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RESUMO

Este artigo apresenta os resultados obtidos durante um ano de desenvolvimento do projeto Incentivo ao
ensino de Geociências no Estado de Alagoas. Projeto Piloto: Centros de Ensino Fundamental de Maceió e
Arapiraca do Programa de Ações Interdisciplinares (PAINTER) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A
pesquisa desenvolveu-se com alunos do 7º A e B e do 8º B do ensino fundamental II da E. E. Onélia Campelo
localizada no bairro Santos Dumont Maceió/Al. O objetivo foi contribuir com a formação do licenciando em
Geografia, na perspectiva de promover um ensino que considere o conhecimento prévio dos discentes e as
suas vivências no local de moradia. Salientando a importância dos conteúdos geológicos através de atividades
práticas nas aulas de Geografia. Colaborando dessa forma, com a formação cidadã e estabelecendo uma
melhor relação homem e natureza através da conscientização socioambiental.

Palavras-Chave: Atividades Práticas; Geografia; Geologia.

Resumen

Este artículo presenta los resultados obtenidos durante un año de trabajo en el Proyecto Incentivo a la
enseñanza de Geociencias en el Estado de Alagoas proyecto Piloto: Centros de Educación Básica de Maceió y
Arapiraca de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL) Programa Acciones Interdisciplinares (PAINTER). La
encuesta fue desarrollada con alumnos del 7º A y B y el 8º B de la Escuela Estadual Onélia Campelo en el
barrio Santos Dumont Maceió / Al. El objetivo del trabajo fue contribuir con la formación de los licenciandos
en Geografía con el fin de promover una enseñanza que considere el conocimiento previo de los alumnos y
sus vivencias del lugar donde viven. Haciendo hincapié en la importancia del contenido geológico a travéz de
actividades prácticas en las clases de Geografía, contribuyendo así con la educación cívica y estableciendo una
mejor relación hombre y naturaleza a travéz de la conciencia ambiental.

Palabras - Clave: Actividades prácticas; Geografía; Geología.

INTRODUÇÃO

Apresentam se neste trabalho algumas experiências e resultados do projeto: Incentivo ao ensino de
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Geociências no Estado de Alagoas. Projeto Piloto: Centros de Ensino Fundamental de Maceió e
Arapiraca. O projeto forma parte do Programa de Ações Interdisciplinares (PAINTER) da Universidade
Federal de Alagoas (UFAL).

Durante a pesquisa bibliográfica sobre ensino de Geociências em sala de aula, verificou-se a carência de
estudos que abordassem o uso de atividades práticas nas aulas de Geografia como ferramenta de intervenção
na aprendizagem dos discentes. Daí surge à importncia e a necessidade de trabalhar os assuntos sobre
Geociências, com ênfase nos conteúdos de Geologia, a partir de atividades práticas em sala de aula. O intuito
era contribuir para uma aprendizagem significativa e prazerosa dos discentes visando uma formação cidadã
consciente.

A pesquisa foi desenvolvida de Janeiro a Dezembro de 2013 na Escola Estadual Onélia Campelo, localizada no
Bairro Santos Dumont em Maceió - AL. As turmas trabalhadas foram 7ª ano A e B e o 8ª B matutino, com
aproximadamente 40-43 alunos por sala. As atividades consistiram na aplicação de aulas teórico-práticas em
cada turma. Em todas as aulas contou- se com a observação e supervisão da professora de Geografia,
identificada no decorrer deste trabalho como Supervisora.

O trabalho não se limita em meramente apresentar algumas atividades práticas para trabalhar nas aulas de
Geografia, o mesmo pretende preencher uma lacuna que tem se observado nos estudos e debates de
educadores como CARNEIRO, TOLEDO e ALMEIDA (2004) preocupados com a carência de informações sobre
Geociências na formação de alunos do ensino fundamental. Tratamos aqui as Geociências e não
especificamente a Geografia, também alvo do nosso estudo, atendendo a proposta dos Parmetros Curriculares
Nacionais (PCN) de não fragmentar no ensino fundamental os conhecimentos sobre sociedade e natureza no
contexto da Geografia.

Por outro lado, embora os autores como CAVALCANTI (2002) coloquem o conhecimento do meio geográfico
como elemento essencial no cotidiano dos alunos, ainda observa- se um distanciamento entre a Geografia
ensinada na escola e a realidade do território onde o aluno vive e se desenvolve.

A ponte entre ensinar e aprender Geografia está em relacionar a mesma ao convívio dos alunos. E neste
ensinar, o professor tem um papel mediador. Já no aprender, os alunos são “sujeitos ativos” (CAVALCANTI,
2002 p.18). Sendo assim, é preciso valorizar os conhecimentos prévios que os discentes possuem.

A gama de informações que os mesmos adquirem no dia a dia, na comunidade onde moram, pelos meios de
comunicação e matérias disponíveis a seu redor são de suma importncia. É preciso trabalhar essa riqueza
através de atividades com visão interdisciplinar, promovendo o conhecimento crítico e a visão holística do
mundo. Isso é possível a partir da introdução de elementos de Geociências conectados de forma coerente (ex:
universo, rochas, solo, meio ambiente).

As Geociências ajudam a formar uma perspectiva planetária, permitem trazer o
mundo real para sala de aula e a sala de aula para o mundo real. A busca de um
ensino mais prático e eficaz, apoiado na realidade vivencial permitirá que as pessoas
continuem com essa bagagem para o resto da vida (CARNEIRO, TOLEDO e ALMEIDA,
2004, p.559 ).

Considerando essa possibilidade de conectar elementos do mundo real dos discentes com saberes
geocientíficos, através dos conteúdos de Geografia, apresenta-se este trabalho. O mesmo pretende mostrar a
importncia dos conhecimentos geológicos para desenvolver uma conscientização ambiental.

A GEOCIÊNCIA COMO PRÁTICA NA ESCOLA

A discussão sobre as temáticas Geociências na escola vem algum tempo sendo tratados por autores como
Carneiro e Piranha (2009) os quais resaltam a necessidade de serem trabalhados no ensino básico tópicos
essenciais para a formação cidadã. Aqui resaltamos um exemplo fundamental: trazer as vivências da
realidade do aluno para a incorporação dos conhecimentos sobre o Sistema Terra, visando o seu uso além do
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marco de sala de aula. Gerando conhecimento prático como bagagem para o longo da vida, proporcionando
uma consciência socioambiental e política de acordo com a sua realidade local, porém, pensando como ser
globalizado.

E dentro dos conteúdos de Geologia o que relaciona a temática do Sistema Terra é possível formar um
cidadão responsável e sensível às questões que afetam a vida e o planeta. Desta forma, pode-se promover
uma educação capaz de mudar o cidadão. Quando se muda a forma de pensar, mudam-se também as
atitudes do ser pensante.

A mudança na educação não se trata de apenas mudar os métodos e a metodologia dos docentes ou
acrescentar mais conteúdos e práticas no currículo escolar. Vai além de estabelecer mais uma nova lei, é
preciso pensar de que maneira têm-se elaborado as questões que tratam da educação. É necessário que se
tenha a certeza do tipo de cidadão que se deseja formar.

Um dos problemas que os indivíduos detêm-se no momento é de opinarem, participarem e discutirem
decisões coletivas, ocasionado pela falta de informações sobre os assuntos em relação à Geologia do seu
próprio território (CARNEIRO e PIRANHA, 2009). Assim, em busca de contribuir com a solução desta
problemática foram traçados os seguintes objetivos:

1- Enfatizar a importncia da realização de atividades práticas pelos docentes, buscando melhorar o
ensino-aprendizagem dos mesmos, utilizando conteúdos geológicos, vinculados à matéria de Geografia.

2- Promover o contexto interdisciplinar das Geociências como ferramenta fundamental na formação de
indivíduos capazes de agir de forma mais completa ante os problemas sociais e ambientais da sociedade.

3- Desenvolver uma conscientização sobre o cuidado do meio ambiente a partir de recursos didáticos
disponíveis no cotidiano dos discentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

&9679; Materiais didáticos utilizados

Os Parmetros Curriculares Nacionais (PCN), e dentro deste o tema transversal: Meio Ambiente e, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- (LDB, 1996) que estabelece a necessidade de trabalhar a educação
ambiental como forma integrada aos conteúdos obrigatórios no ensino fundamental foram as bases
metodológicas deste trabalho. As mesmas foram colocadas em prática a partir do planejamento e aplicação
de cinco aulas teórico-práticas. Foram três aulas em sala e dois no Laboratório de Ciências da própria escola,
sempre relacionando questões sobre o Meio Ambiente.

O alvo de estudo foram os discentes e os seus conhecimentos prévios em relação aos conteúdos: Universo,
Geologia, Solo e Paisagem e, a sua visão sobre a localidade onde a escola se insere.

Com o intuito de trabalhar em parceria com os objetivos da Escola Estadual Onélia Campelo analisou-se o
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Identificou se que um dos interesses era trabalhar a temática
sobre o Meio Ambiente, buscando promover nos discentes uma formação cidadã crítica e participativa, sendo
reconhecedores de seus direitos e deveres. Observou-se que um dos objetivos contido no PPP da escola
estava inter-relacionado a um dos objetivos do Projeto que era justamente a conscientização e formação dos
discentes. Esse ponto em comum foi essencial para a boa execução da proposta.

A escola E. Onélia Campelo conta com excelentes recursos de áudio visual. Os quais foram utilizados em
algumas aulas. Esses recursos possibilitam a execução de atividades lúdicas com os discentes, incentivando a
criatividade e o trabalho em equipe e uma ótima estrutura física. Esse é o caso do laboratório utilizado para
algumas atividades práticas.

Utilizou-se uma coleção de rochas e minerais disponibilizados pelo laboratório de Geologia do IGDEMA- UFAL.
Também foram utilizados objetos produzidos a partir de alguns minerais e rochas (relógio, cermicas, copo e,
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apontadores dos próprios alunos). Ainda formaram parte da coleção amostras de solo do próprio município as
quais serão apresentadas abaixo.

&9679; Aplicação do Estudo

Antes de iniciar as temáticas do projeto PAINTER, foi aplicado na escola um questionário inicial. O objetivo
era identificar quais informações prévias sobre Geociências os alunos (7º ano A e B e 8º B) tinham assimilado
de forma duradoura em relação aos conteúdos vistos e avaliados no 6º ano. O questionário continha 7
questões sobre origem do universo, minerais, rochas, tipos de solo, paisagens e sub-regiões nordestinas. Ao
analisar as respostas do questionário, observou se a ausência de conhecimento sobre os assuntos
supracitados.

Posteriormente procedeu-se à aplicação do projeto de acordo com um cronograma que acompanhava as aulas
teóricas de Geografia entre Julho e Dezembro de 2013. Nas aulas ministradas foram utilizados os recursos
didáticos: data show, quadro branco, vídeos, imagens, coleção de rochas, minerais, solos, garrafas pet, etc.

As temáticas das aulas foram:

Aula 1: Introdução sobre a formação do universo e a estrutura do Sistema Terra.

Aula 2: Minerais e rochas, sua importncia no desenvolvimento econômico.

Aula 3: Solos de Alagoas, sua importncia e exploração como meio de sobrevivência.

Aula 4: Paisagem e o seu uso.

Aulas teóricas

Aula 1: Introdução sobre a Formação do Universo e a Estrutura do Sistema Terra:

A aula foi ministrada no auditório da escola. A temática sobre a formação do universo e o surgimento da terra
teve como objetivo promover no aluno um conhecimento científico amplo e claro sobre a ciência geográfica,
com ênfase na formação da Terra. Durante a aula foi trabalhado um vídeo sobre a formação do universo.
Utilizou-se data show apresentando alguns pontos interessantes sobre o surgimento e características da
Terra.

Aula 2: Minerais e Rochas, sua Importncia no Desenvolvimento Econômico:

A temática sobre minerais e rochas foi abordada com auxilio de uma coleção. O objetivo foi promover a
compreensão crítica dos alunos sobre a diversidade de cores e características físicas das nossas riquezas
naturais. A exploração dessas riquezas estabelecendo uma relação entre as informações obtidas nos meios de
comunicação e a realidade local dos discentes.

Primeiramente, todos puderam ver e tocar os minerais e rochas. E até alguns puderam cheirar os mesmos. A
coleção continha os minerais (quartzo, mica, calcita, feldspato e talco) e rochas (ígneas, metamórficas e
sedimentares) da própria região alagoana.

Aula 3: Solos de Alagoas, sua Importncia e Exploração Como Meio de Sobrevivência:

A terceira aula ocorreu no laboratório de Ciências da escola, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre
a riqueza do Estado de Alagoas de maneira que sintetizassem as informações já obtidas nos assuntos
anteriores permitindo então, conectar as mesmas com a problemática da conscientização.

Foram utilizados nas aulas data show e alguns materiais como: garrafa pet, água, solo com vegetação,
bandejas e classes de solo (solo de mangue e solo arenoso, ambos da região litornea de Maceió, solo do
agreste alagoano retirado do município de Arapiraca, solo orgnico retirado de uma área de restinga da mata
Atlntica localizado no Bairro do Canaã, Maceió-Al e latossolo colhidos no mesmo local). Nesta aula os próprios
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alunos também levaram alguns solos da sua localidade e garrafas pets.

No decorrer da aula foi elaborado um perfil de solo ilustrando os solos predominantes no Estado de Alagoas.
Isto promoveu uma melhor compreensão sobre o uso do solo e também ocorreram três simulações buscando
esclarecer, algumas causas que promovem a erosão no solo diferenciando as causas de origem natural e
antrópica. Buscou-se a cada momento a interação dos discentes com os materiais disponíveis na aula,
procurando o melhor envolvimento com a temática.

Atividades práticas sobre a temática solo:

Elaboração do perfil de solo: Foi montado um perfil hipotético colocando a primeira camada no fundo da
garrafa pet, a brita moída simulando o Horizonte C (ou saprólito) e as demais camadas mais finas simulando
as diversas classes de solo do litoral, Agreste e Sertão alagoano.

Simulação do processo de erosão do solo: Foram utilizados 2 recipientes retangulares contendo solos, um
com vegetação e outro sem vegetação e uma garrafa pet e água para imitar a chuva simulando um processo
de erosão, comum em áreas de risco Geológico de Maceió.

Infiltração da água no solo: Foram utilizados 2 recipientes retangulares com solo orgnico e o outro com
solo arenoso, garrafa pet e água. O intuito era verificar a maior infiltração da água no solo arenoso
relacionando com a maior porosidade do material.

Aula 4: Paisagem e o seu uso

Na quarta aula foi abordado o conteúdo de paisagem, utilizando o recurso data show com diversas imagens
representando vários aspectos (rurais, urbanos, naturais, relacionando a ação do homem) e regiões do Brasil.
O objetivo foi promover uma conscientização sobre o papel do homem na alteração do espaço onde vive. De
acordo com as suas necessidades e ao longo do tempo. A partir das imagens apresentadas, os alunos
desenvolveram uma visão holística sobre o conhecimento da paisagem e seus elementos. Observaram,
analisaram, interpretaram e descreveram várias imagens no decorrer da aula.

Atividade lúdica de encerramento

No encerramento do projeto ocorreu uma gincana no auditório da escola com duração de 2 horas. O intuito foi
revisar os conteúdos abordados em sala promovendo uma atividade lúdica com reflexão mais dinamizadora.
Foram realizadas oito dinmicas com tempo cronometrado.

As turmas foram divididas em dois grupos. Essa divisão ocorreu devido ao pouco tempo para a realização das
provas e pela quantidade de discentes, pois cada turma tinha em média 40-43 alunos; buscando promover
nos discentes a experiência de relacionar os conteúdos com sua realidade local e criando um conhecimento
duradouro (ANTUNES, 2001).

As atividades e seus objetivos foram:

Grito de animação: Para despertar o interesse dos discentes. Elaboração do sistema solar: Buscou-se
desenvolver habilidade e organização. Baralho (passa-repassa): objetivo de revisar os conteúdos
aprendidos anteriormente nas aulas. Verdadeiro ou Falso (perguntas e respostas): objetivo de promover
confiança entre eles e a preocupação em relembrar os assuntos com temática abordada nas perguntas. Torta
na cara: com interesse de motivar os alunos a compreender que a Geografia é uma ciência ativa e atuante
dentro da sala de aula. Desenhe se for capaz: observar se os discentes desenvolveram uma visão holística
referente à compreensão sobre a paisagem. Mapeando as sub-regiões: analisar se os discentes
conseguiram compreender a localização das sub-regiões do Nordeste e suas características. Mini Maratona:
buscou-se avaliar o quanto os alunos conseguiram assimilar sobre as características das rochas, minerais e
solo de Alagoas.

Ao final das atividades acima desenvolvidas nas três turmas, foi aplicado um novo questionário avaliativo
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final com 11 questões contendo perguntas semelhantes as que estavam contidas no primeiro questionário, o
qual serviu como diagnóstico; e mais 4 questões que se fizeram necessárias com o objetivo de analisar e
comparar o desenvolvimento dos alunos.

RESULTADOS E DISCUSÃO

Diante das respostas dos discentes no primeiro questionário foram tabulados os erros e acertos dos alunos de
cada turma (Tabela 1). Infelizmente os resultados parcialmente obtidos, não foram algo satisfatório e nem
esperado pelos participantes do projeto. Ao corrigir todo o questionário foi surpreendente observar que os
discentes não conseguiram responder questões básicas sobre o surgimento do universo, sobre o uso do solo e
sua importncia. Visto que esses assuntos são abordados no 6º ano do ensino fundamental II. Durante as 5
aulas estabeleceu-se uma compreensão entre os conteúdos didáticos com a realidade dos alunos que residem
no bairro Santos Dumont e bairros vizinhos.

Tratando-se dos resultados finais, a tabela 2 apresenta resultados bem satisfatórios. Podendo-se observar o
quanto é necessário trabalhar em sala de aula instrumentos que promovam o interesse e prendam a atenção
dos discentes. Mas para isso, é necessária muita atenção, tempo e interesse do próprio docente (ANTUNES,
2001).

Comprovou-se que trabalhar a teoria/prática no mesmo momento, pode proporcionar um nível de
compreensão maior nos discentes, mas também reconhecemos que não é algo tão fácil. A mudança no ensino
não depende apenas de mudar a maneira de pensar, mas também em se propor a mudança e a
transformação.

Durante as aulas observou-se grande entusiasmo nos discentes em relação aos assuntos abordados. Eles
conseguiram relacionar as vivências do seu cotidiano com os assuntos aplicados na aula.

Tabela 1. Resultado do primeiro questionário aplicado nas Turmas 7º ano A e B e no 8ºB
TURMAS ACERTOS ERROS TOTAL DE ALUNOS
7º ano A 5,46% 94,54% 34
7º ano B 3,57% 96,43% 36
8º ano B 8,3% 91,7% 43

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 2. Resultado do questionário final avaliativo aplicado nas turmas 7º ano A e B e 8º B
TURMAS ACERTOS ERROS TOTAL DE ALUNOS
7º ano A 72,07% 27,93% 37
7º ano B 77,57% 22,43% 20
8º ano B 68,18% 31,82% 34

Fonte: Elaborado pelos autores
OBS: Nas turmas do 7º B foi realizada atividade em dupla, devido falta de material para aplicar
individualmente.
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Durante as aulas observamos que os discentes ficavam atentos e participativos de maneira que se estabelecia
a troca de saberes. Nas aulas os discentes apresentavam informações adquiridas através da mídia ou do
senso comum transmitida por algumas pessoas e assimilada pelos mesmos.

Observando o resultado de acertos e erros nos questionários aplicados inicialmente como diagnóstico e final
como analise, é evidente um resultado favorável de aprendizagem nas três turmas. Isso significa que houve
um aumento do nível de conhecimento dos alunos, ou seja, trabalhar os conhecimentos prévios dos mesmos
com o auxilio de materiais disponíveis em seu cotidiano, oferece bons resultados (CALVACANTI, 2002).

No início os discentes não identificavam o que era Geologia e sua importncia, e nem conseguiam relacionar as
teorias ensinadas em sala com a dinmica cotidiana que os cercava. As práticas aqui apresentadas não se
limitam como soluções para uma boa educação. São apenas meios para incentivar o aluno a fazer uma
ligação entre o didático e o real.

Os discentes conseguiram apresentar o quanto eles são capazes de estabelecer uma relação entre os
assuntos contidos em elementos das Geociências, com a real importncia em suas vidas. Segundo Cavalcanti
(2002), o docente deve intervir no processo de formação do conhecimento do aluno, promovendo o interesse
e o crescimento do ensino-aprendizagem, utilizando atividades que desenvolvam um conhecimento intelectual
dos discentes.

CONSIDERAÇÃO FINAL

No decorrer do projeto foi necessário provar que a abordagem dos conteúdos geológicos na disciplina de
geografia, não se trata de algo complicado e desnecessário; as questões de conscientização, preservação e
conservação se relacionam com a formação cidadã que busca formar uma sociedade consciente e tolerante.
Cidadãos críticos capazes de (re) construir não apenas com interesse individual, mas social. O ensino de
Geologia pode e deve participar do processo formador de uma cultura de sustentabilidade.

A pesquisa também apresenta que quando o docente se dispõe a pensar criar e (re)criar seus métodos e sua
metodologia passa a conhecer e compreender a deficiência e potencialidade dos alunos, e a importncia de
promover uma aula com informações enriquecedoras na vida dos discentes. Da mesma forma, é importante
que os discentes passem a conhecer e compreender que a sua realidade não está distante da vivência de
outros alunos de sua idade, ou que moram nos demais estados ou em outros países.

A Geografia como foi vista tem um papel muito importante para promover em todas as aulas momentos
prazerosos e interessantes, que estimulem uma visão holística e “conhecimento intelectual” (ANTUNES,
2001). Por fim, sugere-se que os docentes em especial os licenciados em Geografia, utilizem recursos
didáticos disponíveis no seu cotidiano; que promovam aulas com atividades práticas e busquem valorizar e
respeitar os conhecimentos prévios dos discentes, tecendo uma educação socioambiental.
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