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Resumo:  

O presente artigo discute a utilização das metodologias aplicadas nas aulas de Geografia no 
ensino fundamental em uma escola estadual no município de Londrina, assim como o incentivo 
de outros métodos capazes de auxiliar o professor no processo de ensino aprendizagem 
estimulando a curiosidade dos alunos, bem como os incentivando a participar das atividades. 
Para tal análise foram pesquisadas diferentes bibliografias referentes ao tema, identificação das 
metodologias que foram mais bem aproveitadas pelos alunos, assim como os que não deram 
certo, durante o período de observação do estágio/monitoria realizada nas aulas de Geografia. 
Dessa forma, o que se observou foi que a linguagem, que mais chamou a atenção dos alunos foi 
a do filme, em segundo lugar foram às pesquisas no “Google Earth” analisando imagens, o 
espaço, localização, comparação de distâncias, características humanas e naturais a partir das 
imagens, e em terceiro foi o exercício com fotografias para o estudo da paisagem possibilitando 
ao aluno construir um painel com suas próprias fotos para utilizar nas atividades, considerando 
que as imagens podem ser reaproveitadas em outros momentos para a construção de histórias 
em quadrinhos, peças teatrais, vídeos entre outros. É de suma importância utilizar diferentes 
linguagens para que o aluno tenha um melhor aproveitamento do conteúdo, conseguindo tornar-
se um cidadão crítico e melhor preparado capaz de atuar em sociedade. Outros métodos que 
foram trabalhados, mas que não tiveram sucesso foram o diálogo, questões do livro didático e o 
uso do quadro e giz, mas estes não tiveram sucesso, pois não conseguem prender a atenção do 
aluno, eles não demonstravam curiosidade pelo que estava sendo apresentado, já que se trata 
de um método tradicional ainda muito utilizado por muito professores, principalmente pelo fato 
dos alunos estarem em contato direto com meios digitais. O que se observa é que a inovação 
por meio de técnicas cada vez mais atuais se faz necessário na sala de aula, atraindo o aluno a 
participar das mais diferentes disciplinas. 
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