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RESUMO: Este trabalho é parte integrante de um projeto maior financiado pela FAPEG (Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Goiás) no qual gerou duas iniciações científicas sendo uma PIBIC e outra PROLICEN
(Programa de Bolsas em Licenciatura), procuramos avaliar a estratégia de ensinagem de oficinas didático
pedagógicas, no qual culminou na elaboração do manual de oficinas, acerca dos conteúdos do clima no ensino
de Geografia. Levamos em conta que esses conteúdos nas escolas devem ser trabalhados de forma a suscitar
significado para os alunos, e anteriormente para o professor. Durante o desenvolvimento das pesquisas, as
oficinas são apresentadas como estratégias de ensino para a prática escolar, a fim de que seja feita uma
avaliação por parte dos professores, o que gerou problematizações e questionamentos que, auxiliaram no
processo de ensino e aprendizagem escolar, podendo assim contribuir com a construção dos conhecimentos
do aluno através da mobilização de conteúdos e na formação continuada dos professores.

PALAVRAS-CHAVE: Climatologia; Oficinas; Estratégias de Ensinagem; Avaliação.

RESUMEN: Este trabajo es parte de un proyecto más amplio financiado por FAPEG (Fundación de Apoyo a la
Investigación del Estado de Goiás) en el que tuvo dos iniciaciones científicas siendo uno PIBIC y otra
PROLICEN (Programa de becas para licenciatura), se evaluó la estrategia de enseñanza y aprendizaje a través
de talleres didácticos pedagógicos, que culminaron en la elaboración del manual de taller, sobre el clima y los
contenidos en la enseñanza de la Geografía. Tenemos en cuenta que estos contenidos en las escuelas se
deben trabajar a fin de obtener significado para los estudiantes y anteriormente por el profesor. Durante el
desarrollo de la investigación, los talleres se presentan como estrategias de enseñanza para la práctica
escolar, con el fin de que una evaluación realizada por los profesores, lo que llevó a la contextualización y
preguntas que ayudaron en el proceso de enseñanza y aprendizaje escolar y puede contribuir así a la
construcción del conocimiento del estudiante mediante el aprovechamiento de los contenidos y en la
formación continua de los docentes.

PALABRAS CLAVE: Climatología; Talleres; Estrategias de enseñanza y aprendizaje; Evaluación.
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APRESENTAÇÃO

Neste trabalho trataremos de três temáticas principais para atender a problematização da pesquisa,
destacando entre elas: o ensino de modo mais amplo, o ensino de geografia e o ensino dos conteúdos do
clima. O ensino perpassa por diversas modificações ao longo dos anos, com objetivo de se adequar as
necessidades dos alunos, para que esses possam ter uma formação adequada e eficiente.

O processo de ensino e aprendizagem está ligado a questões sociais, pois, o conhecimento já adquirido em
sua vivência será levado em conta, para tornar o processo interessante e significativo ao aluno, despertando
nele a capacidade de assimilações ao que se trata do conhecimento aprendido em sala de aula e a sua
experiência vivida. Essa postura vai ao encontro da concepção do ensino de geografia, onde todas as
características sociais precisam ser observadas e somadas para o processo ensino a aprendizagem do aluno.

Levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos é importante para que se possa estabelecer a
construção do ensino, uma vez que a relação professor-aluno deve ser recíproca, onde o professor não
apenas transmita a matéria, mas, leve em conta também o que o aluno tem a oferecer, sejam elementos das
séries anteriores ou até mesmo elementos aprendidos através de sua vivência social.

As estratégias de ensino e de aprendizagem são primordiais no desenvolvimento do indivíduo uma vez que
contribui para sua formação como indivíduo social, como instrumento metodológico para o ensino de
climatologia no contexto da disciplina de Geografia (conteúdo de clima) que podem ser planejadas e
desenvolvidas na escola.

Desta forma, a construção do manual de oficinas auxilia no processo de construção de conhecimento do
aluno, pois, possibilita que aluno e professor troquem experiências.

Este projeto de pesquisa objetiva não somente aplicar as metodologias de aprendizagem, mas principalmente
verificar a eficiência destas no âmbito da aprendizagem dos escolares, assim como avaliar o desenvolvimento
de atitudes reflexivas dos alunos. Para tanto, pensar na avaliação como parâmetro fundamental do processo
de ensino é estar em conformidade com uma perspectiva integral de planejamento escolar, visto também por
alguns teóricos, a exemplo de Vasconcelos (2000) como planejamento numa perspectiva processual.

A avaliação por sua vez, precisa ser coerente com o conteúdo aplicado, para que tenha significado ao aluno,
que não faça este aluno apenas memorizar os conteúdos e obter média suficiente para ser aprovado na
disciplina. A avalição formativa nas escolas necessita ser incentivada a fim de tornar o aluno um indivíduo
crítico-reflexivo.

Desta forma, para uma avaliação que vise a construção do conhecimento socioconstrutivista, temos a
avaliação formativa, pois, esta prática é vista como uma possibilidade adequada para se trabalhar diante da
Geografia Escolar, já que todo o conhecimento do cotidiano do aluno é válido para o processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que esta busca formar um sujeito crítico, que saiba correlacionar os conteúdos da
sala de aula com seus conhecimentos prévios.

Por isso a escolha das turmas de 6º ano do ensino fundamental, em virtude já destes escolares terem suas
primeiras experiências com o conteúdo de clima na geografia, mas, já tem conhecimentos prévios acerca do
tema, que podem e precisam ser levados em conta durante os estudos do aluno.

OBJETIVOS
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Para assim estabelecer de forma mais clara a proposta do trabalho, os objetivos desta pesquisa consistem em
duas partes, objetivo geral e específicos, entre eles destacamos:

Objetivo Geral: Analisar a eficiência das estratégias de ensinagem e avaliação das oficinas de climatologia
para o ensino de Geografia.

Objetivos Específicos:

• Observar aulas dos professores de Geografia que realizaram os módulos das Oficinas de Climatologia
Geográfica;

• Diagnosticar as dificuldades e potencialidades de ensino e aprendizagem do conteúdo de climatologia
na disciplina de Geografia do 6º Ano do Ensino Fundamental;

• Auxiliar os professores de Geografia no desenvolvimento das Estratégias de Ensino experimentadas nas
Oficinas de Climatologia Geográfica, tanto no processo de planejamento escolar, como na prática das
atividades;

• Incentivar o desenvolvimento das funções mentais necessárias para construção e assimilação de
conteúdos de climatologia por meio das oficinas, tais como observação, descrição, significação,
generalização, classificação, abstração, correlação e síntese;

Verificar a formação de conceitos e processos em climatologia por meio das experiências obtidas nas Oficinas
de Climatologia Geográfica.

METODOLOGIA

Neste trabalho buscamos primeiramente realizar levantamento bibliográfico relacionado às temáticas de
estratégias de ensinagem, de avaliação mediadora e formativa, técnicas de oficinas em laboratórios e o
ensino de Geografia e conteúdos do clima. Buscamos também pesquisar experiências didático-pedagógica em
livros de ensino de climatologia e livros paradidáticos.

Desta forma, pudemos iniciar a elaboração de materiais didático-pedagógicos de climatologia geográfica,
neste caso as oficinas de climatologia em turma de professores de Geografia anteriormente selecionados.

Através da aplicação das oficinas, os professores puderam avaliar sua pertinência como metodologia de
ensino, sua aplicabilidade e eficiência no processo de ensino e aprendizagem junto ao grupo experimental.

Para entendermos a metodologia desta pesquisa, foi elaborado um mapa conceitual, com as etapas do
desenvolvimento, aplicação e avaliação das oficinas.

Estratégia de Ensino - Conteúdo - Oficinas - Avaliação

Ao visualizar este esquema podemos notar que cada etapa precisa da outra, o que contribuiu para o

andamento e elaboração significativa do material elaborado, uma vez que utilizamos as mesmas para nortear

o levantamento bibliográfico, atividades e processos que foram necessários para a consolidação da pesquisa.

Abordagem metodológica: Método de pesquisa

Para estruturação do ensino temos alguns artifícios para auxiliar a construção do conhecimento, para chegar a
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determinado objetivo, temos caminhos, esses caminhos são conhecidos como método. São eles método de

ensino e método de pesquisa.

O método de ensino são ações docentes que contribuem para a formação dos alunos, a partir de

demonstrações, ilustrações e grupos. (Libâneo, 1994).

O método deve ter um caráter científico e sistemático ao passo que tenha justificativa científica para se

explicar o conteúdo utilizando métodos adequados que sejam compreensíveis e fáceis de assimilar, e o

professor tendo confiança na construção do conhecimento garantindo solidez a estes conhecimentos para se

tornarem hábitos. Conforme salienta Libâneo (1994):

Os princípios do ensino levam em conta a natureza prática educativa escolar numa

determinada sociedade, as características do processo de conhecimento, as

peculiaridades metodológicas das matérias e suas manifestações concretas da

prática docente, as relações entre o ensino e desenvolvimento dos alunos, as

peculiaridades psicológicas da aprendizagem e desenvolvimento conforme idades. (p

155)

Já o método de pesquisa também é umas das ferramentas para se alcançar um determinado objetivo, neste

caso o conhecimento, a fim de criar um problema, fazer observações e fazer interpretações acerca dos

mesmos. Existem dois métodos de pesquisa, diferem-se em o método quantitativo, que é a quantidade de

formas de coletas de informações para que sejam analisadas a fim de garantir precisão dos resultados para

que não haja distorções desta análise (dados, tabelas, censos), e o método de pesquisa qualitativo que é o

método que compreende a natureza através de um fenômeno e que este seja capaz de incentivar a

compreensão através de um determinado grupo social.

O método de pesquisa qualitativo diferem-se pela relação de envolvimento entre sujeito e objeto de estudo,

são eles: pesquisa/ação que observa e interfere em determinado objeto de estudo; a pesquisa participante

que faz acompanhamentos e observações, mas, não interfere no objeto de estudo; e o estudo de caso que é

responsável pela exploração do objeto de estudo de forma ampla. Também acompanha o método de pesquisa

qualitativo técnicas para elaboração do estudo, como, entrevistas, questionários, trabalhos de campo, análise

documental, grupo focal, análise do discurso, entre outros.

ANÁLISE DE DADOS

Conteúdos do clima na geografia escolar

Os conteúdos de climatologia são importantes para a sociedade, sendo que é fundamental para orientação do

clima e do tempo, para plantação e subsistência da população, por exemplo. Desta forma, os estudos

climáticos vêm se desenvolvendo a passos largos, seja pra trazer conforto a população ou para se proteger de
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desastres naturais.

No processo de ensino e aprendizagem, os conteúdos devem ter significado para o aluno, assim o aluno pode

relacionar os conteúdos aplicados em sala de aula com sua experiência cotidiana, no sentido de para auxiliá-lo

no processo de construção do conhecimento.

Os conteúdos significativos e sua importância ressaltada inclusive em orientações curriculares a serem

seguidos. Os conteúdos do clima no ensino Geografia existentes nos PCN’s do Ensino Fundamental enfatizam

o estudo do clima para entender elementos espaciais, pois assim entenderá o seu espaço vivido, tendo

atenção ao trabalhar o conceito de clima de forma compreensiva para os alunos. Nos PCNs, o ensino do clima

é abordado junto aos fenômenos climáticos que, por muitas vezes são frequentes na vida dos alunos,

buscando relacionar estes fenômenos com os problemas sociais, como, a distribuição da população no planeta

e condições de planejamento e conforto das mesmas.

Desta forma, nos estudos climáticos pode estudar conteúdos como massa de ar e tempos atmosféricos, por

exemplo, é recomendado trabalhar com o estudo de tempo e clima, estações do ano. Cabe ao profissional de

Geografia trabalhar os conceitos de clima juntamente com demais conceitos, como, o solo, o relevo, a

vegetação entre outros.

No que concerne às orientações do Currículo Mínimo, previsto pelo Estado de Goiás, a recomendação acerca

dos estudos de clima é que este seja iniciado no terceiro bimestre do 6º ano, com recursos como filmes,

esquemas para assim, poder distinguir e identificar clima por meio de mapas, relacionar com o relevo,

vegetação para que o estudante aprenda a identificar biomas terrestres.

Formação continuada de professores: troca de experiência em prol de uma ação docente crítica e

reflexiva.

A formação de profissionais (TARDIF, 2000) ocorre quando este se especializa em determinada área através

de disciplinas científicas, sendo das ciências naturais e das ciências sociais. A vida de um profissional é

voltada para a solução de problemas, dos professores, são responsáveis em mediar um aluno com dificuldade.

Assim, os conhecimentos dos profissionais, também precisam ser adaptados a situações inusitadas, criando

objetivos e os alcançando.

Os conhecimentos desta forma são progressivos, assim, estes profissionais precisam retomar e atualizar seus

estudos após a universidade para que complete sempre as necessidades dos indivíduos ao qual ele atende e

representa. Os profissionais da educação, os professores precisam ter e manter conhecimentos e a

universidade estabelecer pesquisas que relatem e auxiliem na realidade dos professores para serem

proveitosos.

Assim, podemos pensar acerca da formação de professores reflexivos, para que não seja um profissional

superficial e reflita sobre a sua prática docente, para Perrenoud, 2002 o professor precisa ter acumulação de

saberes e experiências, assumir responsabilidade política e ética, ter domínio dos conteúdos que serão

ensinados, para que haja coerência e passe segurança ao aluno ao aprender.

A prática reflexiva é importante para se ter acesso ao conhecimento desta forma, ela precisa ser incentivada
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para a formação dos profissionais, como salienta Perrenoud, 2002: “A formação de um profissional reflexivo

tem de ser uma preocupação de todos os formadores [...]” (p.169).

Durante as oficinas de climatologia, pudemos assim, contribuir para a formação continuada dos professores,

que durante avaliação através de questionários, salientaram a importância destas oficinas, não só para a

formação e construção de conceitos de seus alunos, para a formação continuada como professores, uma vez

que puderam reestabelecer contato com a universidade e novas estratégias de ensino. Assim, como eles

contribuíram para a avaliação e melhoria do manual de oficinas.

RELATO DE EXPERIÊNCIAS

O trabalho se iniciou por meio de levantamentos bibliográficos, para que, desta forma, pudéssemos entender

o ensino e as problemáticas que o permeiam, em seguida leituras acerca das estratégias de ensino que

contribuiu para a reflexão do que podemos trabalhar para a construção do conhecimento. Buscamos também

leituras referentes ao conteúdo específico do clima, voltado para a Geografia Escolar.

Assim, pudemos pensar na elaboração do manual de oficinas, a fim de auxiliar e contribuir nos conceitos de

climatologia geográfica, tanto para os professores quanto para os alunos.

Para a elaboração deste manual, foram feitas pesquisas de experimentos relacionados aos conteúdos de

clima, para podermos realizar testes e verificar a aplicabilidade dos experimentos aos conteúdos. Depois de

realizados testes e pesquisas, realizamos a primeira versão do manual, e promovemos a avaliação deste junto

aos professores convidados da rede municipal, estadual e privada de ensino da Região Metropolitana de

Goiânia.

Os professores observaram uma breve exposição dos conteúdos trabalhados em cada experimento, a

execução desses experimentos, como elabora-los, o material a ser utilizado e em seguida foram convidados a

avaliar sua aplicabilidade na sala de aula e sua pertinência com o conteúdo de clima.

A avaliação das oficinas trouxe à tona a importância de um material que auxilie e aproxime da realidade,

auxiliando assim, o entendimento dos conteúdos de Geografia física, no caso, os conteúdos de clima, já que

muitos professores demonstram ter dificuldades para ensina-los.

Sugerimos também outros materiais para serem produzidos com alunos que foi nomeado como “Outras

Estratégias”, já que durante a execução da oficina novos questionamentos e sugestões foram apresentados

pelos professores, os materiais criados durante esta fase foram à construção de um painel de nuvens e uma

cortina de imagens relacionadas ao conteúdo de clima e a desastres naturais.

Depois de respondidos, tivemos um momento para analisar os questionários, pudemos então acompanhar a

avaliação e as observações que os professores fizeram sobre o manual. Muitos professores consideraram a

estratégia viável e aplicável para o ensino de Geografia e dos conteúdos de clima, e visaram à importância do

manual para aproximar o conteúdo com o cotidiano do aluno, causando significado e interesse por parte dele,

pois, o material tem linguagem fácil e acessível para crianças do 6º ano do ensino fundamental.

Como continuidade deste projeto, faremos numa próxima etapa uma pesquisa sobre a eficiência das oficinas
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junto aos alunos nas escolas a aplicabilidade e a viabilidade no uso no manual, com questionários e indicações

de sugestões que os alunos poderão fornecer para melhoria dele.

CONCLUSÃO

Neste trabalho verificamos que a mobilização de conhecimentos do clima, pode ser incentivada pela

elaboração e realização de oficinas didático pedagógicos. A construção do conhecimento de clima,

contribuindo assim, com a formação do aluno como indivíduo reflexivo e que contribua também, na formação

continuada do professor para que o mesmo volte a frequentar a universidade, podendo existir um intercambio

de conhecimentos entre a academia e a docência escolar.

Esperamos também que este trabalho continue a contribuir com nossa formação e interação com a vida

escolar, aproximando-nos aos alunos e professores das redes públicas e privadas de ensino, ajudando-nos a

compreender as facilidades e a dificuldades que cada professor e aluno enfrentam para conseguirem utilizar

um determinado material, como o nosso manual, para que assim nossa pesquisa se adeque as reais

necessidades e carências nas escolas.

Como perspectiva de uma atividade futura pretendemos realizar a avaliação destas oficinas nas escolas,

porém, com os alunos, para que eles verifiquem o que será pertinente para a aprendizagem e assimilação dos

conteúdos de climatologia geográfica.
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