
Eixo 2: Situação e perspectivas do ensino e da aprendizagem de geografia da América Latina. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DE PROJETOS DE PESQUISA NO ENSINO DA GEOGRAFIA: 
Experiências Vividas em Escola Pública do Interior do Estado do Mato Grosso, Brasil 

 

Chaeny Silva Souza1  
Tatiane Alves da Silva2 
Denise Peralta Lemes3 
Ana Leticia de Oliveira4 

 

1 Licencianda em Geografia, Bolsista do PIBID/CAPES/AJES,  
2 Licencianda em Geografia, Bolsista do PIBID/CAPES/AJES;  

3 Professora Supervisora do PIBID/CAPES/AJES, 
 4 Coordenadora de Área de Geografia  PIBID/CAPES/AJES 

 
 

 

 

Resumo 

A importância da aprendizagem por projetos na escola dá-se para o desenvolvimento critico e 
cognitivo dos discentes de modo que sejam capazes de buscar informações por si próprias e 
pelas mediações do professor através da cooperação de ambos. A partir do 
PIBID/AJES/Geografia, o acompanhamento da aprendizagem por projeto, verifica-se que um 
projeto de incentivo a pesquisa dentro da escola é de extrema importância, no qual, o ato de 
pesquisar inicia por um tema intrínseco das crianças para que desperte o gosto de pesquisar, ler 
e compreender. Sendo esses fatores essenciais para a construção de indivíduos críticos e 
desalienados dentro da sociedade, assim o objetivo é mostrar à sociedade a importância da 
pesquisa científica dentro da escola. No qual, o professor é o mediador e indagador dos futuros 
cidadãos. Assim, a busca pelo saber através das pesquisas cotidianas e até das pesquisas 
cientifica decorrem do estímulo pelo “aprender a saber ”.  Com isso percebeu-se que o ato de 
pesquisar causou mudanças nas crianças envolvidas na aprendizagem por projetos como: 
qualificação educacional, ampla análise sobre o estudo, reflexões e perspectivas para o futuro, 
hábito de estudo semanal, curiosidade, vontade de aprender e o desejo pelo novo, entre outras 
características que as diferenciam dos demais estudantes que não tem o habito da pesquisa. 
Sendo assim, se entende que os projetos desenvolvidos na escola incentiva à busca para o 
saber e influencia no dia a dia dos alunos, para todo seu planejamento e obstáculos a serem 
enfrentados para conquistar uma vida melhor. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em âmbito escolar a pesquisa se torna uma ferramenta imprescindível, uma vez que 

esta tende a ampliar a aprendizagem dos discentes, estes que serão pesquisadores constantes, 

assim desenvolvendo uma criticidade que aguçará a busca por informações independentes, ou 

seja, por si mesmos, de tal modo, o professor terá o papel de mediador através de um projeto 

conciso, este que virá ao encontro com os discentes e o seu meio ou realidade. Sendo assim, 

nota-se que o projeto é um plano para iniciação da pesquisa, no qual, desde o tema até os 

detalhes finais devem ser delimitados pelos discentes, consequentemente ocorrerá o intenso 

envolvimento de todos dentre a pesquisa selecionada, desenvolvendo habilidades diárias que 

ajudam no desenvolvimento cognitivo como: pesquisa, leitura, compreensão, reflexão e escrita. 

Percebe-se que os projetos dentro da comunidade escolar, tende a desenvolver uma 

população crítica perante aos atos sociais, culturais, econômicos e políticos, pois a contínua 

busca pelo saber (pesquisa) possui o intuito de transformar o indivíduo mecanizado pelo sistema 

capitalista em um indivíduo crítico e curioso.  

De tal forma, em âmbito social haverá a percepção da extrema seriedade da pesquisa 

e projeto em âmbito escolar, pois, os principais protagonistas serão os discentes pesquisadores, 

no qual, o professor orientador será o coadjuvante, sendo de extremo fundamento para 

desenrolar a novela escrita no projeto, pois os pesquisadores farão parte do final da novela como 

principais atores da mudança e transformação dentro da sociedade.  

Observou-se uma proposta pedagógica sob a temática “A Escola e a Importância da 

Pesquisa na Construção do Conhecimento” desenvolvida por alunos da Escola Estadual Ana 

Neri, da cidade de Juína no Estado do Mato Grosso, Brasil. Para fomentar essa atividade, a 

unidade escolar montou um grupo de pesquisa científica composto por estudantes do 2º e 3º 

Ciclos de Formação Humana (6º ao 9º ano do ensino fundamental). A proposta pedagógica é 

desenvolvida de forma integrada nas diversas disciplinas curriculares. 

O “GP Ana Néri”, como é conhecido, foi escolhido para demonstrar as transformações 

de hábitos, atos e reflexões de vida causadas nos integrantes (discentes) no qual, é nítido o 

destaque em sala de aula devido a maior qualificação, análises de temas, discussões e modo 

crítico de pensar. Sendo estas ações, as evidentes provas que a pesquisa na vida escolar deixa 

mais eficaz a aprendizagem, cria nos discentes uma perspectiva de vida diferenciada, tanto no 



ensino geográfico quanto em outros aspectos sociais, econômicos, culturais e educacionais, pois 

é o único no município que desenvolve atividades de pesquisa de natureza científica. 

Em geral, compreende-se que o hábito de pesquisar direciona o discente a inúmeras 

transformações nos seus cronogramas diários, de tal forma, que estes pensam em um projeto de 

vida além do meio encontrado, pois, mudam seus modos de pensar e denominam um objetivo a 

alcançar, sendo preciso enfrentar desafios e medos para realizar e desenvolver-se perante 

desejos e perspectivas almejadas. 

 

 

REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Conforme BAGNO (2001, p. 17) pesquisa significa “procurar, buscar com cuidado, 

procura por toda parte, informar-se, inquirir, perguntar, indagar bem, aprofundar na busca”, ou 

seja, a pesquisa é uma busca constante, seja uma batida de palma para verificar se há alguém 

em casa até uma busca profunda sobre um tema delimitado. 

Desse modo, verifica-se que o projeto tem o objetivo de aguçar nos discentes o ato da 

pesquisa, no qual, concretizará a aprendizagem do mesmo de forma crítica e pensante, porém o 

ponto positivo do ato da constante procura para o saber somente será visível em âmbito social 

pelas ações dos futuros cidadãos. No entanto, a implantação de projetos por mediações dos 

profissionais da educação se torna uma ferramenta imprescindível para o saber a pesquisar. 

Segundo BAGNO (2001, p. 18) há também a pesquisa científica, esta que é uma 

“investigação feita com o objetivo expresso de obter conhecimento específico e estruturado 

sobre um assunto preciso”, ou seja, é uma pesquisa realizada com embasamentos teóricos, que 

tende a ser um estudo mais aprofundado obtendo um objetivo ou tema principal a ser explanado. 

Na atualidade nota-se que a maioria dos cientistas surgem, através da pesquisa ou 

projeto enriquecendo o modo de educar que segundo PARO (2002) é uma maneira de oferecer 

cultura ao ser humano, ou seja, mostrar a realidade e seus aspectos socioculturais, no qual, o 

ato da pesquisa/projeto se antecipará na escola regular e deixará de ser enraizado somente no 

ensino superior. 

Percebe-se que o projeto é o ponto inicial para a pesquisa, no qual, esse delimitará o 

desenvolvimento da mesma, desde o tempo determinado, limites, objetivos entre outros fatores 



que influenciarão diretamente na concretização da personalidade do discente e também na 

formação pessoal, profissional e cultural do referido.   

É por isso que o mediador (professor) tem papel fundamental devido sua ação perante 

a iniciação a pesquisa, pois o mesmo deve aplicar e deixar projetos que os discentes se 

interessam e façam parte de seu cotidiano, desse modo estarão dispostos a ler e escrever. 

Assim os assuntos sobre famosos, jogos, programas entre outros se tornam de extremo mérito 

da vida do adolescente, no qual, os mesmos se envolvam no processo da pesquisa a partir do 

espaço geográfico inserido. 

Verifica-se que para a elaboração de um projeto há a necessidade de um método 

organizacional para a constituição do título até a formulação da pesquisa, sendo estas etapas 

realizadas em grupos. No qual, os integrantes envolvidos devem ter a noção de tamanha 

seriedade e responsabilidade com a pesquisa. Segundo BAGNO (2001, p. 28) ressalta que os 

alunos devem “assumir um compromisso: aumentar o conhecimento das pessoas a cerca de um 

determinado assunto”, ou seja, serem cuidadosos com cada etapa do projeto, pois este será um 

acervo utilizado pela comunidade escolar ou publicações científicas. 

De tal forma, o professor deve ser o instrutor para conduzir os processos 

metodológicos aos discentes envolvidos no projeto, englobando as atividades in loco, os 

referenciais bibliográficos a serem recolhidos entre outros processos necessários.  

Porém sabe-se que ainda há muita resistência por parte da maioria dos professores 

quanto a uma mudança na sua prática docente. No entanto, esta apresenta-se como uma 

possibilidade a partir das palavras de PUNTEL (2007, p.90) quando coloca que “é um grande 

desafio que começa com poucos e pode ir disseminando-se, pois a mudança não ocorre por 

decreto, mas sim pela consciência e pela necessidade de cada um”. 

Consequentemente, por essa necessidade, de mudanças, os docentes necessitam 

buscar meios acessíveis ao desenvolver o processo de ensino aprendizagem pela pesquisa. 

Esse processo diferenciado de aprendizagem no ensino fundamental proporcionará a 

efetiva pesquisa científica transformando-os em pesquisadores autônomos e responsáveis, no 

qual, deixa-se o método mnemônico e repetitivo, emergindo habilidades críticas através da 

leitura, interpretação, e compreensão. 

BAGNO (2001) ainda diz que o discente pesquisador criará métodos e cronogramas de 

estudos diariamente, inserindo prazos e responsabilidade no seu cotidiano, além disso, o autor 

ainda ressalta que cada criança ou adolescente possui um ritmo distinto, no qual, haverá 



crianças com inúmeras formas de organização, porém essa miscigenação de ritmos e idades 

não influenciará no resultado final. 

 Sendo uma ação para nivelar os conjuntos e ritmos diferentes o processo de 

fichamento que BAGNO (2001) enfatiza ser uma técnica de agrupamento de dados 

(documentos, obras, artigos e etc), no qual este procedimento é crucial para o desenvolvimento 

cognitivo do discente, pois disponibilizará uma forma crítica de relacionar a teoria e realidade. 

Outra técnica utilizada é o questionário, sendo armazenada junto ao texto. 

MACHADO; AZEVEDO (2012) apontam que a pesquisa em parceria com a disciplina 

de Geografia proporcionará uma aprendizagem dinâmica, pois, o mesmo coloca que a geografia 

é um estudo filosófico, no qual, consegue adicionar e levantar no meio empírico os processos 

dialéticos encontrados no mesmo, sendo essencial para a transformação do discente, pois este 

terá contato com o teórico, porém inter-relacionará com a saída in loco, ou seja, englobando o 

empírico junto ao processo de teorias. 

Nota-se que a escola atual possui um foco principal, que GÓMEZ; SACRISTÁN, (s/d, 

p.2) aborda sendo a “preparação para o mundo do trabalho [...] e a reafirmação das diferenças 

sociais de origem dos indivíduos e grupos”. Percebe-se que a mesma se torna uma mera 

copiadora e disponibilizadora de mão de obra almejada pelo mercado de trabalho. GÓMEZ; 

SACRISTÁN, (s/d, p.2) também coloca que a escola molda “cidadão para sua intervenção na 

vida pública [...]”, ou seja, para que os mesmos tenham autonomia dentre os processos políticos 

do país. 

Desse modo, percebe-se que por meio do projeto de pesquisa os discentes envolvidos 

se transformarão em pessoas mais criticas e pensantes dentro do âmbito social que conforme 

RUMMERT (2006) proporcionará um perfil de cidadão que o mundo necessita e não que o 

mercado econômico requer, ou seja, pessoas independentes e indagadoras. No qual, SEABRA 

(2001, p.16) coloca que a busca por “um estudo das relações existentes entre causa e efeito de 

um fenômeno qualquer, para que seja demonstrada a verdade dos fatos e suas aplicações 

práticas”, ou seja, os estudos dos fenômenos diários como ato reflexivo aos discentes para sua 

prática e modificação pessoas e profissional. 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

Entende-se que o conhecimento é um processo de construção a partir da interação do 

sujeito com os meios físico e social, perceber-se também que o processo ensino-aprendizagem 

deve se dar de maneira a levar o educando a agir e refletir sobre o objeto de aprendizagem.  

Esta construção do conhecimento depende, portanto, das condições do sujeito e do meio 

(BECKER, 1994, p.88). 

Assim, o desenvolvimento da discussão se deu através de levantamentos bibliográficos, 

artigos, entres outros acervos referentes à pesquisa cientifica e sobre o processo de ensino 

aprendizagem que valoriza o aluno diante ao interesse de buscar, ampliar sua visão a cerca do 

mundo e de sua realidade. 

Posteriormente para complementar o trabalho foi realizada atividades empíricas, 

pesquisa in loco, com acompanhamento semanalmente das atividades do GP Ana Néri e 

levantamento de dados. Processos estes com finalidade de concluir a importância do projeto de 

pesquisa dentro do espaço escolar. E simultaneamente produzir o conhecimento considerando a 

dinâmica das partes envolvidas, através da interação, de troca de experiência e de um ambiente 

que force espontaneamente o conhecimento.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As visitações e acompanhamento do grupo de pesquisa (GP Ana Néri) aconteceram no 

ano letivo de 2012, os discentes reuniam-se de uma a duas vezes por semana para 

desenvolverem as atividades do projeto.  

Percebeu-se ao longo dos encontros que a grande maioria dos alunos integrantes do 

projeto comprometeu-se mais com as atividades em sala de aula, tornando-se mais críticos e 

com pretensões para seu futuro. 

A cada encontro a cada atividade desenvolvida percebeu-se que algo de gratificante 

ficava para aqueles alunos, os mesmo aprenderam a conviver em grupo, a socializar-se, a 

discutir opiniões, ditar regras de comportamento e estudos, dedicara-se durante as semanas em 

torno de 6 a 8 horas para desenvolver atividades vinculadas à proposta do projeto (figura 01, 02). 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 01 e 02: Encontro dos alunos para realização das atividades. 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Durante o ano letivo, os alunos participantes do GP participaram de vários eventos a 

nível local e estadual, alcançando resultados surpreendentes, conseguiram o 1º e o 3º lugar em 

um evento de pesquisa científica, apresentando dois projetos desenvolvido, o primeiro lugar foi o 

projeto de Percepção Ambiental dos morados do bairro da escola (Figura 03) e o que ficou em 

terceiro lugar foi o projeto de Planejamento Familiar também desenvolvido do bairro onde moram 

(Figura 04). Os discentes foram elogiados, devido suas pesquisas e desenvoltura durante a 

apresentação, visto que grupos de pesquisa científica são raros em ensino fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 e 04: participação dos alunos no evento em nível estadual. 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O desempenho dos alunos participantes dessas atividades foi notado dia a dia durante 

as aulas regulares, os alunos tomaram o gosto pelos estudos e incentivam os demais colegas a 

participar das atividades de pesquisa. 

Também se percebe que surgiram lideranças dentro da escola, são alunos que se 

mostraram atuantes junto aos projetos e atividades da escola e que conseguem incentivar e 

estimular demais colegas a ingressarem nesse e a melhorar sua postura no ambiente escolar. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verifica-se que dentro do espaço escolar a pesquisa pode conectar as diversas 

disciplinas em um único projeto, incentivando a pesquisa realizada pelos discentes, no qual, os 

mesmo transformem suas ações diárias, enriquecendo-a com o hábito de estudo diário, 

principalmente desenvolvendo uma aprendizagem do gosto pelo saber que os molde como 

cidadãos críticos. 

É por isso que o projeto se torna um método imprescindível quando usado de maneira 

correta, tanto pelo professor mediador quanto os demais funcionários inseridos no mesmo, pois 

todos tem uma função, no qual, principalmente o orientador deve induzir os discentes à pesquisa 

e não dar resposta concreta, mas sim, buscar juntamente com o discente e guiá-lo nos 

processos metodológicos da pesquisa do projeto, aguçando o ato de reflexão e percepção de 

vida diferenciada.  

Pois, as ações citadas acima influenciaram diretamente na função almejada pelo 

mercado de trabalho perante a escola como uma reprodutora de mão de obra e também sobre 

as questões políticas, uma vez que o projeto aguçará em seguir padrões antagônicos aos que a 

sociedade metódica capitalista necessita, sendo cidadãos sem uma visão de mundo em sentido 

intelectual e social. 

Conclui-se que o projeto em âmbito escolar possui uma finalidade de desenvolvimento 

dialético perante os discentes e seu modo de aprendizagem, no qual, obtenham um 

envolvimento total dentre as relações econômicas, sociais, culturais e profissionais. Visto que a 

escola possui um papel de enorme seriedade em relação às ações decorrentes na sociedade, 

pois a mesma é uma mediadora de ideologias (muitas vezes dominadora), no entanto, um 

projeto efetivaria a aprendizagem interativa modificando os pensamentos e reflexões de vidas 

dos discentes, os desviando do processo redirecionado ao mercado requerido. 
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