  mediador  do  conhecimento,  um   aprendiz  permanente,  um  construtor  de 

sentidos,  um  cooperador,  e  sobretudo,  um   organizador   de  aprendizagem 

(2002.p.32).

Nesse sentido, para motivar e auxiliar, quanto ao uso de tecnologias nas 

Escolas  e   melhorar  a  qualidade  da  aprendizagem,  é  que  propomos  o  uso  da 

imagem como recurso didático para o ensino da Geografia , sabendo que para isso 

o professor terá que contar com o apoio dos recursos tecnológicos de que a Escola 

dispõe, como a televisão multimídia, conhecida como TV pendrive, computadores, 

de onde pode-se extrair e demonstrar imagens, slides...

Os  televisores  multimídia  ou  pendrive  tem  sua  entrada  USB,  para 

pendrive e entrada para cartão de memória.

O  pendrive  é  um  dispositivo  para  armazenar  e  transportar  grandes 

quantidades  de  informações,  podendo  ser  formatado  (apagado)  e  reaproveitado 

muitas vezes.  Pode-se salvar  no pendrive objetos de aprendizagem, recortes de 

filmes, imagens, figuras, slides, que podem ser utilizados nas salas de aula.

A  página  da  tv  pendrive  no  portal  Dia-a-Dia  Educação,  disponibiliza 

objetos de aprendizagem prontos para serem baixados e utilizados na tv pendrive, 

possuindo ainda  entrada  para  dispositivos  que possibilitam a  integração entre  o 

computador  e  a  televisão,  de  forma rápida  e  prática,  sendo possível  reproduzir, 

sons, imagens e vídeos.

  Como  mediadores  do  processo  ensino  aprendizagem,  acredito  que 

podemos  explorar  esses  recursos  tecnológicos,  e  com  um  bom  planejamento 

possamos melhorar a qualidade do ensino da Geografia.

 Deixemos,  como um  fecho deste fragmento,  uma frase de Regis de 

Moraes:

 É  hora  de  os  professores  e  professoras  fazerem-se  respeitar  pela 

sociedade.  Isso  só  será  possível  demonstrando capacidade intelectual,  interesse 

educacional e generosidade humana.          

Contribuições dos participantes do GTR- (Grupo De Estudos Em 
Rede).
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No primeiro semestre de 2009, os participantes do PDE – 2008  atuaram 

como tutores de grupo de estudo em rede GTR/2008, onde  disponibilizou-se aos 

professores da rede estadual de Educação participantes, o projeto desenvolvido pelo 

professor  PDE,  bem  como  a  implantação  pedagógica;  Estes  através  de  fóruns, 

diários,  blogs, puderam  acompanhar,  contribuir,,  dar sugestões para o professor 

PDE, no trabalho de implementação.

Disponibilizamos em rede um pequeno resumo sobre o tema do projeto 

de  implementação para  que os professores  tivessem condições de escrever-se no 

curso de  seu interesse, sendo que os mesmos seriam certificados ao final do GTR.

  Resumo: 

  “A linguagem visual, através de textos ou imagens, nos é apresentada 

diariamente: No caminho do trabalho, da escola, do supermercado, dos bancos; A 

escrita e a imagem, configuram-se como as principais linguagens utilizadas pelos 

meios  de  comunicação.  As  imagens,  em  especial,  são  muito  exploradas  por 

apresentarem elementos emotivos, como, cores, formas, expressões e evocações 

imediatas que chamam a atenção das pessoas. Por isso não podemos ignorar sua 

importância no processo educacional, na aprendizagem. 

  Com as  tecnologias  que  as  Escolas  Públicas  do  Estado  do  Paraná 

dispõe atualmente, como a televisão digital, pendrive e laboratório de informática; 

Nos propomos a buscar alternativas, ou metodologias  para utilizar esses recursos, 

para  trabalhar  com  imagens(figuras,  paisagens,fotografias,  mapas,  gráficos, 

sobreposição  de  mapas  sobre  figuras...),  como  material   didático  para  estudar 

geografia; Inicialmente  para estudar a geografia do nosso País, o Brasil.”

 Sobre a utilização de imagens como recurso metodológico para estudar 

geografia,  os professores da rede participantes ( num total  de 17 professores de 

varias regiões do Estado). Teceram opiniões e contribuições bastante válidas para a 

implementação pedagógica, com argumentos significativos para a  elaboração do 

presente artigo;

Quando questionados, se o uso de imagens pode auxiliar o trabalho com 

a  formação  de  conceitos  geográficos  promovendo  situações  que  facilitam  a 

aprendizagem,  no  fórum  de  discussão,  “Pensando  melhor  sobre  o   assunto”, 

argumentaram de modo geral que:



16

“As imagens permitem a qualquer pessoa fazer a leitura do dia-a-dia  

proporcionando  ao  aluno  uma  experimentação  in  loco  das  diferentes  

paisagens que formam a terra ampliando a compreensão da matéria aplicada,  

tornando mais objetiva sua visão como agente participante e transformador do  

meio”; ¨

“As  imagens  são  de  fundamental  importância  para  o  ensino  da 

geografia, pois esta disciplina é muito teórica e a linguagem visual, se bem 

utilizada  pode  reduzir,  resumir  nossa  fala,  facilitando  o  entendimento  dos  

conteúdos proporcionando uma melhor aprendizagem”;

“As imagens, o visual pode ser uma grande aliada, um suporte, um 

recurso a mais para os professores de geografia desde que sejam escolhidos 

com critério e aliadas a uma boa fundamentação teórica”;

“As  imagens  agem como estimuladoras,  chamam a  atenção  para 

aquilo que o texto e que nós queremos transmitir”;

“A  visualização  e  a  manipulação  da  tecnologia  para  o  aluno  é  

atraente  e  encantador  quando  este  descobre  outras  maneiras  de  entender  

melhor o conteúdo, alguns alunos se transformam, demonstrando interesse,  

fazem questionamentos, sendo muito gratificante”;

“O uso de imagens é fundamental para a construção de conceitos  

geográficos, enriquece o conteúdo e torna mais fácil  a aprendizagem, mas,  

temos que tomar cuidado para que o uso da tecnologia como a internet não se 

torne só uma diversão para os alunos”;

“Já é comprovada que a memória retém mais informação quando 

estimulada através do visual”;

“Mesmo que tendo chegado depois das tecnologias, não devemos  

nos intimidar, é sim nos aliarmos a esse recurso e utilizá-lo em nosso favor”;

“O uso de imagens facilitam a compreensão à associação de idéias e  

ate a memorização”;

“A tecnologia vem se fazendo presente em nossa vida, facilitando  

nossos afazeres diários e contribuindo muito em nosso trabalho. Atualmente  

as escolas do Brasil estão entrando na aera digital. O ministério da educação 

em convenio com órgãos estaduais e municipais, equipam a rede publica com  

computadores,  acesso à  internet,  TV,   pendrive  e  distribuem pendrive  aos  

professores  das  escolas  publicas.  Esses  novos  recursos  digitais  são  de  
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extrema importância para que consigamos driblar o desinteresse de nossos  

alunos  pela  escola  e  proporcionar  aulas  mais  atrativas  e  significativas,  

motivando os alunos para a aprendizagem”;

“O  uso  de  imagens  auxilia  o  trabalho  pedagógico  e  facilita  o 

processo de ensino-aprendizagem em geografia,  pois promove uma melhor  

compreensão  dos  conteúdos  através  de  imagens,  forma,  cores,  sons  que 

chamam a atenção de nossos alunos”;

“A tecnologia  diante do mundo globalizado avança cada dia mais  

envolvendo  crianças,  jovens  e  adultos  a  utilizarem  esses  recursos,  dessa  

maneira faz-se necessário que a escola de forma contextualizada trabalhe com 

esses recursos com a finalidade de promover a aprendizagem”.

O uso de imagens dentro da disciplina de geografia é de fundamental e 

imprescindível  importância,  sendo um instrumento  muito  eficaz para  o auxilio  do 

professor em relação aos conteúdos a serem estudados pelos alunos. Já é sabido 

que a memória visual  tende a ser mais eficaz para o aprendizado,  sendo assim 

justifica-se o uso deliberado de imagens em sala de aula, quer para introduzir um 

conteúdo  ou  tema  gerador,  como  para  ilustrar  conteúdos  que  se  passados  tão 

somente de forma expositiva, teórica dificilmente seriam apreendidos pelos alunos. 

Não  obstante  a  importância  e  eficácia  atribuídas  ao  uso  das  imagens,  alguns 

professores  principalmente  da  rede  publica,  resistem  ao  uso  das  imagens  para 

ilustrar suas aulas, não sendo usadas nem sequer como estratégias de ensino. 

 No  decorrer  do  fórum,  os  educadores  fizeram  comentários, 

argumentaram,  sobre  os  possíveis  motivos  da  resistência  à  utilização  das 

tecnologias, e das dificuldades encontradas no ambiente escolar:

“Talvez  a  graduação  dedica  pouca  carga  horária  para  as 

metodologias de como ensinar, e as capacitações ofertadas pelo – SEED não  

estejam dando conta de suprir  as necessidades dos professores em como 

utilizar as tecnologias existentes na escola”.

“Insegurança  de  alguns  professores  frente  à  modernização,  

principalmente a informatização”.

“Utilizar recursos metodológicos diversificados requer planejamento 

preparação, tempo para preparar o material, a hora atividade não é suficiente 
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para  preparar  aulas,  corrigir  avaliações,  enfim  todo  trabalho  pedagógico  

necessário, que a preparação de um bom trabalho com as tecnologias exige”.

“Dificuldades  como  falta  de  tempo,  carga  horária  pequena  em 

relação  a  quantidade  de  conteúdo  a  serem  estudados  e  a   falta  de  

conhecimento  sobre  como  utilizar  as  tecnologias  são  obstáculos  para  se 

trabalhar com as tecnologias na escola”.

Através da participação dos professores da Rede Estadual de educação, 

constatou-se as dificuldades e avanços obtidos, quanto a utilização das tecnologias, 

bem como quanto a utilização de imagens como recurso para ensinar e estudar 

geografia.  As sugestões, opiniões e contribuições dos professores da rede foram 

bastante válidas para entendermos as razões pelas quais ainda alguns educadores 

resistem  a  utilizar  novos  recursos,  que  poderiam  vir  a  melhorar  sua  prática 

pedagógica. 

 Implementação do Projeto PDE na Escola-2008/2009.

Considerando que durante o terceiro período o professor PDE implementa 

as ações previstas no Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, foi necessário 

organizar um cronograma de ações para a socialização das atividades previstas, 

bem como para o acompanhamento das mesmas pela equipe pedagógica, direção, 

professor orientador da IES, que teceram considerações em cada uma das ações da 

implementação.

  A  implementação  pedagógica  que  tem como tema:  ¨A  utilização  de 

imagens  como  recurso  metodológico  para  trabalhar  a  Geografia  do  Brasil¨,  foi 

desenvolvida  nas   6ª  séries  do  ensino  fundamental,  do  Colégio  Estadual  de 

Renascença, Ensino Fundamental e Médio,  nas  6ª  séries do período matutino, 

duas  turmas,  tendo  também  como  colaboradora  a  professora  de  geografia  que 

trabalha no período vespertino com duas turmas desse período, com o objetivo de 

obter mais dados sobre os resultados e  argumentos para escrever o artigo final. 

   Para um melhor entendimento, bem como um melhor acompanhamento 

sobre a implementação desenvolvida,  elaboramos as seguintes ações que foram 

desenvolvidas em um período previsto de 15 aulas, tendo início na terceira semana 

do mês de abril de 2009.
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Ações desenvolvidas:

1º Ação- Apresentação:   Explanação do Projeto: Utilizações de Imagens 

Como Recurso Metodológico para o Ensino da Geografia, PDE 2008, e da atividade 

proposta para trabalhar a Implementação Pedagógica, para os professores, equipe 

pedagógica  e  diretores  do  Colégio  Estadual  de  Renascença,  com  informações 

gerais sobre o tema, objetivos, período de aplicação e  a série que a implementação 

seria desenvolvida.

2º Ação-Apresentação da atividade para os alunos, com esclarecimentos 

sobre a metodologia, o conteúdo, avaliação, enfim como as aulas e atividades serão 

desenvolvidas. 

Apresentação  na  TV multimídia  do  mapa  do  Brasil  com imagens  que 

retratam  as  diferenças  regionais,  diferentes  paisagens,  ocupação,  aspectos 

culturais, urbanização do nosso país (esta imagem está  disponível no OAC, bem 

como no portal  dia  a dia educação,  imagens da disciplina de Geografia),  com o 

questionamento: Brasil que país é esse? Para reflexão e elaboração de um pequeno 

texto sobre o conhecimento que o aluno tem sobre o nosso país.

                             

    Imagem 01 - Brasil, que país é esse?

Fonte: IBGE – adaptado pela autora

3º Ação-Apresentação de imagens, através do material  Pendrive, que 

retratam as diferenças regionais  do  Brasil,  (utilizando como referência  a  Divisão 
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regional  do  Brasil  segundo  o  IBGE),  características  físicas,  econômicas, 

populacionais, de organização do espaço, intercalando questões problematizadoras 

sobre as imagens. (As questões serão utilizadas para chamar a atenção, despertar o 

interesse dos alunos, não objetivando respostas imediatas). Como exemplo temos 

duas imagens que foram montadas, e representam a região norte do Brasil:

      Imagem 02- Paisagens Brasileiras

                        Fonte: http://www.google.com.br/ Adapto. Pela autora

                             

                        Imagem 03 - Paisagem Brasileira
                         Fonte: http://www.google.com.br/ Adapto. pela autora

 4ªAção-  Organização dos  alunos  em  grupos  de  4  alunos,  onde  foi 

sorteada qual  região  cada equipe  irá  trabalhar,  ficando cada membro da equipe 

responsável  por  pesquisar,  encontrar  informações  sobre  uma  parte  do  trabalho: 
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Aspectos  físicos,  população,  economia,  organização  do  espaço,  para 

posteriormente  socializar,   repassar para   os demais integrantes do   grupo   (para 

que assim todos tenham responsabilidades e participem do trabalho).  O material 

para pesquisa será o livro didático utilizado na escola Projeto Araribá, e outros livros 

didáticos  disponíveis  na  biblioteca.  Os  alunos  podiam  trazer  de  casa  material  , 

informações obtidas na internet, bem como figuras que retratem aspectos da região 

que estão estudando.

5º Ação- Pesquisa orientada, trabalho em grupos com acompanhamento 

do  professor  na  busca  pelo  conhecimento,  (Por  serem  alunos  de  6ª  séries  é 

necessário  orientação  e  acompanhamento  junto  aos  alunos  na  busca  do 

conhecimento,  pois  muitos  não  sabem ainda  como  pesquisar  temos  que  sentar 

juntos, para que eles não somente copiem o livro didático).

6º  Ação-  Organização e  socialização  do  conteúdo  trabalhado  pelos 

alunos para o seu grupo, cada aluno irá repassar para o grupo as informações, os 

conhecimentos que pesquisou.

7º Ação- Organizar os alunos para buscar na biblioteca, em material para 

recorte figuras que caracterizem a região do Brasil que estão estudando, também 

para destacar em um mapa do Brasil, a região, Estados e capitais (mapa mudo , 

elaborado  e  entregue  pelo  professor),  posteriormente  elaboração  de  painéis  em 

papel  ¨pardo¨  com   as  figuras,  o  mapa,  e  algumas  informações  que  acharam 

relevantes sobre a região estudada.

8º Ação- Apresentação dos trabalhos pelos alunos utilizando os painéis 

produzidos, tendo o auxílio do professor. 

Foto 01- alunos 6ª série A, apresentando trabalho.
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Foto da autora-2009 

Quando todos os alunos tiverem apresentado os trabalhos retomar as 

imagens na TV multimídia para reforçar  alguns conteúdos que ficaram pendentes, 

também as questões que estavam intercaladas às imagens vistas anteriormente, 

buscando agora as possíveis respostas para as mesmas.

Retomar a questão inicial: Brasil que país é esse?  Onde os alunos irão 

elaborar um texto, respondendo a questão, para podermos comparar com o texto 

inicial  e  averiguar  se  ocorreu  aprendizagem,  crescimento  sobre  conhecimentos 

referentes à Geografia do Brasil , também para retomar conteúdos que ainda não 

foram assimilados pelos alunos.

 Demonstraremos  alguns  textos  escritos  pelos  alunos,  no  início  da 

implementação, após visualizar o mapa do Brasil com algumas imagens sobre os 

contrastes regionais do Brasil; Sobre o tema: Brasil, que país é esse?

  

       Aluno da 6ª Série B, matutina :

    “O Brasil é o quinto maior país do mundo em terras contínuas, é  

dividido em 5 regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul”.

 O Brasil tem o maior rio: O Amazonas, e a maior floresta do mundo  

que é a Amazônia.

  Esta localizada no continente Americano, na América do sul, e o  

Chile o Equador não fazem fronteira com ele, Tem a quinta maior população do  

mundo, possui 26 Estados e o Distrito Federal que se localiza em Goiás.”

       Aluna da 6ª A matutina:

   “O Brasil possui 26 Estados e o Distrito Federal, e cinco regiões  

denominadas: sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste”.

   O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão de terras, mas o 

quarto em terras contínuas.

  É muito bom de morar aqui, pois o Brasil tem muitas belezas, como 

o Cristo redentor no Rio De Janeiro, que é uma das sete maravilhas do mundo,  
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as  Cataratas  do  Iguaçu,  hidroelétrica  de  Itaipu,  no  Paraná;  Mas  há  alguns  

problemas de poluição, desmatamentos, violência. Mas adoro o meu país “o  

Brasil”.

Apresentaremos  a  seguir  textos  produzidos  pelos  alunos  ao  final  do 

trabalho de implementação. 

 Aluno da 6ª Série B matutina.

  “O Brasil é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-

Oeste e Sul”.

No Norte localiza-se a maior  floresta do mundo,  a  Amazônia,  e o  

maior rio do mundo, o Amazonas. A região Norte é a maior região do Brasil,  

mas é também a menos populosa, e os problemas com os desmatamentos  

estão aumentando cada vez mais.

  O Nordeste é a região mais seca do Brasil,  mas o seu litoral  é  

úmido, chuvoso, a seca acontece no sertão Nordestino. Nesta região é colhido 

mais  de  uma  safra  por  ano,  com  a  irrigação  com  as  águas  do  rio  São 

Francisco, e por ser uma região quente.

   O Sudeste é a região mais populosa do Brasil.  São Paulo é a  

cidade mais industrializada e com mais habitantes do Brasil. O Rio de Janeiro  

possui belas praias e também o Cristo Redentor.

  O Centro-Oeste é a região que mais produz soja no Brasil, possui  

três Estados Mato Grosso, Mato grosso do Sul e Goiás, onde está localizada a  

capital do Brasil.

   O Sul é a região mais fria do Brasil, podendo gear, até nevar.Toma-

se chimarrão, e se come churrasco.

   O Brasil está localizado no continente Americano, na América do  

sul, tem 26 Estados e o Distrito Federal que é a sua capital. É o quinto maior  

país do mundo, e é o quinto país mais populoso do mundo”.  

 Aluna 6ª SérieA Matutina:

   “Brasil,  um  país  cheio  de  lugares  bonitos,  vários  tipos  de 

vegetações, climas, economia e população. 

   A região Sul tem um clima subtropical, vegetação nativa é a mata  

das araucárias, a maioria de sua população é urbana. A região Sudeste tem  



24

muitas  indústrias:  A  região  centro-oeste  tem  clima  tropical,  têm  um  lugar  

muito  bonito  chamado  Pantanal,  com  muitos  animais.  A  região  Norte  tem 

muitas matas, o clima predominante é o equatorial úmido. A região Nordeste a 

região  mais  seca  do  Brasil,  mas  no  momento  está  passando  por 

alagamentos( mês de maio de 2009).

   Enfim o Brasil  tem muitos costumes,  culturas,  raças,  e  climas  

diferentes.

   O Brasil tem 26 Estados e o Distrito Federal que é Brasília, a capital  

do Brasil.

   No Brasil existem lugares lindos, porém existe também pobreza,  

poluição, desmatamentos, doenças. Precisamos cuidar do nosso Brasil!”

 Percebe-se nos últimos textos, após o trabalho, com a visualização de 

imagens aliadas ao trabalho de pesquisa,  e  a  socialização do trabalho sobre as 

regiões  do  Brasil,  que  os  alunos  ampliaram  os  conhecimentos,  obtendo  maior 

riqueza de informações, maior argumentação, ampliando os conhecimentos sobre a 

geografia do Brasil. 

 Como é de conhecimento dos professores de geografia, de acordo com 

as  DCEs,  Diretrizes  Curriculares  Da  Educação  Básica,  nas  6ª  séries  do  Ensino 

Fundamental,  temos  como  conteúdo  básico,  As  Diversas  Regionalizações  do 

Espaço Brasileiro, com esse trabalho acreditamos ficar mais atrativo e interessante 

para os alunos, dar continuidade a este conteúdo , sendo que já tiveram uma visão 

geral,  quando  estudarem  sobre  ,  a  urbanização,  o  meio  rural,densidade 

demográfica,  terão  mais  condições  de  identificar  e  entender  melhor  as  diversas 

realidades do nosso país.

A avaliação aconteceu no decorrer das atividades: Trabalho em grupos, 

pesquisa,  apresentação  dos  trabalhos,  textos  produzidos  pelos  alunos.  Após  a 

leitura dos textos o professor tem condições de observar os conteúdos que serão 

necessários  retomar,  ou  reforçar,  conteúdos  que  os  alunos  ainda  não  se 

apropriaram,  podendo ser  através de textos  impressos,  mapas,  complementação 

com o livro didático.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 No  estudo  da  Geografia,  a  utilização  de  imagens,  desempenha  um 

importante  papel  para  o  entendimento  sobre  o  espaço  geográfico;  Com  as 

tecnologias  presentes na maioria das Escolas públicas do Estado do Paraná, como 

laboratórios de informática, TV pendrive, representam importantes ferramentas, ou 

recursos  que os professores  podem explorar como  auxílio  para  desenvolver 

melhor  os   conteúdos  a  serem  estudados  pelos  alunos,  objetivando  uma 

aprendizagem mais significativa.

Durante  o  desenvolvimento  da  implementação  pedagógica  quando 

utilizamos  imagens  que  retratam  aspectos  das  diversidades  regionais  do  Brasil, 

enfatizando as diversas realidades do nosso país, percebemos que a partir delas os 

alunos  demonstraram-se  mais  atentos  e  curiosos  na  busca  do  conhecimento, 

fazendo associações da teoria com as imagens visualizadas, o que contribuiu na 

ampliação de conhecimentos sobre a Geografia do Brasil, também na formação de 

conceitos sobre o espaço geográfico Brasileiro.

No decorrer das atividades desenvolvidas com os alunos, percebemos um 

fascínio  muito  grande  pela  tecnologia,  principalmente  pela  informática,  alguns 

educandos  desinteressados,  inquietos,  com  dificuldades  de  concentração  e  até 

alguns  tímidos,  transformam-se  quando  envolvidos  em  algumas  atividades  que 

envolvem tecnologias,nesse caso especifico o computador.

Como educadores que sonhamos com uma escola melhor “ideal”, onde a 

aprendizagem  realmente  aconteça,  onde  os  alunos  demonstrem  apreço  pelo 

conhecimento, as tecnologias apresentam-se como recursos, alternativas que vem 

somar na busca de uma educação de qualidade.

É óbvio que o papel do professor é fundamental nesse processo, e que 

muitos entraves e dificuldades teremos que enfrentar, e procurar superar, pois as 

tecnologias por si só, ou só em estar presentes nas escolas não irão contribuir para 

ampliar  conhecimentos,  depende  do envolvimento  do  educador  em desvendar  e 

explorar esses recursos, planejar, produzir materiais com o objetivo de desenvolver 

melhor  os  conteúdos,  e  para  isso,  como  evidenciamos  no  decorrer  da 

implementação, quando em contato com os professores através do GTR- Grupo de 

Estudos,  e  mesmo  no  contexto  escolar,  a  necessidade  do  planejamento,  de 

capacitações,  enfim  de  tempo  para  preparar  (slides,  fazer  recortes  de  filmes, 

transformar para poder serem utilizados na TV pendrive)...
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Como escreve Miltom santos, praticamente inevitáveis às tecnologias se 

tornam  irreversíveis,  assim  sendo  torna-se  necessário  aliarmo-nos  as  novas 

tecnologias, no sentido de procurar diversificar a metodologia utilizada no contexto 

escolar, objetivado melhorar nossa prática educativa, motivando os alunos para a 

busca do conhecimento.

Sem  duvida  para  se  trabalhar  com  imagens,  além  das  que  estão 

disponíveis  nos  livros  didáticos,  jornais  e  revistas,  é  necessário  tempo  e 

planejamento; Seleção de imagens, montar slides, fazer recortes de filmes, trabalhar 

com TV pendrive, com o programa Linux,( presente nos computadores das escolas 

publicas  do  Paraná),  são   atitudes  que  requerem  uma  certa  afinidade  e 

conhecimento em relação à informática, Percebe-se que a formação do professor e 

mesmo  as  capacitações  ofertados  pelos  CRTs  ,dos  Núcleos  Regionais  de 

Educação,  estão  sendo  insuficientes  para  capacitar  o  professor  a  usufruir  das 

tecnologias para o processo de ensino -aprendizagem.

 No  entanto  alguns  educadores  que  possuem mais  afinidade  com as 

tecnologias estão desenvolvendo trabalhos nos laboratórios de informática, com TV 

pendrive, de forma cada vez mais assídua, podendo ampliar e variar os recursos 

utilizados , o que acreditamos, poderá melhorar a qualidade do trabalho docente e o 

interesse dos alunos pelo conhecimento.
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