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RESUMO 

 

Diante das mudanças ocorridas na sociedade e da crescente falta de estímulo dos estudantes 
em participar das aulas, é fundamental desenvolver novas práticas educacionais. A inserção 
das novas metodologias é uma possibilidade de ampliar e diversificar as formas de construir o 
conhecimento dos alunos. O objetivo deste artigo é retratar as experiências vivenciadas com a 
elaboração e a prática de uma oficina pedagógica sobre o vídeo e a representação gráfica, 
atividade essa desenvolvida através do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência).  A oficina foi desenvolvida com uma turma do 6º ano D do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual Professor Arício Fortes, na qual incentivamos a participação dos alunos 
tendo em vista as dificuldades expressas pelos mesmos com relação ao conteúdo geográfico 
Recursos Naturais abordado na unidade.  

 
Palavra- chave: ensino de geografia, vídeo, representação gráfica. 

 

ABSTRACT 

Given the changes in society and the growing lack of stimulation of students in participating 
classes, it is essential to develop new educational practices. The insertion of new 
methodologies is a possibility of expanding and diversifying the ways to build students' 
knowledge. The aim of this paper is to portray the experiences with the development and 
practice of an educational workshop about the video and imaging, this activity developed by 
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PIBID (Institutional Bursary for New Teachers). The workshop was developed with a class D 
in the 6th grade of elementary school teacher in State College Arício Strong, which encourage 
the participation of students in view the difficulties expressed by them in relation to 
geographic content covered in the Natural Resources Unit.  

Keyword: geography teaching, video, graphical representation. 

INTRODUÇÃO 

 

A experiência vivenciada no decorrer desse artigo está intimamente relacionada com o 

PIBID (Programa Institucional de Iniciação a Docência) que tem nos oportunizado a conhecer 

e vivenciar a atividade do magistério, além de contribuir para o nosso aperfeiçoamento ainda 

como estudantes da graduação. O programa consiste uma parceria entre a Universidade 

Federal de Sergipe e a educação básica com o intuito de contribuir com o desempenho dos 

alunos da rede pública de ensino.  

O presente trabalho teve como foco principal a aplicação da oficina no Colégio 

Estadual Professor Arício Fortes (CEPAF), localizada no Bairro América, na cidade de 

Aracaju, aplicamos junto aos alunos do 6º ano, a partir da utilização do vídeo “A história das 

coisas” e em seguida a representação gráfica, com ênfase em desenhos, os quais estariam 

relacionados com o conteúdo anteriormente ministrado em sala pelo professor regente.  

No decorrer do artigo iremos retratar a metodologia aplicada durante a realização da 

atividade em sala de aula, abordagem teórica referente às atividades lúdicas no ensino da 

geografia, os resultados e conclusões obtidos no final da oficina e o referencial bibliográfico 

que foi de fundamental importância durante a concretização da atividade. 

 

METODOLOGIA APLICADA 

 

Inicialmente visitamos a instituição escolar e aplicamos o diagnóstico durante reunião 

com a coordenadora do colégio com a perspectiva de avaliar a estrutura física e conhecer os 

recursos disponibilizados para a construção e desenvolvimento das atividades propostas. 

Tivemos contato com Projeto Político Pedagógico da escola  que trouxe justificativas e 

objetivos necessários para a sua construção nos possibilitando conhecer as dificuldades 

existentes na escola e os recursos de ensino disponibilizados que seriam de extrema 

importância para o desenvolvimento da nossa prática e que por sua vez nos auxiliaram na 

aplicação das oficinas. Em sequência conhecemos o corpo docente da instituição, sobretudo o 
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professor regente e a supervisora do projeto que sempre foram participativos no desempenho 

das nossas atividades. 

Fomos apresentados à turma do 6º ano D, e encontramos alunos em sua maior parte 

repetentes, com idade entre 16 e 19 anos, bastante avançada para tal série.  Na primeira visita 

a essa turma, observamos que grande parte dos alunos não frequentavam a escola, ou seja, a 

evasão era algo bastante presente desde o início do ano letivo, sendo encontrado apenas seis a 

oito alunos em uma turma com trinta e oito discentes matriculados.  

Acompanhamos três aulas do professor regente, sendo uma delas direcionada para a 

aplicação de questionários com a finalidade de conhecer o perfil dos alunos que faziam parte 

da turma. A partir das respostas do questionário, conseguimos identificar que os discentes não 

tinham interesse em participar das aulas, ou seja, encontramos alunos que não demonstravam 

estímulo em participar das atividades escolares. Estes eram vistos apenas como 

descompromissados, sem que houvesse qualquer projeto ou auxílio escolar diante de tal 

problemática. 

As atividades planejadas para serem realizadas em sala de aula se tornavam cada vez 

mais difíceis, pois a ausência dos alunos não contribuia para a concretização da oficina 

planejada. Após quatro encontros, decidimos aplicar a atividade com o número mínimo de 

alunos que se faziam presente na escola. 

Antes de iniciarmos a atividade, pesquisamos e estudamos sobre o conteúdo Recursos 

Naturais, que estava sendo trabalhado em sala de aula, tendo por objetivo contribuir para a 

formação de conceitos pelos alunos, de acordo com a manifestação dos mesmos e articular 

uma base de conhecimento juntamente com os discentes, pois sabemos que um professor não 

deve ministrar aulas sem que exista um preparo específico para lecionar com segurança e 

dinâmica. É pensando nisso que Pontuschka afirma:  

 

O trabalho do Professor na escola básica envolve atividades que vão desde a 
preparação de um programa de curso e o planejamento de aulas até a 
participação na produção e na execução de projeto pedagógico institucional, 
além de projetos didático- pedagógica que impliquem uma atividade 
investigativa. (PONTUSCHKA 2007, p.101). 
 

Quando o professor não possui embasamento especifico sobre o assunto a ser 

trabalhado, deixa a transparecer que não detém segurança em suas explicações, fazendo com 

que os alunos não desenvolvam o interesse em participar das aulas. Com isso, o docente 

precisa ter preparação suficiente para realizar as atividades de forma adequada em sala de 

aula.  
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Após alguns encontros, planejamento, realizamos a oficina de acordo com o perfil da 

turma. A atividade envolvia o vídeo sobre “A história das coisas” e representação gráfica 

produzida pelos alunos. 

 A tentativa de facilitar o processo ensino-aprendizagem nos lavou a considerar a 

diversidade de opiniões e de ideias que existem na sala de aula, a sugestão de que eles 

construíssem desenhos relacionados ao tema, foi pensando como uma forma alternativa de 

avaliar a concepção dos educandos sobre o assunto. Cavalcanti (2010) ressalta a importância 

da Geografia escolar não ser apenas tradicionalista e buscar práticas alternativas, que se 

distanciem do verbalismo, formalismo, memorização e conteúdos considerados 

inquestionáveis.  

 

ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 

 

A necessidade de inovação nas metodologias do ensino tem sido recorrente em 

decurso da necessidade do desenvolvimento de aptidões e dessa forma contribuem para que 

os alunos participem ativamente na construção de conceitos com o objetivo de facilitar o 

processo ensino/aprendizagem. Muitos professores ainda não admitem o uso de novas 

metodologias em sala de aula e continuam a lecionar de forma tradicionalista, pois segundo 

Kimura (2010, p.81) “não se trata de uma polaridade opondo os chamados conteúdos 

geográficos e as metodologias de ensino. Ambos precisam ser articulados criteriosamente 

para uma aprendizagem compreensiva do aluno”. 

Alguns profissionais concordam com as inovações no ensino, mas por alegarem falta 

de tempo continuam a trabalhar de forma extremamente tradicionalista e não contribuem para 

um melhor aprendizado dos alunos, mas em muitas situações, o ensino mnemônico não é uma 

deficiência apenas do professor regente, pois muitas instituições não se preocupam com a 

introdução de novas metodologias no ensino e não apoiam o profissional que se sente apto a 

contribuir de forma inovadora no desempenho dos alunos. Observamos essa situação na 

leitura de Veiga:  

 
Introduzir inovação tem o sentido de provocar mudança, no sistema 
educacional. De certa forma, a palavra “inovação” vem associada a 
mudança, reforma, novidade. O “novo” só adquire sentido a partir do 
momento em que ele entra em relação com o já existente.  (VEIGA, 2003, 
p.270). 
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A evasão dos alunos, as faltas constantes e as reprovações são questões que devem ser 

analisadas e trabalhadas no sentido de buscar a resolução, tendo em vista a importância da 

aprendizagem dos alunos na instituição escolar. Dessa forma, torna-se bastante interessante 

para o professor conhecer o perfil dos alunos, respeitando suas diferenças e trazendo novas 

abordagens metodológicas com o intuito de angariar o envolvimento e opinião dos alunos 

diante dos conteúdos explanados. Cavalcanti afirma que: 

Os alunos são centro de todo o processo de ensino realizado (ou mesmo 
idealizado) na escola, uma vez que todas as ações nesse espaço estão (ou 
deveriam estar) voltadas para eles e para suas aprendizagens. É importante 
para o professor conhecer seus alunos e empreender o trabalho docente 
considerando sua diversidade. (CAVALCANTI, 2011, p.36) 
 

As escolas precisam envolver cada vez mais o discente nas atividades, e para isso o 

professor precisa estar preparado para inserir novas práticas durante a explicação do conteúdo. 

As aulas precisam ser ministradas de acordo com a característica principal de cada turma e 

isso o docente conhece logo no início do ano letivo. 

Desde o final dos anos 90, que há uma discussão em torno da importância do uso de 

atividades práticas no processo de aprendizagem com o intuito de contribuir para uma melhor 

compreensão em torno dos conceitos científicos trabalhados em sala. Dentre as muitas formas 

e recursos que podem e devem ser trabalhados a utilização das novas tecnologias, como o uso 

do vídeo atrelado a representação gráfica são meios importantes na aprendizagem dos alunos.  

O vídeo além de trazer um potencial cultural e linguagem polifônica, quando mediado 

pelo professor, o educando consegue desenvolver o censo analítico e crítico a partir dos 

debates em torno do filme e das considerações apontadas e observadas pelos alunos no 

decorrer da atividade, considerando essa maneira como uma fonte de conhecimento. 

Conhecer algo que não se sabia, como já vimos, é “transformar-se”, e essa 

transformação pode ser alcançada pela corrente e lúcida explanação do mestre, como forma 

de atrair a atenção do aluno em decorrência da curiosidade em observar imagens coloridas e 

que tendem a desenvolver e despertar questionamentos.  

A utilização de tecnologias no processo de ensino aprendizagem vem sendo bastante 

enfatizados nos dias de hoje. Como afirma Libâneo (2010), a escola vem passando por 

transformações tecnológicas que proporcionam impactos cada vez maiores na educação 

escolar e na vida cotidiana, mesmo que as instituições continuem por muito tempo na 

dependência da sala de aula, do quadro negro e dos cadernos. 

  É importante ressaltar que o professor deve saber moldar a utilização de cada 

ferramenta no ensino. Podemos abordar o uso do vídeo como umas das formas que podem 
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facilitar a aprendizagem, mas quando o professor aplica esse tipo de prática é preciso que 

exista cuidado na forma como esta venha a ser trabalhada. Filme com longa duração e sem 

mediação do docente provoca desestímulo nos alunos, sobretudo quando esses não têm o 

hábito de assistir. Segundo Pontuschka (2009, p.264), “é oportuno que o professor da 

disciplina saiba lidar com as diferentes linguagens utilizadas para a análise geográfica e tenha 

domínio das novas tecnologias para seu posterior uso com os alunos”.   

A atividade de representação gráfica vem sendo bastante utilizada, pois envolvem 

desenhos (tema trabalhado), cartas mentais, croquis, maquetes, plantas e mapas como sendo 

atividades onde o aluno participa e ao mesmo tempo o professor encontra uma gama de 

informações a respeito do seu conhecimento e até mesmo relacionado com o perfil do próprio 

aluno. Para incentivar a realização dessa atividade é importante orientar o aluno para que este 

se sinta encorajado durante a construção do próprio desenho.  

Para Pontuschka (2007, p.293), “o desenho espontâneo do aluno é, para o professor 

um elemento de análise sobre o desenvolvimento cognitivo de certa realidade representada 

pelo aluno”. 

Após a finalização do exercício, no momento do debate entre professor e aluno é 

interessante relacionar a atividade com o cotidiano do discente a partir de questionamentos 

estimulados pelo desenho, onde estes consigam sentir orgulho no desempenho da atividade e 

interesse nas próximas práticas de sala de aula.  

 

REALIZAÇÃO DA OFICINA 

 

O problema da evasão dos alunos, como já mencionado anteriormente, preocupava 

também o professor que muitas vezes não ministrava aula por não encontrar nenhum aluno na 

classe. A partir dessa situação elaboramos as atividades com o intuito de atrair o educando 

para o âmbito escolar com maior desempenho. 

Foram necessárias duas tentativas para encontrar os alunos em sala de aula, mas 

mesmo com a presença de poucos discentes, conseguimos realizar a oficina durante duas 

aulas seguidas. Segundo Selbach (2010, p.111), “o envolvimento dos alunos nessa atividade 

não impõe limite quanto à quantidade: somente um aluno, uma dupla, um grupo maior ou até 

mesmo uma ou mais turmas podem se unir para a concretização”.  Partindo dessa situação, 

decidimos aplicar a atividade e no início da tarde, cinco alunos foram conduzidos para o 

laboratório de informática da escola onde receberam as informações de como seria 

desenvolvida a atividade e qual a importância das oficinas na compreensão dos conteúdos, ou 
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seja, mostramos que estudar geografia ou qualquer outra disciplina pode fazer com que o 

aluno participe na construção do próprio conhecimento. 

Tínhamos programado uma sequência de vídeo e realização de atividade, mas por uma 

falha no sistema informacional, tivemos de inverter a organização da oficina, onde primeiro 

os alunos trabalharam um desenho a partir do conteúdo Recursos Naturais, tendo como base 

as aulas com o professor regente e após esse momento, eles assistiram ao vídeo e ao final 

puderam discutir sobre os desenhos fazendo a correlação com o vídeo e o conteúdo trabalhado 

em sala, assimilando o conteúdo a partir da nova forma de aprendizado. 

No momento da criação dos desenhos houve rejeição, pois alguns alunos alegarem a 

pouca facilidade em desenvolver representações gráficas. Aos poucos incentivamos a 

importância na forma que eles iriam retratar o próprio pensamento a partir de um simples 

traçado já que o foco de maior relevância está relacionado com o entendimento do aluno. 

Iniciamos um debate com os alunos a partir de exemplos cotidianos enfatizando que 

a natureza é algo dinâmico e indissociável do ser humano. Sabemos que é ineficaz a tentativa 

de ensiná-la de maneira descritiva e classificatória, pois o discente precisa compreender a 

formação da natureza e principalmente criar uma consciência crítica acerca de como o homem 

tem se apropriado desta, afinal o ser humano também faz parte da natureza. 

Após o vídeo recolhemos os desenhos e dialogamos sobre a atividade incentivando 

que os alunos opinassem sobre a atividade. Através do desenho produzido, fazíamos 

questionamentos com o propósito de atrair a atenção e buscar novas abordagens com a 

finalidade de explorar as representações em todos os aspectos geográficos. 

 As representações gráficas são uma forma lúdica de aprendizagem, onde é possível 

que de maneira divertida, sejam feitas críticas sociais a partir da valorização do entendimento 

do conteúdo que foi tida pelos próprios discentes. Kimura (2008) ressalta que as 

representações feitas pelos alunos são reflexos do meio sociocultural em que vivem e por isso 

vem carregadas de significados e ideologias. Identificamos em alguns desenhos tais pontos 

ressaltados pela autora. É o caso do desenho realizado pelo aluno M.N,que na referida 

representação gráfica revelou-se o contexto da divisão do trabalho no setor terciário, como 

exemplo ele retratou uma oficina de carros. Nessa imagem ele mostrou o desperdício do 

principal recurso natural: a água; retratou ainda as relações de poder que o proprietário da 

oficina exercia sobre os funcionários enfatizando a analogia entre o lucro e o poder, no qual 

os poderosos conseguem obter, ao promoverem um consumo exacerbado que só pode ser 

realizado à custa da população.  
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             Fig.1- Desenho do aluno M.N 6ºano D 

 

O aluno W.J (6º ano D) de início não teve muito interesse em realizar a atividade, mas 

à medida que instigávamos a importância do trabalho no aprendizado e na compreensão do 

conteúdo, ele trouxe a imagem de um computador (Fig.2).  

  Fig.2- Desenho do aluno W.J  

 

No momento da explicação, mostramos que o computador que ele havia desenhado 

tinha sido de muita importância, pois o aluno enfatizou o processo de modernização, dando 

ênfase às transformações no campo tecnológico, visto que a máquina desenhada nos mostra 

um design avançado.  

Essa explicação contribuiu para que o discente observasse que os avanços 

tecnológicos contribuem para o consumismo exacerbado o que vem representando um assunto 

urgente e de vital importância para a sobrevivência de todo o Planeta e da espécie humana 

para o presente e para o futuro.  
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As representações gráficas que os alunos construíram nos mostraram as diferentes 

maneiras de compreensão do conteúdo. É importante a construção destes para que os alunos 

possam interligar o imaginário com a realidade, facilitado a absorção dos conteúdos. 

Pontuschka afirma que: 

 
Os desenhos espontâneos, em diferentes faixas etárias e diferentes níveis 
socioeconômico-culturais, possibilitam identificar o desenvolvimento 
gráfico-espacial dos alunos como uma representação do mundo próximo e 
conhecer não só suas informações sobre lugares, mas também seu imaginário 
sociocultural (PONTUSCHKA 2007, p. 292). 
 

A partir da experiência realizada percebemos quanto conhecimento o aluno pode 

apresentar diante de uma representação gráfica. Nesse trabalho abordamos duas atividades 

com o intuito de retratar momentos bem diferenciados. Não esquecendo a importância dos 

outros desenhos que foram expostos no mural da escola. 

Após os desenhos, continuamos a atividade com a inserção do vídeo “A História das 

Coisas” como ferramenta de ensino trouxe uma abordagem positiva no sentido de atrair o 

aluno a partir de uma imagem animada e linguagem atrativa com a presença de alguns 

exemplos cotidianos que se relacionavam com a vivência do aluno.  

Dessa forma, á medida que os educandos iam assistindo ao vídeo foram constatando 

que as representações feitas por eles estavam presentes no transcorrer do vídeo, dessa forma a 

turma sentiu-se valorizada e compreendeu a importância dos desenhos. (Fig.3) 

                   Fig.3-Alunos do 6º ano D assistem ao vídeo “A história das coisas” 
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O vídeo teve função de fixar o conteúdo, além de abordar algumas informações 

importantes, onde os alunos puderam observar como o homem se apropria de maneira 

desordenada e desigual dos recursos naturais do planeta Terra, o processo de transformação, 

utilização e diferentes possibilidades de acesso aos bens de produção os quais geram inclusive 

grandes problemas geopolíticos como a exploração dos países periféricos feitos pela potência 

econômica estadunidense. 

Presenciamos como a atividade atraiu os alunos proporcionando uma alteração na 

postura dos mesmos a partir da maneira como eles passaram a trabalhar o conteúdo. 

Surpreenderam-nos com comentários ao longo da atividade e conseguiram compreender a 

mensagem principal do vídeo “A História das Coisas” que buscava mostrar como o homem se 

apropria de maneira desordenada e desigual dos recursos naturais.  

 O conteúdo recursos naturais é algo que deve ser obrigatoriamente trabalhado no 

processo de educação geográfica, porém, muitas vezes o assunto é explicado de maneira 

fragmentada, por isso, buscamos explicá-lo de forma holística, ou seja, tentamos facilitar a 

compreensão do assunto como algo integrado. O currículo da geografia escolar precisa 

sempre enfatizar a ação antrópica, para que assim este possa ser geográfico.  

 Como afirma Suertegaray (2002, p. 142),“Independentemente de que a Geografia trata 

ou não da natureza em sua dinâmica específica, o que nos preocupa neste momento é a 

questão de fragmentação do conteúdo relativo ao conteúdo da natureza.” A natureza é algo 

dinâmico e indissociável, a tentativa de ensiná-la de maneira descritiva e classificatória não é 

eficaz, pois o discente precisa compreender a formação da natureza e principalmente criar 

uma consciência crítica acerca de como o homem tem se apropriado desta, afinal o ser 

humano também é natural. 

 Instigamos os educandos a compreender que nós também fazemos parte da natureza, e 

precisamos nos apropriar de forma adequada dos recursos naturais que nos são oferecidos, 

pois caso contrário, estaremos reduzindo esses recursos necessários a nossa sobrevivência e 

assim prejudicando a vida dos futuros cidadãos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização dos trabalhos vivenciamos a importância do PIBID, como um 

projeto incentivador na formação profissional para os estudantes da graduação e futuros 

professores de geografia. 

Como já citamos anteriormente, aplicar oficina na turma do 6º ano D, foi uma tarefa 

desafiadora em detrimento da constante saída dos alunos, mas com o planejamento adequado 

e o embasamento teórico conseguimos realizar a oficina.  

Os resultados foram considerados positivos tendo em vista que os objetivos foram 

alcançados e houve um melhor desempenho dos alunos diante das atividades realizadas, além 

disso, percebemos que os discentes conseguiram compreender o conteúdo, pois no momento 

do debate eles participaram ativamente das discussões, logo, avaliamos a produção do 

conhecimento com a referida oficina.  

O projeto nos trouxe motivação para continuar desenvolvendo atividades que possam 

contribuir na construção do conhecimento do aluno, com o intuito de despertar maior 

interesse pela disciplina de geografia. 
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