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RESUMO

O presente artigo foi desenvolvido a partir da iniciação na prática de ensino na Escola Municipal Maria de
Lourdes Gomes, município de São Cristóvão – SE, realizada através da disciplina Estágio Supervisionado
em Ensino de Geografia I. Têm-se como objetivo refletir sobre o a importância da inserção de novas
metodologias que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem, aproximando o discente ao universo
vivido, estimulando a participação dos discentes no processo de aprendizagem. Para alcançar tal objetivo
foi realizada uma oficina com alunos do 4° ano do ensino fundamental, com a utilização de imagens que
auxiliou no desenvolvimento da abordagem referente à interação campo. Compondo os procedimentos
metodológicos, realizou-se levantamento bibliográfico acerca da temática e pesquisa de campo.

RESÚMEN

Este artículo fue desarrollado a partir de la iniciación a la práctica de la enseñanza en la Escuela Municipal
Maria de Lourdes Gomes, en San Cristóbal – SE, adonde fue realizada la disciplina Estágio Supervisionado
em Ensino de Geografia I. Tiene como objetivo refletir sobre la importancia de la integración de las nuevas
metodologías que ayudan al proceso de enseñanza y aprendizaje, acercando el estudiante del universo
vivido, fomentando la participación de los estudiantes en el processo de aprendizaje. Para lograr este
objetivo se realizó una oficina con los estudiantes desde el nivel de 4 º grado, con el uso de imágenes que
ayudaron a desarrollar el enfoque que se refere a la interacción con el campo. Los procedimientos
metodológicos, fueron compuestos por la revisión de la literatura y investigación de campo.

Eixo Temático: Educação e Ensino de Ciências Humanas e Sociais
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Há na atualidade do ensino de Geografia a necessidade de utilizar metodologias que valorizem o saber dos
alunos e o envolvem no processo de ensino/aprendizagem. A inserção de novas práticas pedagógicas e o
do desenvolvimento de atividades lúdicas na educação básica é de suma importância para tornar as aulas
mais dinâmicas e atrativas, valorizando as análises do espaço vivido, onde a percepção e a valorização dos
indivíduos são os principais temas.

A utilização de imagens é um exemplo, uma vez que é um recurso aceito pelos alunos, onde identificam as
paisagens que estão expostas comparando com as que presenciam em seu cotidiano, analisando os
processos que transformam e se intensificam cotidianamente, tornado este um analisador dos processos
espaciais no qual estão inseridos.

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo demonstrar a experiência com a utilização de imagens,
durante a exposição de conteúdos geográficos relacionado com as temáticas referentes ao campo e
cidade, vivenciadas com as atividades na disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de Geografia I,
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes Gomes, localizada no município de São
Cristóvão – SE. Compondo os procedimentos metodológicos, realizou-se levantamento bibliográfico acerca
da temática, destacando a importância da inserção de novas práticas pedagógicas e pesquisa de campo.
Sendo essa última, concretizada a partir da prática docente em sala de aula na Educação Básica.

Para facilitar a compreensão, o presente artigo foi dividido em uma breve reflexão teórica; descrição da
oficina realizada com os alunos do 4º ano; considerações finais e referências bibliográficas.

A UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COMO RECURSO PARA DINAMIZAR O ENSINO DE GEOGRAFIA

Diante das dificuldades encontradas na educação básica, como o desestímulo dos alunos, é de extrema
importância que o professor trabalhe novas metodologias que venham a motivar e a desenvolver a
aprendizagem nos discentes.

No processo de formação de professores, as disciplinas voltadas para a área de educação, abordam
metodologias diversificadas as estratégias de como trabalhar os conteúdos geográficos em sala de aula.
Nesse sentido, Pontuschka (2009, p.278), destaca que, “As imagens estão a invadir nossas casas, os
painéis e outdoors, acompanhando-nos onde quer que estejamos. Vivemos no mundo das imagens e
pouco sabemos sobre elas”. Sendo assim, é indispensável problematizar e propor os novos métodos e
técnicas de ensino, que auxiliem no processo de ensino/aprendizagem. A autora ressalta ainda que,

A imagem, no ensino de Geografia, geralmente é empregada como mera
ilustração. Mesmo que os autores de um texto tenham integrado as figuras ao
conteúdo, o que nem sempre ocorre, elas não são utilizadas no espaço escolar
como complementação do texto ou recurso de onde é possível extrair
informações e promover a articulação com o conteúdo da escrita. (PONTUSCHKA,
2009, p. 278).

Apesar das representações gráficas como mapas, imagens que estejam relacionadas com o cotidiano dos
docentes muitas vezes deixam de ser exploradas pelos professores, uma vez que, as imagens que
atualmente são veiculadas por diversos meios de comunicações fazendo parte da nossa vida, transmitem
informações tão rapidamente que dificilmente paramos para fazer uma observação com o intuito de
interpretá-las.

No processo de ensino o educador deverá buscar o uso de recursos diversos que facilitem a análise, o
entendimento e a assimilação dos conteúdos científicos. Por ser uma rica fonte de informação à disposição
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dos professores, o uso de imagens tem despertado o interesse de vários profissionais da educação, pois,
permite que os discentes tenham uma maior compreensão do espaço vivenciado no seu cotidiano. A
utilização de imagens com a mediação do professor facilita o processo de ensino-aprendizagem, uma vez
que aproxima o aluno a sua realidade, proporcionando dessa forma, uma maior compressão do assunto,
colaborando para que o aluno construa o seu conhecimento e próprios conceitos. O professor, como
mediador do conhecimento, não pode ignorar uso de imagens no processo educacional, utilizando-as de
modo adequado.

A importância do uso de imagens em sala de aula se torna ainda mais relevante uma vez que o ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio), um dos indicadores que mede o desempenho e a qualidade do ensino
no último estágio da educação básica e uma modalidade alternativa ou complementar dos processos de
seleção para o acesso ao ensino superior, utiliza prioritariamente imagens nas questões relacionadas à
Geografia ou aos conhecimentos humanos. Sendo assim, Sayão e Nunes, destacam que “A utilização de
diversas linguagens, principalmente imagéticas, presentes nas questões, demonstram a importância da
Geografia escolar trabalhar com estas desenvolvendo habilidades fundamentais ao processo de
alfabetização geográfica”. (2011, p. 36)

A presença das imagens nas provas do ENEM evidencia a importância do professor utiliza-las em sala de
aula para a elaboração de atividades que valorizem as habilidades dos discentes na leitura de diversas
paisagens, facilitando desta forma o entendimento da Geografia. Seemann, comenta que,

Para a Geografia, essa transição para uma sociedade imagética causa impactos
mais profundos, porque a ciência geográfica é uma disciplina visual, isto é, como
caso único entre as ciências humanas, a visão é quase indubitavelmente um
pré-requisito para as suas buscas.( SEEMANN, 2003, p. 2)

Inserir imagens no ensino de Geografia para tornar o processo de ensino-aprendizagem dinâmico, torna-se
um instrumento de análise para o professor trabalhar na sala de aula para a compreensão da organização
espacial, inserindo o aluno na construção do conhecimento e não apenas transmitir os conceitos prontos é
fundamental para formar cidadãos críticos e reflexivos. Desta forma, a utilização de imagens é um recurso
que os docentes poderão facilitar e aproximar o conhecimento científico da realidade dos alunos e instigar
os mesmos a realizar uma leitura do espaço geográfico.

APRENDENDOO GEOGRAFIA POR MEIO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS: “VARAL DE IMAGENS:
PAISAGENS DO CAMPO E DA CIDADE”

Anteriormente a aplicação da oficina, ocorreu o momento de observação das aulas da professora regente,
que trabalhou com o tema Caminhos que chegam à escola, onde se incluía a localização, pontos de
referência e pontos cardeais. Primeiramente foi trabalhada a lateralidade, pois como comenta Silva “o
domínio dos lados do próprio corpo constitui a base para que a localização espacial aconteça” (2010, p.
139). A professora utilizou-se de alguns exemplos como o quadro e a porta, perguntado se eles estavam à
direita ou a esquerda deles, se colocando na posição em que a docente (que era ao contrário da deles),
pediu para que os alunos respondessem em que posição estava a porta e o birô.

Na aula seguinte, a professora adentrou em pontos de referência e pontos cardeais, pedindo que os alunos
esticassem o braço direito para a direção em que o Sol nasce (nascente) encontrando assim o ponto Leste.
Em seguida, esticar o braço esquerdo para a outra direção (ponto Oeste). E demonstrando que o norte
está na frente deles e o sul, atrás.

Dessa forma percebemos que a professora se utilizou das situações-problemas, que segundo Meirieu
(1998), é toda e qualquer atividade não aleatória e que seja criada e organizada pelo professor com o
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intuito de mobilizar e desafiar a criança a encontrar soluções aos problemas propostos, a criança pode ser
colocada diante de uma infinidade de tarefas: seja ela de elaboração de um texto, uma intervenção oral,
montagem de um jornal, resolução de uma questão de matemática, análise de documentações, interação
e reconhecimento de um determinado instrumento, enfim, situações com um determinado nível de
complexidade que a mobilizem e que lhe permitam encontrar soluções.

Com o objetivo de romper com o caráter tradicional das aulas de geografia e facilitar a compreensão da
temática acerca da relação campo e cidade, foi desenvolvida uma oficina pedagógica utilizando imagens
que retratam as paisagens de ambos espaços. A atividade intitulada “Varal de imagens: Paisagens do
campo e da cidade” na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes Gomes na turma do 4°
ano do ensino fundamental, teve como principais objetivos incentivar a participação dos alunos durante a
aula, facilitar a compreensão dos alunos referente à temática e despertar o interesse pela leitura de
imagens.

Além de ser uma atividade sem grandes custos, visto que se utiliza de imagens encontradas em jornais e
revistas, é uma prática que aguça o olhar geográfico dos alunos tornando-os mais críticos e reflexivos por
meio da contextualização das imagens com o conteúdo.

Ao iniciarmos a oficina, foi explicado aos discentes que se reunissem em quatro grupos para realizar a
confecção do varal. Posteriormente distribuímos as imagens e diversos materiais necessários para a
elaboração dos mesmos como tesouras, colas, lápis de cor trazidos pelos alunos na mesa que estava
localizada no centro da sala, e pedimos que em dupla ou trio escolhessem quatro imagens do campo e da
cidade. Essa foi uma forma avaliativa que encontramos para perceber se os alunos haviam compreendido
o tema e se conseguiam diferenciar os tipos de paisagens encontradas nos dois espaços trabalhados.
Pensando nisso, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) asseveram que:

As imagens estão a invadir nossas casas, os painéis e outdoors,
acompanhando-nos onde quer que estejamos. Elas nos chegam por meio de
fotografias nos jornais, com movimento nas propagandas de televisão e nos
filmes, mas há necessidade de, geograficamente, pensar o sentido que tais
representações têm para a formação cultural de professores e alunos
(PONTUSCHKA, PAGANELLI E CACETE, 2009, p. 278, 279)

A atividade é importante na construção do conhecimento do aluno acerca de vários temas que assim
podem ser trabalhados em sala de aula de maneira diferenciada. Esse tipo de prática faz com que o aluno
possa compreender o conteúdo trabalhado com as experiências que acontecem na vida cotidiana por meio
de imagens.

O primeiro momento da oficina consistiu no levantamento de algumas perguntas com o objetivo de
diagnosticar os conhecimentos prévios que os alunos possuíam referente aos temas trabalhados, tais como
o rural e o urbano e as diferentes paisagens, que Kaercher caracteriza como,

Fazer perguntas é uma estratégia de sedução e curiosidade com o meu aluno.
Desejo que ele deseje me ouvir, prestar atenção no que eu falo. Para isso é
conveniente que eu também possa ouvi-lo com atenção, inseri-lo na geografia do
cotidiano de sala de aula. (KAERCHER, 2011, p.13)

Com a “perguntação”, como intitula Kaercher, buscamos estimular os alunos a perceber como a geografia
está no seu cotidiano e relacionando os temas com a percepção geográfica que os alunos possuíam
através de sua visão de mundo, inter-relacionando com os conceitos científicos da geografia.

No momento posterior, foi aplicada a oficina, que abordou conteúdos referente ao Campo e a Cidade,
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abrangendo a migração, êxodo rural, a interdependência e atividades encontradas em ambos os espaços,
as problemáticas, os diferentes tipos de paisagens, meios de transporte, poluição sonora, poluição do solo
e população.

No decorrer da explanação referente ao conteúdo, os alunos foram instigados a fazer a leitura da imagem
exposta e refletir sobre os exemplos do seu cotidiano, como a os motivos da migração, onde como os
próprios alunos comentaram que seus pais, avós relataram os motivos que impulsionaram o deslocamento
do campo para a cidade. É válido ressaltar que, “A geografia na escola deve estar, então, voltada para o
estudo de conhecimentos cotidianos trazidos pelos alunos e para seu confronto com o saber sistematizado
que estrutura o raciocínio geográfico” (CAVALCANTI, 1998, p. 129). Sendo assim, as vivências sociais dos
alunos são fonte rica de saberes que devem ser utilizados para que ocorra uma aprendizagem significativa
da disciplina de geografia.

Em seguida deu-se inicio o processo de colagem onde cada grupo colaria as imagens escolhidas numa
folha de A4 e posteriormente as apresentaria, diferenciando as paisagens e mostrando como ambos os
espaços encontram-se interligados.

Por último houve a confecção do varal, onde cada dupla colou a folha de A4 que continha as imagens
escolhidas por eles em um barbante e o varal ficou fixado na parede da sala de aula.

Antes do final da aula foi solicitada aos grupos a apresentação das imagens para toda turma a fim de que
as escolhas das imagens fossem debatidas e o conhecimento compartilhado com todos.

Verificamos que, através das oficinas, estabeleceu-se nas aulas de geografia um caráter educativo,
atrativo e dinâmico, por meio do desenvolvimento das atividades sobre os temas relacionados a relação
campo e cidade. Dessa forma, o professor deve contribuir de forma significativa para que os alunos
absorvam as informações e construam seus conhecimentos a partir das práticas vivenciadas na sala de
aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o período de estágio serviu para diagnosticar a realidade da Escola Municipal Maria de
Lourdes Gomes em toda sua dinâmica, sejam na estrutura física, no corpo docente, os recursos didáticos,
os espaços pedagógicos, as observações das aulas do professor regente, a aplicação de oficinas
pedagógicas, no sentido de estimular a participação dos discentes no processo de ensino/aprendizagem.

A inserção de novas metodologias de ensino proporcionam aulas criativas e dinâmicas, o aproximando o
aluno da realidade que o cerca. Para isso, é necessário ter o conhecimento do espaço em que o aluno está
inserido, fazendo com que o professor conheça a realidade da instituição e do cotidiano do aluno para que
desenvolva práticas que possam ser realizadas que beneficiem a aprendizagem significativa do aluno.

Através da oficina, foi possível constatar que os alunos assimilaram e compreenderam os conteúdos
alusivos a relação campo e cidade com facilidade, tendo em vista que, todos relacionaram corretamente as
figuras.

A interpretação de imagens dada pelos alunos das imagens expostas revela o senso crítico empreendido
pelos mesmos e o sucesso dos objetivos propostos por essa metodologia de trabalho, uma vez que
contribui para que o ensino de geografia cumpra seu papel enquanto instrumento de libertação social, na
medida em que aproxima o discente da realidade que o cerca. Como resultado, percebemos a importância
da inserção de atividades lúdicas para dinamizar as aulas de geografia estimulando a participação e
proporcionando uma melhor compreensão da temática pelos discentes.
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