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RESUMO 

 

Há no século XXI um renovado interesse pela Geografia e pelo seu ensino, como 

consequência do processo de globalização que afeta a praticamente todos na atualidade (com 

maior ou menor intensidade), sendo que não existe mais nenhum lugar ou região que não 

dependa do mundial, do global. Além disso, existem as questões ambientais, que apesar de se 

manifestarem localmente, são, em grande parte, consequências de processos globais. 

Entretanto, verifica-se no Brasil um grande distanciamento entre a Geografia produzida nas 

Universidades e a Geografia trabalhada nas escolas, de maneira que para muitos alunos o 

conhecimento geográfico não se apresenta como interessante e relevante às suas práticas 

cotidianas. 

Em função disso, a questão referente aos objetivos específicos do ensino da Geografia 

tem sido bastante debatida na academia e é necessário que tais reflexões cheguem até a prática 

escolar. 

Nesse sentido, o artigo proposto trata da premente necessidade de se aproximar a 

Geografia, como ciência, e a Geografia Escolar, tendo como principal objetivo apresentar os 

resultados de um projeto desenvolvido pelo Departamento de Geografia da PUC-Rio no âmbito 

do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), o qual consiste em uma 

iniciativa do Ministério da Educação e visa a aperfeiçoar e valorizar a formação dos professores 

do ensino básico. 

O projeto consiste na alocação de futuros professores de Geografia em uma escola 

pública, na qual propõem e desenvolvem atividades pedagógicas sob a supervisão de um 

professor de geografia da escola e auxilio de um coordenador da Universidade. Desenvolvido em 

parceria com a Escola Municipal Desembargador Oscar Tenório, localizada no bairro da Gávea 



na cidade do Rio de Janeiro e com um perfil de corpo discente oriundos, em sua grande maioria, 

de comunidades próximas a escola, o projeto tem duração de um ano, cujos primeiros seis 

meses transcorreram nas turmas de 6º e 7º anos.  

Conforme apontado acima, o conhecimento geográfico, em geral, não é percebido pelos 

alunos em seus cotidianos, portanto estabelecemos como principal objetivo das atividades a 

serem desenvolvidas com os alunos a compreensão da pluralidade do território brasileiro e a sua 

transescalaridade. Além disso, esperamos contribuir para a formação de uma consciência 

espacial e de um raciocínio geográfico, capazes de auxiliar no exercício da cidadania e na 

integração da geografia humana com a geografia física.  

Entendemos que se trata de um projeto de grande relevância, uma vez que, apesar das 

significativas mudanças nas propostas didáticas verificadas nos últimos anos, raramente o 

professor de geografia do ensino básico e os futuros professores foram objeto de ações 

concretas que visassem ao desenvolvimento de suas competências didático-pedagógicas. Além 

disso, o projeto integra os três principais eixos condutores de uma Universidade (ensino, 

pesquisa e extensão) e viabiliza um fluxo de conhecimento entre o ensino básico e o ensino 

superior, que acreditamos ser fundamental para o fortalecimento das licenciaturas e para a 

melhor qualificação dos atuais e futuros professores. 

  

Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem de Geografia; Integração Universidade-Escola 

Básica; Pibid; Atividades didático-pedagógicas.  

 

ABSTRACT 

Educación geográfica y la sostenibilidad: un profesor de geografía formación que mejora la 

conexión básica Escuela-Universidad 

 

En el siglo XXI hay un renovado interés por la geografía y su enseñanza, como 

consecuencia del proceso de globalización que afecta a casi todo el mundo en la actualidad (con 

mayor o menor intensidad), ya no hay ningún lugar o región que no dependen del mundo global. 

Además, hay cuestiones ambientales, aunque mostre en una localidad, son consecuencias de 

los procesos globales. Sin embargo, existe en Brasil un gran espacio entre la geografía en las 

universidades y la geografía trabajado en las escuelas, por lo que para muchos estudiantes el 

conocimiento geográfico no es tan interesante y relevante a sus prácticas diarias. 



Por a esto, la cuestión relativa a los objetivos específicos de la enseñanza de la geografía 

ha sido muy debatida en la Academia y es necesario que estas reflexiones lleguen a la escuela 

práctica. En este sentido, el artículo propuesto aborda la apremiante necesidad de acercarse a la 

geografía, como ciencia y geografía en la escuela, teniendo como objetivo principal presentar los 

resultados de un proyecto desarrollado por el Departamento de geografía de la PUC-Rio bajo el 

PIBID (iniciación del programa de becas institucionales a la enseñanza), que es una iniciativa del 

Ministerio de educación y tiene como objetivo mejorar y potenciar la formación de maestros de 

educación básica. 

El proyecto consiste en la alocación de los futuros profesores de geografía en una escuela 

pública, en la que proponer y desarrollar actividades educativas por la supervisión de un profesor 

de geografía en la escuela y ayuda de un coordinador de la Universidad. Desarrollado en 

colaboración con la Escola Municipal Desembargador Oscar Tenorio, ubicado en el barrio de 

Gávea en Río de Janeiro y con un perfil de los estudiantes deen la mayoría de las comunidades 

cercanas a la escuela, el proyecto tiene una duración de un año, cuyo primer semestre pasaron 

en los años de las clases 6 y 7. 

Como se mencionó, el conocimiento geográfico, en General, no es percibido por los 

estudiantes en su diario de esta manera el objetivo principal de las actividades a desarrollar con 

los estudiantes comprender la diversidad del territorio brasileño y su sentido transescalar. 

Además, esperamos contribuir a la formación de la conciencia espacial y el pensamiento 

geográfico, capaces de ayudar en el ejercicio de la ciudadanía y en la incorporación de geografía 

física de geografía humana. 

Esto es un proyecto de gran importancia, puesto que, los cambios significativos en las 

propuestas didácticas han surgido en estos últimos años, rara vez el profesor de geografía de la 

educación básica y los futuros docentes fueron objetos de acciones concretas para el desarrollo 

de habilidades didácticos-pedagógicos. Además, el proyecto incluye los tres principales 

impulsores de una Universidad (enseñanza, investigación y extensión) y permite un flujo de 

conocimiento entre educación básica y educación terciaria, que creemos que es fundamental 

para el fortalecimiento de los cursos de grado y a los mejores maestros actuales y futuros. 

(fin) 

 

Palabras clave: enseñanza y aprendizaje de geografía; integración Universidad-básico de 

la escuela;Pibid; Actividades didáctico-pedagógico. 



INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o resultado preliminar de uma pesquisa 

que deverá ser realizada ao longo de 12 meses, além disto, no documento serão apresentadas 

algumas atividades pedagógicas desenvolvidas pelo grupo. Em cima da atual realidade do 

ensino e mais especificamente da Geografia no ensino fundamental, serão apresentados alguns 

dados teóricos que a nosso ver poderia acrescentar com um conhecimento científico para a 

formação de cidadãos. 

Outro ponto que será também tema de discussão do trabalho, será a defesa de que haja 

uma maior interdisciplinaridade não só da Geografia com outras ciências, mas sim com si 

própria, com a maior conversação das duas ditas áreas da Geografia: Física e humana. Visto a 

atual tendência criada pela necessidade de mudanças no atual modelo de desenvolvimento será 

abordado também a questão ambiental e sua importância de sua implantação no ensino e seus 

reflexos em uma sociedade consciente. 

2. GEOGRAFIA, COMO CIÊNCIA, E A GEOGRAFIA ESCOLAR 

 

Atualmente, no Brasil, a ciência geográfica tem se tornado distante da Geografia que é 

apresentada nas escolas. Assim sendo, a academia pouco tem contribuído para a formação dos 

professores, ou ao contribuir, não aborda a total realidade dos professores e de suas didáticas. 

Segundo Lima (2004), se a pesquisa acadêmica quiser contribuir para a formação dos 

professores, deverá acompanhar seus trabalhos didáticos, suas experiências didáticas e 

considerá-las nas várias possibilidades de intervenção1. Desta maneira, ocorreria uma maior 

aproximação da academia com o ensino escolar, através da formação dos professores, 

considerando suas experiências pedagógicas. 

Esse distanciamento não permitiu que a Geografia escolar acompanhasse os movimentos 

e novidades da Geografia acadêmica. Sendo assim, a Geografia escolar permaneceu com a 

Geografia mais tradicional e conteudista. Com a renovação da Geografia acadêmica com a 

Geografia Crítica, pouco se transformou o ensino escolar. 

                                                           
1
 Segundo a mesma autora, a pesquisa acadêmica contribuirá efetivamente quando compreender a 

importância do conhecimento didático para a formação dos professores. 



Para Kaercher (2004), a renovação da Geografia escolar não é apenas uma mudança de 

temas ou atualização das aulas, mas sim, uma mudança metodológica que altere a relação 

professor-aluno e, principalmente, a relação do aluno com o conhecimento. 

Sendo assim, o professor deveria mostrar aos alunos pra que serve e qual a importância 

da Geografia. Isso só poderá acontecer quando o professor aproximar a ciência com a realidade 

dos alunos, quando estes puderem perceber a Geografia no seu cotidiano e nas suas relações 

sociais. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ENSINO DA GEOGRAFIA 

Diante dos questionamentos sobre o papel da Geografia nas escolas, abordaremos quais 

seriam os objetivos específicos do ensino de Geografia, ou os principais objetivos. Em princípio, 

o objetivo do ensino de Geografia é o desenvolvimento da noção de localização geográfica e do 

raciocínio geográfico, que necessita ser desenvolvido nas séries iniciais. 

Porém, isso vai muito além de uma noção de localização geografia. Para Kaercher (2004), 

a Geografia precisa formar uma consciência espacial para a prática da cidadania, para o 

fortalecimento dos valores democráticos e éticos, a partir das categorias centrais da Geografia 

(espaço, território, Estado...). 

Logo, o papel fundamental do ensino de Geografia é permitir que o aluno se veja como um 

cidadão, um atuante na sociedade e um produtor do espaço e das práticas sociais, em que ele 

(aluno) não é um mero espectador. Essa visão passa por diferentes escalas, do local ao global, e 

o aluno através da Geografia, consegue se inserir nessas escalas, transitando nelas e 

compreendendo seus movimentos. 

2.2 EIXOS CONDUTORES DE UMA UNIVERSIDADE (ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO). 

Apesar da tradição do curso de licenciatura do departamento de Geografia e Meio 

Ambiente da PUC-Rio, desde janeiro de 1943, o despertar para conexão entre o licenciando e 

professor da rede de escolas conveniadas à PUC-RIO, aconteceu no ano de 2005 a partir da 

vigência do novo currículo baseado nas deliberações da LDB 9394/1996, onde disciplinas de 

Estágio Supervisionado e Ensino de Geografia foram acrescentadas no currículo , permitindo ao 



licenciando experiências para pesquisas e estudos sobre o Ensino de Geografia nas escolas , 

além da diminuição da distância entre Universidade e Escola. 

As primeiras disciplinas obrigatórias para contato com o ambiente escolar são: Estágio 

Supervisionado I, onde o licenciando observa as práticas de ensino e as relações interpessoais 

na escola, com auxilio do Professor da Licenciatura o licenciando monta relatórios periódicos 

sobre sua observação do espaço escolar, contando suas experiências e perspectivas para o 

ensino de geografia. 

Ensino de Geografia I, que serve para estimular a criatividade do licenciando em relação a 

inúmeros conteúdos geográficos e sua aplicação em atividades dinâmicas, fugindo da 

mecanização do estudo geográfico tradicionalista. 

Todas as disciplinas obrigatórias para maior desempenho do licenciando, antes de ir ao 

ambiente escolar, estão enraizada em longos estudos e pesquisas, para que quando ocorra o 

movimento de extensão da universidade o licenciando esteja preparado para conectar os 

conteúdos tratados na universidade com os da escola, de maneira que o futuro educador saiba 

transpor a linguagem geográfica da universidade para a linguagem escolar. 

O movimento de extensão universitária proposto pelo currículo da geografia na PUC-Rio é 

mais do que um ganho de experiências é uma extensão universitária assistencial, pois além do 

cumprimento acadêmico do currículo ocorre a contribuição e materialização das pesquisas 

através da relação com a comunidade na qual a PUC-Rio está inserida. 

 

 E a adoção do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência pelo departamento 

de geografia, promove uma extensão universitária cidadã já que os licenciandos movimentam o 

projeto de extensão em uma escola pública da Zona Sul do Rio de Janeiro onde a maioria dos 

alunos são desprovidos economicamente, além de residirem na maior favela do Rio de Janeiro, 

Rocinha, que apresenta uma realidade diferente em relação ao resto da Zona Sul. A partir  desta 

realidade social o projeto de extensão contribui para a discussão das necessidade emergentes 

na comunidade onde essas crianças e adolescentes vivem , problematizando as situações de 

risco da comunidade e promovendo resposta cabíveis para o melhoramento da condição de vida 

de cada uma delas.  

 

A base teórico-metodológica oferecida pelas disciplinas obrigatórias, citadas acima, a 

construção da cidadania a partir da problematização das situações do espaço de vivência dos 



alunos da Escola Desembargador Oscar Tenório e a relação do saber promovido pela 

universidade e do fazer permitido pela escola, constitui funções que permeiam o estudo, a 

pesquisa e a extensão. 

 

2.3 PROJETOS DE INCENTIVO A DOCÊNCIA – PIBID E SEUS PRINCIPAIS 

OBJETIVOS 

 O estágio foi até pouco tempo uma das únicas formas de vivência do ambiente escolar, 

muitas vezes acontecendo de forma rápida e sem a possibilidade de criação de vínculos com a 

escola, com os professores e com os alunos. Muitas vezes, os futuros docentes pensam em 

apenas cumprir sua carga horária na sua grade curricular. Em contrapartida, a alta rotatividade 

de estagiários também cria, muitas vezes, uma postura por parte da escola de pouca 

receptividade, já que há uma visão de que os alunos não têm nada a acrescentar. É necessária 

uma mudança de postura mútua: os futuros docentes têm que ter uma vivência escolar ampla 

para que possam ter uma formação qualitativa e os professores devem ter uma visão de que os 

futuros docentes trazem as discussões da Universidade muitas vezes distantes dos professores 

da escola.  

 Segundo FRANÇA: 

 “Pensar na possibilidade de construção de parcerias universidade-escola implica, 

necessariamente, uma maior compreensão por parte dos profissionais, tanto da escola quanto 

da instituição formadora, acerca de seu papel de agentes formadores, da mesma forma que 

requer compromisso ético e competência no desenvolvimento dessa tarefa, pois é preciso 

avançar na compreensão dessa atividade para que seja possível estabelecer novos parâmetros 

para a produção de práticas comprometidas com uma formação qualitativamente melhor para 

todos os professores.”  

 Diante disso começa haver um movimento de mudança dessa realidade. Os cursos das 

universidades de formação de docentes têm cada vez mais se preocupado com a qualidade de 

seus alunos no que diz respeito ao conhecimento mais próximo da realidade em que estarão 

inseridos após sua formação.  

  Uma das formas de melhorar essa relação futuros docentes/escola são os projetos de 

incentivo à docência. Como exemplo pode se mencionar o PIBID, Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência.  



   O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvida por Instituições de Educação 

Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os 

projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o 

início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob 

orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

 Podem se candidatar IES públicas, comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins 

lucrativos que oferecem cursos de licenciatura. As instituições aprovadas pela Capes recebem 

cotas de bolsas e recursos de custeio e capital para o desenvolvimento das atividades do 

projeto. Atualmente, participam do PIBID 195 Instituições de Educação Superior de todo o país 

que desenvolvem 288 projetos de iniciação à docência em aproximadamente 4 mil escolas 

públicas de educação básica.Com o edital de 2012, o número de bolsas concedidas atingiu 

49.321, o que representa um crescimento de mais de 80% em relação a 2011. 

 O PIBID fornece a possibilidade de construção e/ou fortalecimento das parcerias entre 

escolas e universidades preocupando-se com a formação prática dos futuros professores 

garantindo a formação de professores competentes e compromissados com a realidade das 

escolas de educação básica.   

             Atualmente o projeto se desenvolve em uma escola que se situa na Zona Sul do 

Rio de Janeiro, mas apesar de se situar na área mais valorizada do Estado, esta vem 

apresentando índices preocupantes. Fatores como estar situada nas proximidades da favela da 

Rocinha (considerada a maior da América Latina) se somam com o descaso feito pelo governo 

junto a essa comunidade carente que até o ano de 2011 era ocupada por narcotraficantes, o que 

servia de motivo para o Estado até então investir pouco na mesma. Isso se reflete na falta de 

conscientização de uma parcela dos moradores da localidade e em seus filhos que são em sua 

maioria matriculados na escola mais próxima, o que torna ainda mais desafiadora a missão dos 

bolsistas PIBID junto a escola. 

 

 

 



3.0 EXERCÍCIO DA CIDADANIA NA INTEGRAÇÃO DA GEOGRAFIA HUMANA COM A 

GEOGRAFIA FÍSICA. 

A presente seção tem como objetivo apresentar um breve panorama da evolução do 

estudo geográfico e expor o atual quadro de ensino curricular da Geografia. 

Inicialmente a Geografia da escola francesa floresce a partir do fim da guerra franco-

prussiana de 1870, travada entre França e Alemanha, onde esta última nação saiu como a 

grande vencedora do conflito. Abalados por tais fatos, intelectuais franceses levantam como 

principal causa da derrota, a falta de conhecimento sobre o terreno e a partir daí começam a ser 

levantados os primeiros ensaios de implantação de um curso que estude o território, o que nos 

remete a um exemplo dos primeiros estudos da geografia física. Para tanto a ciência em si 

passou por grandes desafios até chegar ao atual panorama, onde inicialmente suas cadeiras 

eram ocupadas por professores de história, onde era possível notar uma ligação muito forte ao 

estudo do homem e da sociedade onde consequentemente surgiram os primeiros ensaios de 

uma geografia humana. 

 Durante muito tempo a Geografia se engendrou a conceitos criados por ela mesma, e ao 

passo que estes eram criados, acabou se formando uma dicotomia dentro da própria ciência, 

onde a subdividiu em duas: a Geografia física e a Geografia humana. Como consequência desse 

processo, o ensino da Geografia se tornou algo repetitivo e muito teórico no que levou a 

disciplina a ser vista como algo a ser decorado, e o profissional desta área acabou sendo visto 

como enciclopédia.  

Com o passar das décadas este quadro caminha para uma nova vertente, e que aos 

poucos tende a se instalar no ensino brasileiro: A interdisciplinaridade. Esta nova vereda no 

ensino tem como objetivo o aprofundamento dos conhecimentos de diversas ciências, ao mesmo 

tempo, busca integrar os conhecimentos geográficos – que por si só já abarca diversos 

conhecimentos de diversas ciências – dessas duas subdivisões da Geografia supracitados. A 

partir da frase “conhecer sua geografia, isto é, territórios e os homens que os habitam, é possuir 

as ferramentas certas para levar a bom termo a empreitada (Gibbin, 1989)” podemos notar a 

necessidade de uma interdisciplinaridade, que se faz a partir do estimulo ao pensamento crítico 

imbuído da inter-relação do saber geográfico à outras ciências.  

Com a preparação e formação do pensamento critico, em todas as etapas do 

conhecimento, no nível de maturidade o aluno aproveitará o conhecimento adquirido no estudo 



da Geografia para constatar sua responsabilidade como cidadão (formador de opinião) em 

relação às dinâmicas políticas, econômicas e sociais que se configuram no espaço. 

Entendendo as relações do homem com o meio, de causa-efeito, sem dissocia-los como 

físicos ou humanos e simplesmente como conceitos de uma ciência integradora, o ensino de 

Geografia amplia a visão restrita da sala de aula e permiti ao aluno a compreensão da 

transescalaridade do espaço que está inserido. 

Portanto, a importância da aprendizagem de Geografia no ensino básico, estaria na 

contribuição da formação de um cidadão, ciente das suas responsabilidades com o meio e os 

impactos que nele provoca, destituindo a ideia de infra cidadão, e promovendo assim o 

pensamento critico à toda e qualquer modificação ou restruturação do espaço. 

Desconfigurar um olhar alienador sobre as questões sociais do espaço de vivência, 

também seria outra forma de entender a Geografia como ciência importante para o ensino, com 

a problematização da forma do pensamento homogeneizador, a partir de alguns conceitos como: 

globalização, industrialização, impactos ambientais. A Geografia contribui para o entendimento 

do aluno como sujeito das transformações do espaço podendo posteriormente aguçar neste 

aluno, questionamentos sobre sua forma de atuar como cidadão. 

 

3.1 EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E SUSTENTABILIDADES  

Durante décadas, a preocupação com a educação ambiental constituiu-se tema curricular 

nas aulas de Ciências e de Geografia. Tendo em vista que alguns conceitos apresentados, entre 

inúmeros outros tratados, eram lembrados pelos alunos quando tinham lições específicas a 

realizar ou exames, onde eram abordadas questões que iam desde o crescimento populacional 

ao efeito estufa, e de população até a biodiversidade. Com o passar dos anos, e de maneira 

drástica, essa situação mudou. Os problemas ambientais, que hoje nos ameaçam e nos 

sufocam, transformaram o tema em questão interdisciplinar, envolvendo todos os alunos e toda 

comunidade escolar e acadêmica. 

 

A construção de uma cidadania ativa, um dos principais objetivos da educação ou talvez o maior, 

tem por finalidade contemplar como alicerce a denominada questão ambiental, como base uma 

visão em que se busque a integral unicidade entre o “natural” e o “social”, sendo assim, tratados 



de maneira dicotômica na maioria das abordagens, até recentemente. 

Mas como é ambiente ou “meio ambiente” em que o aluno vive, convive e atua? Quais são as 

influências globais (visão da natureza, historia da civilização, modelo socioeconômico brasileiro 

etc.) ou locais (história do município, formas de organização do espaço local, relações 

sociais/familiares, cultura/tradições, identificação com os processos naturais que ocorrem em 

escala local etc.) o aluno traz para escola e podemos incorpora-los ao trabalho do professor? 

 

O meio ambiente não é apenas um conjunto de elementos componentes do quadro natural que, 

ao interferirem uns com os outros, participam da configuração das paisagens geográficas. Ao ser 

considerado globalmente o ambiente teve de compreender tanto fatores de ordem física ou 

natural como os fatores de ordem cultural, social e econômico. Desse ponto de vista, o meio 

ambiente abrange aspectos biológicos, fisiológicos, econômicos, culturais, sociais, todos 

combinados na mesma trama de uma dinâmica em transformação permanente. ( Castro,1973, 

p.15). 

O estudo do espaço geográfico apresenta como preocupação inicial, compreender a dinâmica da 

sociedade humana, que produz e vive nesse espaço, e compreender a dinâmica da natureza 

permanentemente transformada pelo homem ao longo de um processo histórico, que na medida 

em que adquire técnicas que aceleram tal transformação evidenciada na sociedade. 

Os professores exercem um papel fundamental na formação das gerações futuras, sendo os 

verdadeiros agentes multiplicadores dos valores éticos da comunidade na qual vivem. 

 

É tarefa do professor de geografia incluir em seu programa escolar, sempre explorando a 

especificidade dos conteúdos conceituais que expõe e analisa a consciência de que o “cuidado” 

ambiental se constitui de maneira abrangente de educação. ( Antunes 2010, pag 50). Logo, é 

uma educação que propõe atingir todos os cidadãos, através de processos pedagógicos 

participativos e permanentes, buscando aflorar nos alunos uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental, proporcionando-lhes a compreensão das origens das dificuldades 

decorrentes dessa problemática, sua evolução, seu estado atual e as ações possíveis, levando 

cada aluno a se sentir protagonista em busca das melhores soluções possíveis. 

 

A Geografia é um instrumento formidável para que possamos nos conhecer e nos compreender 

melhor, perceber toda a dimensão do espaço e do tempo, onde estamos e para onde 



caminhamos descobrir as populações e suas múltiplas relações com o ambiente e/ou meio 

ambiente. 

A Geografia traz em seu bojo a importância desse tema e, dessa forma, importa mostrar que a 

questão ambiental constitui modalidade de pensamento transversal e que percorre todos os 

capítulos da disciplina em todos os anos letivos. 

4. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Orientados pelo Calendário Escolar, montamos planejamentos bimestrais de acordo com 

a disponibilidade de horários das turmas. Os planejamentos apresentavam como objetivo a 

montagem de atividades pedagógicas que levassem a construção da linguagem conceitual a 

partir da observação e percepção do espaço, neste processo o aluno teria uma abstração 

temporária dos fenômenos particulares e variáveis de um determinado. Abaixo mostraremos 

algumas das atividades elaboradas nas turmas de 6º e 7º ano. 

1º Atividade para alunos do 7º ano. 

Para iniciarmos o 4º bimestre, e constatar o grau de conhecimento sobre o conteúdo, a 

atividade de construção de histórias foi proposta. 

A partir da observação das imagens abaixo, os alunos construirão uma história, com 

coerência e coesão, que esboçasse a percepção do espaço em constante movimento , 

constatando mudanças positivas e negativas. 

O produto dessa atividade trará ao professor a analise do grau de conhecimento do aluno 

em relação à região Norte e suas mudanças, levando em consideração espaço-tempo, assim o 

professor como mediador poderá construir o conceito sobre as características da região Norte 

em detrimento de sua localização, cultura, economia e política.  

 

 

 

 

 

 



 Imagens Referentes à Região Amazônica. 
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2º atividade para alunos do 7º ano: 

Para entender a dinâmica do clima influenciando a vegetação e consequentemente na 

vida dos nordestinos, os alunos ao lerem os mapas expostos na apostila puderam localizar o 

Nordeste e suas sub-regiões e analisar a partir da proximidade com os trópicos , o porque da 

seca em algumas sub-regiões e sua influência na ocorrência de fluxos migratórios. Para 

relacionarmos o mapa com a dificuldade de sobrevivência de alguns povos da região , foi 

proposto a música e a pergunta abaixo: 

ÚLTIMO PAU-DE-ARARA. 

 

A vida aqui só é ruim 

Quando não chove no chão 

Mas se chover dá de tudo 

Fartura tem de montão 

Tomara que chova logo 

Tomara meu Deus tomara 

Só deixo o meu cariri 

No último pau-de-arara (bis) 

 

Enquanto a minha vaquinha 

Tiver o couro e o osso 

E puder com o chocalho 

Pendurado no pescoço 

Eu vou ficando por aqui 

Que deus do céu me ajude 



Quem sai da terra natal 

Em outros cantos não pára 

Só deixo o meu cariri 

No último pau-de-arara (bis) 

 

Vocabulário:  

Cariri: microrregião do sul do estado do Ceará 

Pau-de-arara : caminhão que transporta retirantes(pessoas que se deslocam de um lugar 

para o outro) nordestino. 

 

Pergunta Reflexiva : O que poderia ser feito para melhorar ou mesmo solucionar os 

problemas dessa região? 

 

3º Atividade para alunos do 6º ano - Redação sobre catástrofes naturais. 

Após assistirem um documentário da Nathional Geografic sobre catástrofes naturais em 

diversos países do mundo, onde os relatos foram dados por crianças que sofreram com os 

mesmos em diversas escalas.  Após explicar o conceito de catástrofe, os alunos do 6º ano 

receberam uma folha com imagens de catástrofes naturais, intensificadas pela ação do homem. 

Os alunos teriam que produzir uma redação como se fossem vitimas das catástrofes 

representadas nas fotos abaixo. Nesta atividade o professor avaliaria o sentido de localização do 

aluno , a partir do direcionamento dos fatos , por exemplo o porque do acontecimento de 

terremotos em determinados locais do mundo, além de estimular a noção de espacialidade par 

as consequências de cada catástrofe . 

 

 

 

 

 

 



 Fotos Referentes a desastres naturais, em diferentes localidades. 
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4º Atividade - Trabalho de campo: Puc-rio, somente um lugar de passagem?! 

O Campus da PUC-Rio está inserido no meio da Mata Atlântica, considerado hoje como 

um dos biomas brasileiros mais ricos em biodiversidade, sendo, por outro lado, um dos mais 

ameaçados. Sua preservação é premente e todos os esforços de manejos sustentáveis devem 

ser orientados para a sua manutenção, conhecimento e ampliação.  

O Campus da PUC-Rio, localizado no vale da Gávea, compõe a bacia de drenagem do rio 

Rainha que o corta. As encostas que integram o vale são cobertas por remanescentes da Mata 

Atlântica e se encontram relacionadas com as áreas de proteção ambiental, como o Parque 

Nacional da Tijuca e o Parque Municipal Dois Irmãos. A Universidade, com seu Campus coberto 

de vegetação, está relacionada com a paisagem dessas duas estruturas vegetacionais. 

As responsabilidades socioambientais, sustentadas em ações que estimulem a 

preservação do Bioma Mata Atlântica, extrapolam os muros da Universidade, envolvendo 

atividades de extensão com as comunidades que habitam o vale da Gávea, como os alunos que 

residem no entorno da Puc-rio. 

 

Na escola, mais precisamente no 4º bimestre, os alunos começaram a discutir sobre 

consumismo, recursos naturais, biodiversidade e sustentabilidade, seguindo a apostila. Em vista 

disso, vimos uma real necessidade da realização de um trabalho de campo. Questionamos para 

com os alunos de como eles viam a Puc, uma universidade ao lado do colégio . A maioria 

respondeu que a Puc  era uma “lugar de gente rica” e que era um “lugar de passagem”.  

Então realizamos um trabalho de campo, na qual a formatação preliminar do espaço da 

universidade , visto pelos aluno, fosse desmitificada e a partir daí trabalharíamos na construção 

do conceito de Bioma e sua relação com o espaço que está inserido , além da problematização 

da vertente homem-natureza que se constrói neste ambiente. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Podemos perceber que o projeto aqui apresentado é de grande relevância, uma vez que, 

apesar das significativas mudanças nas propostas didáticas verificadas nos últimos anos, 

raramente o professor de geografia do ensino básico e os futuros professores foram objeto de 

ações concretas que visassem o desenvolvimento de suas competências didático-pedagógicas.  



Com a integração Universidade – Escola, atividades novas são propostas e realizadas 

com a finalidade de fomentar e transformar a Geografia mais em uma disciplina mais “palpável” 

para os alunos do ensino básico, em que eles possam perceber como a ciência geográfica faz 

parte da vida cotidiana deles.  

Além da transformação do ensino de Geografia, há o fortalecimento do vinculo entre os 

professores da rede pública e os futuros professores, até então, estudantes de licenciatura em 

Geografia, construindo também aos futuros professores a consciência da realidade a ser 

encontrada nas escolas públicas. 

Logo, há muito o que se transformar no ensino escolar da Geografia e na formação dos 

futuros professores, porém, esses pequenos movimentos tem gerado experiências positivas para 

todos, professores, licenciandos e alunos, onde há uma construção de uma nova prática 

pedagógica em que a Geografia esteja mais próxima dos alunos e de sua vida cotidiana. 
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