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RESUMO
Este trabalho visa apresentar os resultados obtidos com o projeto “Geografia em Escala Local
Um Estudo de Caso do Município de Califórnia - PR”, desenvolvido no PDE (Programa de
Desenvolvimento Educacional). No espaço da Universidade Estadual de Londrina (UEL)
foram desenvolvidas diversas atividades, que implicou na interação entre a teoria e a prática,
o que originou em experiências, antes almejada pelos educadores. Diante deste quadro,
proporcionou aos professores a oportunidade de se reaproximarem das dependências da
universidade, o que os levou a repensar sobre a valorização da educação, haja visto que, antes,
na condição de alunos, necessitavam da ciência, porque uma vez educador, não se deixa de
ser aprendiz, pois o conhecimento se renova e se transforma a seu tempo. A elaboração de um
Material Didático foi o foco central, o objeto de estudo, no qual foi implementado e aplicado
na 6ª e 7ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Talita Bresolin do Município de
Califórnia, sendo realizados trabalhos com mapas, gráficos e tabelas, desenhos, cartazes de
síntese, fotografias, trabalhos artísticos (dança, teatro...), maquetes, entre outros. O resultado
foi um amplo interesse, pois ao trabalhar no plano da singularidade permitiu-se o diálogo com
o plano da generalidade, o que proporcionou o desenvolvimento da consciência espacial e do
entendimento geográfico, despertando o interesse e a capacidade criativa dos alunos no
processo de conhecimento.
Palavra-chave: Material Didático. Limites. Arranjos territoriais. Dinâmica populacional.
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ABSTRACT
This study aims to introduce the result gotten with the Project “Geography in Local Scale, a
Case Study of California - PR”, developed at PDE (Educational Development Program). At
the State University of Londrina (UEL) were developed several activities, which implicated in
the interaction between theory and practice, what originated in experiences, before aimed by
educators. In this situation, it offered the teachers the opportunity to approach to the
university, what made them to rethink about the valorization of education, since before, at
students’ condition, they needed the science, because an educator never stops being a learner,
as the knowledge renews and transforms itself in its time. The elaboration of a teaching
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material was the central focus, the object of study, which was implemented and applied at the
6th and 7th grade of the Fundamental Teaching at Talita Bresolin State School in California,
being carried out works with maps, graphics, charts, designs, wall charts with summaries,
photos, artistic activities (dance, theater…), models, among others. The result was a wide
interest, because working with singularity it was allowed the dialogue with the plan of
generality, what provided the development of spatial consciousness and geographic
understanding, arousing the student’s interest and the creative capacity at the learning process.
Key words: Teaching Material, limits, territorial arrangements, population dynamics.
Introdução:
A educação é um exercício imprescindível à sociedade, pois é através dela que se
formam cidadãos capazes de manter um relacionamento recíproco entre os indivíduos
Este artigo desafia os educadores a visualizar o processo de aprendizagem de forma
reiterada e coloca em prática a soma dos conhecimentos, antes adquiridos, na vida docente.
Diante deste quadro a aplicabilidade se resume nas experiências obtidas nas aulas
teóricas e práticas realizadas na Universidade Estadual de Londrina, (UEL), onde os
professores, ora integrantes do PDE de Geografia, em conjunto com seus orientadores,
elaboraram um plano de trabalho, intitulado “Geografia em Múltiplas Escalas - o singular, o
particular e o geral no estudo dos municípios” que objetivou a produção de um material
didático da Geografia dos respectivos municípios dos professores participantes, neste caso o
município de Califórnia. O presente material foi implementado e socializado nas escolas da
rede pública de ensino, bem como no Grupo de Trabalho em Rede (GTR).
O fundamento para a elaboração do referido material é o entendimento de que a
construção de conceitos e conhecimentos científicos em geografia deve partir dos
conhecimentos geográficos cotidianos ou aqueles próximos da realidade em que vivem os
educandos e para um movimento posterior, ampliar as escalas de análise dos objetos ou
fenômenos.
O uso de recursos diversos que abordam as espacialidades dos fenômenos, como por
exemplo, os mapas, indicadores e textos em escala local, permitem ao educando compreender
de maneira mais adequada e sistematizada o lugar em que vive. Trata-se de construir o
conceito científico, no imaginário infantil, partindo da realidade em que está inserido,
alargando e modificando este conhecimento autoconstruído por meio da ampliação da escala
de análise e do uso de conceitos e conhecimentos científicos. Eis o objetivo fundamental do
trabalho.
O trabalho versou a elaboração de um material didático a partir dos temas: Limites,
arranjos territoriais e dinâmica populacional.
É por intermédio da educação que se pode levar o educando a pensar uma sociedade
mais justa e igualitária e, para isso é necessário ter profissionais capacitados e
comprometidos, visto que a sociedade é dinâmica e, por vezes, sofre contínuas alterações.
Sendo assim, novos conceitos e novas ações se perfazem no tempo e no espaço, uma vez que
os professores precisam dialogar com tais mudanças a fim de proporcionar aos seus
educandos condições favoráveis para que possam desenvolver suas aptidões, competências e
habilidades. Além disso, a existência de uma política educacional que viabilize tais ações são
significativas e fundamentais à construção do conhecimento.
Tendo em vista a importância de se firmar numa educação não estática, foram
realizadas atividades voltadas a uma capacitação teórica acerca do ensino de Geografia, a
elaboração e implementação de materiais didáticos seguidos de seus resultados.
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1-O PDE e o Ensino de Geografia
Neste contexto, a Secretaria Estadual de Educação (SEED), em cooperação com a
Secretaria do Estado e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) instituiu o programa
PDE, concebido como uma política educacional inovadora de formação continuada de
professores da rede pública estadual de ensino.
O Programa PDE foi dividido em três etapas: Estudos Orientados, Elaboração do
Material Didático e Orientação com Trabalho em Rede (GTR).
a) Estudos Orientados
O projeto PDE, no processo de formação continuada, propiciou aos professores da
rede pública de ensino uma dedicação exclusiva ao projeto de capacitação, permitindo um
intercâmbio de experiências entre as IES, professores da rede estadual e muitos outros
professores de diferentes localidades. A interação com o ambiente acadêmico oportunizou a
atualização, ampliação teórico-metodológica e a construção de sua autonomia intelectual, bem
como os conhecimentos das novas tecnologias e a participação de inúmeros eventos regionais,
nacionais e internacionais nos quais autores de renome estiveram presentes.
A troca de experiência foi fundamental para avaliar a que “distância” o ensino
fundamental e médio se encontrava diante do ensino superior e vice versa. A teoria e a prática
se confrontaram para um repensar das práticas realizadas no âmbito escolar, quer seja do
ensino fundamental, médio e superior.
No processo de capacitação do PDE, os professores participaram de diversas
atividades como: cursos, projetos, núcleos de estudos, eventos acadêmicos científicos,
encontros de áreas, de orientação e acompanhamento do Projeto de Trabalho.
O Projeto consistiu num roteiro de trabalho no qual articulou estudos bibliográficos e
investigações de campo e culminou na produção teórica e na elaboração de material didático
capaz de fornecer aos grupos de trabalho em rede, bem como aos demais professores da rede
pública de ensino, referências concretas para o trabalho com conceitos geográficos a partir da
realidade do município.
b) Elaboração do Material Didático
A elaboração do material pedagógico privilegiou o enfoque local tendo como
paradigma, os conteúdos estruturantes das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná,
fundamentais para a compreensão do objeto de estudo da Geografia.
Fundamentado em autores como, Newton Duarte, Lana de Souza Cavalcante,
Diamantino Pereira, Lev Semenovich Vygotsky, Ângela Massumi Katuta, entre outros, o
material didático elaborado visou sugerir ações pedagógicas mais significavas para os
educandos. Nesse sentido, ressalta Cavalcante (1998, p. 87) que é importante considerar, no
ensino, os elementos presentes nas representações de professores e alunos. A autora considera
em suma que, através desses elementos, pode-se ampliar e estender o conhecimento para além
do dia-a-dia do educando: “[...] ao manipular as coisas do cotidiano, os indivíduos vão
construindo uma geografia e um conhecimento geográfico.”
Katuta (2004), ao citar Vigotsky (1991) enfatiza que a ação do ser humano antecede
a linguagem, portanto, o aluno só aprende por meio de suas experiências. Nos processos de
formação de conceitos, o pensamento oscila entre duas direções: do particular para o geral e
do geral para o particular.
Para que ocorra uma aprendizagem significativa é preciso correlacionar conceitos e
estabelecer um diálogo entre o conteúdo escolar e o cotidiano do aluno. O conteúdo escolar
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não deve estar distante da realidade, da vivência do educando para que o mesmo possa fazer
as devidas correlações entre o que ele aprende e o que ele vive, ou seja, as suas experiências
do dia a dia.
Seguindo essa lógica, por meio do desenvolvimento de um projeto de trabalho,
juntamente com algumas professoras do Departamento de Geociências da Universidade
Estadual de Londrina foi produzido um material didático-pedagógico voltado aos alunos e
professores do ensino básico destinado ao município de Califórnia. O objetivo do mesmo é
servir de complemento no trabalho com o conteúdo de geografia, presente nos livros didáticos
adotados pelo professor da disciplina no ensino básico. Dessa maneira, trata-se de utilizá-lo
em conjunto com o livro didático para que a análise dos arranjos espaciais em múltiplas
escalas se realize.
Ainda, segundo KATUTA (2004) o objetivo pedagógico do ensino de Geografia é o
entendimento dos arranjos espaciais por meio da dialética entre os conhecimentos geográficos
não formais e os científicos. É dessa maneira que entendemos que os alunos poderão
compreender os arranjos espaciais atuais e, assim, interferir em sua organização.
Em sua elaboração, utilizaram-se diversos instrumentos como gráficos, mapas,
textos, tabelas, imagens, entre outros materiais contendo informações básicas do município
que foram socializados em sala de aula de forma a facilitar a compreensão do espaçotemporalidades vivenciada pelos alunos em múltiplas escalas e, em uma perspectiva
científica.
Para tanto, faz-se necessário ter uma visão local dos diferentes arranjos espaciais que
vão desde os aspectos naturais até suas características sócio-culturais e, a partir dessa análise
escalar, deve-se chegar, quando for o caso, à escala global. É a análise em múltiplas escalas,
juntamente com informações e conceitos que garante a compreensão científica dos arranjos
espaciais por parte do estudante, o que pode auxiliar para que o mesmo construa um
entendimento sistematizado da realidade que o permita efetivamente nela intervir.
O projeto surgiu a partir da ênfase ao atendimento das necessidades que tem o
educador de vencer o desafio e as dificuldades de ensinar Geografia às crianças e jovens da
Educação Básica. Isso porque a falta de material didático pedagógico que dialogue
minimamente com o livro didático de Geografia. Essa é, infelizmente, uma realidade muito
comum nas escolas públicas.
Para a elaboração do material didático considerou-se também a dificuldade que os
alunos têm de entender o significado ou importância da Geografia em suas vidas, assim,
buscou-se criar condições para que eles realizem a leitura das paisagens locais tendo como
referência o que ocorre mundialmente, isso porque a sociedade é globalizada. Dessa maneira,
entendemos que os arranjos espaciais por eles vivenciados podem ter significados. É
importante salientar que o aluno vivencia arranjos espaciais próximos e distantes
metricamente falando pois, pode, por meio de recursos visuais, de áudio e mesmo de áudiovisuais, ter contato com as mais diferentes paisagens, expressão visível dos arranjos espaciais.
SCHIMDT e GARCIA (2006) consideram que articular os conteúdos nacionais e
gerais com a realidade local permite ao educando ter uma postura crítica em relação aos
mesmos e, assim, construir múltiplas interpretações sobre eles, superando as visões
preestabelecidas.
Já Bertanini (1985, p. 118), escreve: “Estudar o espaço vivido significa superar a
dimensão do espaço extensão, ou espaço suporte das atividades, para acolher a noção de
representação do espaço, como espaço construído através do olhar das pessoas que o vivemhabitam.”
Sabendo que para obter êxito no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos
geográficos, há a necessidade de elaboração de materiais didáticos sobre a realidade local, ou
seja, sobre o território ou espaço de vivência dos educandos, fez-se a proposta que ora
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apresentou-se. Parte-se do pressuposto de que é muito difícil, para o próprio professor de
geografia, confeccionar e elaborar este tipo de recurso em função das péssimas condições
materiais de trabalho que o mesmo enfrenta. Dessa maneira, entende-se que este material
constitui-se num poderoso aliado do livro didático, recurso didático cujo acesso, sobretudo no
ensino fundamental, tem sido facilitado pelo Programa Nacional de Livros didáticos (PNLD).
Partindo dos elementos locais, foi confeccionado um material didático pedagógico
com imagens e diferentes linguagens, a fim de trabalhar com os significados das paisagens
locais, para relacionar com os fenômenos que acontecem em escala regional, nacional e
mundial, a fim de que os alunos produzam conhecimentos imprescindíveis à sua atuação
como cidadãos.
É diante da diversidade de problemas e da necessidade de elaboração de soluções
para os mesmos que o Homem age no mundo, altera as paisagens e constrói conhecimentos.
Assim, por meio do projeto, buscou-se superar as dificuldades do processo de ensino e
aprendizagem de conhecimentos geográficos por intermédio da adoção de metodologias que
partam da pesquisa e produção de materiais sobre o local para serem utilizados em sala de
aula, no diálogo com os conteúdos apresentados pelo livro didático no plano ou escalas
nacional e internacional.
c) Grupo de Trabalho em Rede (GTR)
Os Grupos de Trabalho em Rede aconteceram de forma virtual. Os participantes do
PDE receberam capacitação para trabalhar no ambiente Moodle (Modular object oriented
distance learning), disponíveis no Portal dia-a-dia educação. Esse local foi idealizado e
programado, tanto para a socialização, implementação da proposta pedagógica - o Material
Didático, quanto para a progressão na carreira do professor da rede pública de ensino, ora,
interessados na educação continuada e respectivamente no avanço da carreira profissional.
A tecnologia empregada na multiplicação dos conhecimentos adquiridos no PDE
superou as expectativas quanto a sua praticidade, sendo um avanço na educação do Estado do
Paraná. A plataforma Moodle, assim também, todo o suporte de apoio do CRTE
(Coordenação Regional de Tecnologia na Educação), propiciou a interatividade e a troca de
experiências entre os participantes do GTR contribuindo para o seu sucesso.
É mister ressaltar que a falta de domínio tecnológico foi um entrave para muitos
docentes o que impediu, em parte, que os resultados almejados fossem alcançados em sua
totalidade. Muitos participantes se queixaram da falta de tempo em conciliar o trabalho em
sala de aula com as atividades exigidas no GTR, um problema que, posteriormente, deverá ser
superado.
2- Atividades na Escola
No intuito de conhecer e apreciar os resultados obtidos com o Material Didático
elaborado, este foi inserido ao conteúdo programático de Geografia da Escola onde o público
alvo foi uma turma de 6ª série, com trinta e dois alunos, outra de 7ª série, com trinta e quatro
alunos, ambas do ensino Fundamental do Colégio Estadual Talita Bresolin do município de
Califórnia.
A sexta série foi escolhida inicialmente, por apresentar conteúdos compatíveis à
aplicação do material didático proposto, já a sétima série foi escolhida por ter quatro aulas
semanais, sendo uma aula destinada a Geografia do Paraná, disciplina que dialoga no plano da
particularidade.
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De acordo com a proposta das Diretrizes Curriculares e respeitando os conteúdos
estruturantes do ensino de Geografia, três temas foram abordados: Limites, Arranjos
Territoriais e Dinâmicas Populacional.
Fig. 1 - Localização do Colégio Estadual Talita Bresolin

Org. E. M. C. Gaspar, 2008. Fonte: Wikipédia, 2007. - P. M. Califórnia,
1981 e 2005 . Google Earth acesso em 25/09/08.

2.1 - Atividades realizadas com a sexta série:
A temática Limites e Dinâmica Populacional foram trabalhados com a sexta série,
turma “A” do Ensino Fundamental.
Seguindo a própria organização do livro didático adotado pela Escola, Projeto
Araribá da Editora Moderna (Projeto Araribá: obra coletiva, concebida, desenvolvida e
produzida pela Editora Moderna Virgínia Aoki - 1ª edição- São Paulo: Moderna, 2.006), o
primeiro conteúdo tratava-se dos limites do território brasileiro. Para que os alunos pudessem
compreender tal conceito tendo uma alfabetização cartográfica, uma série de questões foi
levantada sobre os limites que faziam parte do cotidiano dos alunos. Muitos exemplos foram
citados como, os limites do corpo humano, da carteira escolar, do caderno, da sala de aula, das
dependências da escola, da casa do aluno, da cidade, entre outros. Nesta conversa, os alunos
exemplificaram e mostraram compreender o significado de tal expressão mesmo antes de
construir o seu conceito previamente como, tradicionalmente, tem se ensinado nas escolas. As
questões mais próximas da realidade dos educandos, como as paredes da sala de aula, os
muros que dividem as moradias, a divisa entre o espaço rural e o urbano, por exemplo, ou
seja, situações que envolvem o cotidiano, possuem mais significado, pois fazem parte da
realidade dos mesmos. Tais representações se deram na prática por meio de desenhos livres
que os alunos consolidararam como os limites do seu dia-a-dia, análise de mapas que marcam
os limites intermunicipais e imagens de diferentes tipos de fronteiras.
Ao apresentar o mapa do Brasil, todos o reconheceram e puderam falar dos limites e
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dos países que fazem fronteira. Em uma atividade, com uso de mapa mudo para localizar as
unidades da federação, algumas dúvidas surgiram sobre quais estados faziam parte da
totalidade do território (Roraima, Amapá...) que, para os alunos, se misturavam com os países
vizinhos. Esta dúvida foi sanada a partir de trabalhos diversos realizados no decorrer das
aulas, como a construção de um quebra-cabeça dos estados brasileiros que, a partir da
montagem das peças das vinte e seis unidades da federação, se tornaram mais conhecidas pelo
manuseio que se deu de forma lúdica.
Outras atividades e questionamentos foram realizados no sentido de projetar o espaço
local. Os alunos construíram conceitos sobre a definição e abrangências da palavra limite,
compreenderam os diversos significados e elaboraram respostas para os questionamentos,
situando a sociedade e a natureza nos diferentes limites percebendo que a coletividade faz
parte das decisões que os estabelecem.
Ao trabalhar com a Regionalização do Território, o mapa de macrozoneamento e
zoneamento urbano do Município de Califórnia, foram empregados na identificação dos
limites políticos administrativos e entre o espaço rural e urbano. Os conceitos sobre Perímetro
Urbano foram compreendidos, na medida em que os alunos identificavam a linha que
delimitava os elementos da paisagem urbana, diferenciando-os dos elementos da paisagem
rural, bem como as atividades socioeconômicas e culturais realizadas nesses espaços.
No tema Dinâmica Populacional estudou-se a estrutura, do espaço nacional ao
municipal a partir da análise de vários indicadores como: IDH, taxas de natalidade,
mortalidade, fecundidade, mortalidade infantil, estrutura etária, desemprego, população
economicamente ativa, entre outros. Para tanto se fez o uso, principalmente, dos gráficos e
tabelas comparativas, que de maneira eficaz, exibe os seus resultados dando maior suporte ao
conteúdo apreendido.
Ao pesquisar os mapas da distribuição da população pelo território brasileiro, várias
indagações surgiram quanto aos motivos da concentração populacional no litoral e nas suas
proximidades, bem como, os vazios demográficos contidos no mapa. A partir da análise do
local de vivência dos alunos foi feita a seguinte provocação: Por que você e sua família
residem neste município? De onde vieram? Vivem ou viveram no campo ou na cidade? Quais
acontecimentos foram decisivos na vida de seus familiares quando se dirigiram para o local
em que residem? A resposta para as questões vieram do entendimento que cada aluno obteve
ao observar e comparar o histórico de cada colega da classe, (pesquisa feita previamente junto
aos familiares) no contexto nacional e local. Estes puderam sentir-se parte desta dinâmica
populacional.
Para compreender como as migrações tiveram sua importância na Dinâmica
populacional do município, parte da história local foi estudada. Os alunos entrevistaram
moradores e seus próprios familiares sobre os motivos da migração e os lugares de saída e
chegada.
Chegaram à conclusão de que a maioria das famílias foi atraída pelo cultivo de café.
Os alunos vivenciaram os fatos por meio dos relatos das pessoas entrevistadas que
confirmaram os dados históricos estudados nas salas de aula. Para melhor entender o
conteúdo, as tabelas e os gráficos foram fundamentais para perceberem tal evolução, que
desde o início da ocupação até a década de 1970, se deu de forma crescente na zona rural,
muito mais que na zona urbana devido à agricultura cafeeira. Foi possível perceber a linha de
cruzamento do gráfico que marcou o período do êxodo rural e a urbanização. Ficou muito
claro para os alunos que a partir da década de 1970 houve uma evasão populacional em
função das geadas de 1974 (fenômenos naturais); das transformações ocorridas nas relações
de trabalho e das atividades econômicas entre outras, marcando o segundo momento da
dinâmica demográfica e o processo crescente de urbanização. Verificou-se tal conhecimento
pelos relatos orais e escritos dos educandos durante o processo de ensino aprendizagem. Neste
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mesmo contexto, os alunos puderam notar as transformações geográficas e demográficas, e
também, através de imagens antigas e atuais, as conseqüências sociais e econômicas no
município.
A relação do espaço local para o global se realizou, na medida em que entenderam
que a distribuição da população é comandada, principalmente, pelo modo de produção e que
de um modo geral as pessoas buscam melhores condições de vida, ou seja, tal dinâmica está
ligada aos fatores econômicos.
Outra atividade marcante para o entendimento da dinâmica populacional foram duas
apresentações artísticas realizadas durante uma gincana cultural e recreativa que acontece
todos os anos nesta escola, Primeiramente uma dramatização que foi antecedida por uma
narração que dizia onde e como tudo começou e por que em Califórnia. Previamente foram
escolhidas várias músicas que representavam, em suas canções, a nacionalidade dos
imigrantes vindos para o Brasil como exemplo a música divulgada por Laura Pausini Esperanza (Composição: Luiz Schiavon / Nil Bernardes / Marcelo Barbosa) e músicas
representando as migrações internas como a interpretada por Inezita Barroso - Adeus Minas
Gerais (Composição: Juracy Silveira), Maria Rita - Encontros e Despedidas, 2003
(Composição: (Milton Nascimento E F. Brant - 1985) e para representar o período de geadas e
o declínio populacional, Antônio Vivaldi - Quatro estações - (Winter Allegro Non Molto),
entre outras. A caracterização dos alunos com roupas da época e a composição do cenário,
retratava de forma particular o cotidiano dos cafeicultores, tanto na vida familiar, quanto nos
instrumentos de trabalho daquele momento vivido. Posteriormente os alunos caracterizados
como colhedores de café fizeram uma coreografia - a dança do café com a música do Cd Poly
e seu Conjunto Moendo Café (compositores José Manzo Perroni e Carlos Diernhammer 1961).
Fig. 2-Imagens das apresentações artísticas realizadas na Gincana Cultural e Recreativa
do Colégio Estadual Talita Bresolin.

Fotos: E. M. C. Gaspar, 2.008.

Dando continuidade a esta temática, utilizou-se a pirâmide etária no estudo da
dinâmica populacional, porque esta permite avaliar a evolução do crescimento da população
masculina e feminina, por idades. O seu uso durante as aulas de Geografia propiciou aos
estudantes considerar a realidade socioeconômica dos territórios e sua decorrência. A partir da
análise do município, do Paraná e do Brasil, entre os anos de 1980 e 2000, pretendeu-se
destacar os números da natalidade, mortalidade infantil e expectativa de vida e, então,
consentiu a comparação da evolução da pirâmide etária em diversas escalas temporais e
espaciais, bem como o estabelecimento das hipóteses que explicam as respectivas diferenças.
Mais uma vez a pesquisa a campo foi utilizada e puderam colacionar as informações
obtidas pela investigação entre os familiares de diferentes gerações, faixas etárias e outros
questionamentos como estes: Você tem irmãos? Quantos? Seus pais têm irmãos? Quantos? E
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seus avós? Seus avós e pais tiveram filhos ou irmãos que morreram? Existe diferença entre o
número de irmãos nas várias gerações de sua família?
Perceberam que a vida no campo, a necessidade de mais elementos para o trabalho e
a falta de informações (uso de contraceptivos, higiene etc.) interferiram nas taxas de
fecundidade. Assim o período em estudo, (1980-2000) pôde ser relacionado com o grande
número de jovens e a elevada natalidade, momento em que as famílias eram mais numerosas.
O subdesenvolvimento era visível, já que a ausência de pessoas em idade adulta não
proporcionara a geração de riquezas e certamente maiores gastos exigidos por essa faixa
etária, por conseguinte, a população idosa não se beneficiava de condições de vida que
garantisse longevidade (higiene e saúde), motivo este do topo da pirâmide ser tão estreito.
(Obviamente foram esclarecidas as outras causas do subdesenvolvimento).
Notaram que a evolução da pirâmide etária dos dias atuais aponta para uma
população madura e indagaram sobre a necessidade de mudanças que venham suprir o
mercado de trabalho.
Para conhecer a quantidade de pessoas que trabalham de forma remunerada e que
participam da geração de riquezas do país, bem como as que se encontram desempregadas e
pouco favorecidas por essas riquezas o estudo da (PEA) População Economicamente Ativa
foi realizado. Para isto alguns questionamentos foram feitos tais como: Do ponto de vista da
qualidade de vida da população, a distribuição de renda no seu município é boa ou ruim?
Todos têm o mesmo poder de compra? Por quê? No seu município, existem pessoas
procurando emprego? E crianças trabalhando? Na sua família quantas pessoas trabalham com
carteira assinada? Quais as vantagens de trabalhar no setor formal?
Estudos de gráficos da distribuição da PEA foram praticados, por setores
econômicos, tanto locais quanto nacionais, bem como gráficos das pessoas ocupadas por
rendimentos.
Ao considerar a população ocupada do município pelo uso de tabelas, averiguou-se
que a maioria dos empregos formais existentes no município é gerada pela Administração
Pública direta ou indireta seguido pelo comércio e indústria. Grande parte da população está
envolvida com agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, além da ocupação na
indústria de transformação.
A partir da análise dos gráficos o conhecimento passou a ter maior veracidade. Os
alunos descobriram que ver o mundo na perspectiva pessoal, ou seja, pelas condições que eles
vivem, não serve de referência para conhecer as questões socioeconômicas, quer seja da sua
cidade, do seu país ou do mundo, é preciso conhecer as particularidades do todo para
compreender o mundo na sua amplitude.
2.2 - Atividades realizadas com a 7ª Série
Para que a aprendizagem fosse mais diligente, os trabalhos realizados na 7ª série
obedeceram a um planejamento diferenciado, tendo em vista que não foi seguido um livro
didático como foi com a 6ª série. Além da apresentação dos conteúdos a serem estudados a
estratégia de ensino aconteceu por intermédio de trabalhos em grupo. Os alunos foram
organizados em seis grupos e realizaram as atividades:
1. Maquete do relevo e da hidrografia do município;
2. Mapa do município de Califórnia dos bairros rurais - Produções agropecuárias;
3. Maquete do espaço urbano - arranjos territoriais;
4. Painel de fotos atuais das atividades econômicas em setores da economia;
5. Painel de fotos antigas e atuais;
6. Maquete representando a criação de gado.
Dentro da temática Limites, foi abordado sua caracterização física definindo os
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limites. Quanto aos Arranjos Territoriais, focou o estudo da estrutura urbana, uso do solo rural
e urbano sob alguns aspectos e na Dinâmica Populacional, as marcas deixadas pela presença
humana no espaço geográfico e as novas territorialidades e sua relação com as mudanças
políticas e econômicas na escala nacional e global.
No estudo dos aspectos do relevo do município de Califórnia o manuseio de imagens, mapas,
maquetes e textos proporcionaram aos alunos uma análise das diferentes formas do relevo e
das bacias hidrográficas no que diz respeito ao espaço local, singular e geral. Os mapas
hipsométricos assinalam as diferentes altitudes por meio das cores que variam dos tons mais
claros para os mais escuros, além da presença dos cursos d’água, vertentes, estradas, rodovias,
entre outros fatores.
Fig. 03 - Hipsometria do Município de Califórnia

Org. D. K. Portelinha. Fonte: P. M. de Califórnia , 2.005 e 2.006.

A construção de maquete é um excelente recurso auxiliador do estudo das formas
topográficas, pois apresenta o relevo estudado na forma tridimensional e em tamanho
reduzido, porém, é preciso elucidar que a escala não é tão precisa quanto à altimetria, que,
geralmente, apresentam generalizações.
O primeiro grupo confeccionou as maquetes utilizando dois tipos de materiais
diferentes, optou-se em fazer a primeira em EVA (Etil Vinil Acetato) um tipo de material
emborrachado, seguindo a graduação das cores conforme o mapa hipsométrico do município.
As curvas de nível foram transferidas para uma folha de papel vegetal e posteriormente para o
E.V.A.., com o auxílio de uma agulha os locais exatos para o recorte foram definidos,
demonstrando assim as diferentes atitudes do relevo. Para representar as altitudes baixas do
relevo utilizaram-se os tons mais claros e, nas altitudes mais elevadas os mais escuros. Cada
lâmina foi sobreposta e afixada com cola especial para E.V.A. .
A segunda maquete, representando o relevo e a hidrografia do município foi feita
com papel machê, uma massa feita com água, jornal picado e cola branca. Esta foi
confeccionada lâmina por lâmina marcando as diferentes altitudes. Primeiramente foram
transferidas para o papel vegetal as cores hipsométricas do relevo e também o conjunto de
rios. Para cada representação altimétrica foi feito um molde sobre uma folha plástica e sobre
esses moldes a modelagem com o papel machê respeitando os limites. Depois, passaram por
uma secagem durante dois dias, no fim dos quais foram sobrepostas, com uso de cola branca,
respeitando as linhas hipsométricas. Novamente, mais um tempo para secar, porque esse tipo
de material possui muita água, além disso, deve-se considerar a perda de água na hora em que
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for moldar cada camada evitando que fique muito baixa depois que estiver completamente
seca. É preciso passar duas a três mãos de massa corrida, lixar e pintar com tinta guache.
Sobre o relevo municipal a área urbana ficou em destaque realçando a distribuição espacial
dos equipamentos urbanos, área residencial, comercial e industrial, rodovias e ferrovias
Esta atividade contribuiu para o conhecimento topográfico dos alunos, que não
tinham se apropriado desse conhecimento, pois ao reproduzirem o relevo do município de
uma forma tridimensional, passaram a entender que o modelado do terreno interfere na
ocupação humana e que as desiguais altitudes produzem paisagens distintas o que interfere
nos arranjos territoriais
Importante salientar que a maquete é um excelente material facilitador do
conhecimento e um auxiliador da inclusão de alunos com deficiências visuais
O uso de mapas, perfil topográfico e maquetes tanto do Estado do Paraná, quanto do
município em estudo, foi um recurso primoroso para ampliar o conhecimento e a
compreensão dos limites.
Fig 04 - Etapas da confecção da maquete do relevo do Município de Califórnia

Foto: E. M. C. Gaspar, 2008.

Quanto à estrutura urbana, uso do solo rural e urbano recorreu-se a pesquisa. Os
alunos levantaram mais informações numa visita feita a EMATER (Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural) do município de Califórnia, sobre as produções
agrícolas e pecuárias. Os alunos coletaram informações e mapas de cada um dos bairros
rurais, também fotografaram as atividades relacionadas ao setor em estudo.
Para cada bairro rural fizeram a colagem dos cereais (sementes de milho, soja, trigo,
etc. fotografias da pecuária de corte e leiteira, da sericicultura, área de hortifrutigranjeiros,
eucaliptos, etc.). A construção do cartaz permitiu um amplo diálogo entre os colegas sobre as
mais importantes produções, então, compreenderam que a economia do município é
essencialmente agrícola, com destaque para o plantio de milho e soja. Durante o trabalho
questionaram o porquê da inexistência do cultivo de café e de outros produtos em algumas
áreas. Após discussão do assunto fez a relação com os conhecimentos adquiridos onde
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atentaram para as questões da altitude, relevo, hidrografia, tipo de solo, clima, aspectos
econômicos, entre outros elementos que interferem na organização da produção agropecuária.
Fig.05 - Etapas da construção do cartaz- Agropecuária de Califórnia.

Foto: E.M.C. Gaspar, 2008.

No intuito de perceber a ocupação do solo rural e urbano, quanto às atividades
econômicas o quarto grupo fez um trabalho com imagens para além da sala de aula, uma
atividade onde tiveram que capturar imagens da ordenação territorial e distribuí-las em setores
da economia por meio de um painel de fotografias. Neste estudo visualizaram tal ordenação
iniciando pelo seu entorno e relacionaram aos limites impostos pela natureza e pelo homem
desvendando as determinações que definem a construção das paisagens. A seqüência de
atividades de observação de paisagens libertou muitos alunos da idéia errônea de que a
paisagem se refere, apenas, aos espaços naturais.
Para analisar as transformações causadas pela presença humana no espaço
geográfico, os alunos do quinto grupo pesquisaram mapas, hino municipal, bandeira e textos
históricos que mostravam “como tudo começou no município de Califórnia” e materializaram
tal conhecimento fazendo uso de fotografias antigas. Além de pesquisarem, coletaram
imagens e fotografaram os mesmos espaços nas mesmas perspectivas do momento atual. O
cartaz denominado “Califórnia Ontem e Hoje”, pôde definir as novas territorialidades e sua
relação com as mudanças políticas e econômicas do espaço local, numa projeção para o
espaço nacional e global nos quais entenderam que segue uma dinâmica semelhante. Ainda,
produziram textos que revelando quais expectativas possuem do seu município.
O sexto grupo fez uma visita a uma área de confinamento bovino, no bairro rural
Córrego D’Ouro do proprietário Giovani M. Gaspar. Nesta visita observaram as raças de gado
leiteiro e de corte e acompanharam todo o trabalho de confinamento, desde a preparação do
alimento (cana-de-açúcar, mistura de suplementos minerais com farelos de milho e soja) ao
manejo cuidadoso com as diferentes raças de gado. Registraram várias imagens e informações
do local, e confeccionaram uma maquete representando a segunda maior atividade pecuária
do município.
Fig. 06 - Etapas da confecção da maquete representando a pecuária intensiva.

Foto: E. M. C.Gaspar, 2008.
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Com o intento de socializar o conhecimento obtido durante o processo de elaboração
e confecção dos cartazes, mapas e maquetes, realizou-se na sala da biblioteca do colégio
Talita Bresolin, uma exposição dos trabalhos da 7ª série. Este momento foi de integral
participação dos estudantes, pois ao receber a visita dos colegas das outras classes da escola
foi-lhes oportunizado o momento para compartilhar o aprendizado, por meio da exposição e
explicações dos assuntos abordados nos trabalho.
Considerações Finais:
A experiência PDE em sua amplitude permitiu que os educadores avaliassem
positivamente a situação do Ensino fundamental, médio e superior através das atividades
propostas pelo programa e discutissem as opiniões a respeito de cada um dos níveis de ensino,
bem como a necessidade de eventuais mudanças na tentativa de alcançar um ensino de
qualidade.
Considerando a necessidade de uma educação dinâmica e significativa na vida dos
estudantes, a utilização de um material didático inovador e com diferentes linguagens,
demonstrou que ao trabalhar os conteúdos no plano da particularidade, o significado das
paisagens locais arroladas aos fenômenos que acontecem em escala regional, nacional e
mundial, permitiu aos alunos a produção de conhecimentos indispensáveis à sua atuação
como cidadãos. A comprovação incidiu durante o processo de ensino-aprendizagem, pois os
estudantes passaram a fazer comparações e tirar conclusões enquanto pesquisavam e
discutiam o conteúdo do tema em estudo, isto porque, manusearam materiais que traziam
informações do cotidiano e da vivência dos mesmos que estava muito mais próxima da sua
compreensão. Neste sentido, puderam relacionar o aprendizado com os temas de outras
escalas de análise.
O Material Didático propõe múltiplas formas de aplicação, tanto permite o trabalho
atrelado ao livro didático, quanto em forma de projetos. Com o livro didático (6ª série) as
relações entre as escalas, aconteceram a cada abordagem do conteúdo proposto destacando as
particularidades do espaço de vivência dos educandos, além disso, verificou-se que parte dos
alunos passaram a incluir, de forma espontânea, o seu lugar durante o processo de
aprendizagem.
Ao trabalhar o conteúdo por meio de projetos (7ª série) seguindo um plano de
trabalho, foi possível vislumbrar excelentes resultados, visto que o uso de metodologias
motivadoras como as sugeridas neste artigo, viabiliza a interatividade, a socialização, a
construção de conceitos geográficos expressivos para a vida do educando, além de relacionar
as diversas escalas e se reconhecer no espaço que habitam sistematizando os conceitos de
forma mais concreta.
Não se pode ensinar Geografia somente de forma abstrata, é preciso materializar o
conhecimento, isto pôde ser apreendido nos trabalhos de campo, nos questionamentos, na
construção de maquetes, imagens, cartazes, mapas e em muitas outras atividades citadas neste
artigo, que indicaram mudanças significativas na vida de professores e alunos. Dos
professores que a partir de então reaprenderam a pesquisar, buscar o conhecimento, construir
materiais, inventar e gostar de fazer ‘isto’. Dos alunos, porque descobriram que a Geografia é
uma disciplina interessante e envolvente, pois a maioria demonstrou satisfação em realizar
tais atividades e sugerir novos trabalhos para este ano e para o ano vindouro.
Durante a produção dos trabalhos novas idéias surgiram e poderão ser utilizadas para
posteriores mudanças no uso do material didático que, certamente, deverá ser atualizado
constantemente, pois o seu formato permite fazer correções e melhorias necessárias.
O resultado dessa experiência foi inconcebível, pois muitos alunos que estavam
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desinteressados pelas aulas passaram a participar, a terem mais compromisso e gosto pela
Geografia. Além disso, houve uma colaboração mútua entre os colegas que derivou no
alargamento da socialização da classe e acredita-se que houve um apreciável aumento dos
conhecimentos pré-existentes.
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