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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar a paisagem no ensino de
Geografia, considerando as práticas pedagógicas no 6º ano do Ensino Fundamental no
município de São Paulo do Potengi/RN. A escolha do conceito de paisagem se justifica por
acreditarmos que a utilização da leitura da paisagem no ensino de Geografia pode ser uma
forma de levar o aluno a desvendar o espaço na trama da história e das transformações sociais
e físicas. Por se tratar de um trabalho voltado para o ensino, buscamos em autores como
Cavalcanti (2013), Kaercher (2003), Callai (2005) e nos Parâmetros Curriculares (1998) as
discussões, reflexões e os desafios que viessem a expor os principais contextos referentes ao
conceito de paisagem e ao ensino de Geografia na Educação Básica da atualidade. Como
partimos para trabalhar a paisagem numa perspectiva mais humanista, buscamos em outros
autores ampliar as nossas concepções teórica desse conceito, trazendo autores como Sauer
(1998), Cosgrove (1998), Claval (2014), Berque ([1984] 2012) e Corrêa (2012). No que se
refere ao trabalho empírico, ele foi realizado em duas escolas públicas da Cidade. Foram
realizadas visitas aos estabelecimentos, entrevistas com os professores e observações em suas
aulas, além da análise dos livros didáticos e dos seus planejamentos em relação ao ensino de
Geografia no 6º ano. Por fim, elaboramos uma proposta metodológica voltada para explorar
as paisagens locais, no caso da cidade de São Paulo Potengi, como estratégia que favorece a
ampliação conceitual e prática no ensino de paisagem exposto no livro didático.

Palavras-chave: Ensino. Geografia. Paisagem.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo principal investigar el paisaje en la enseñanza de Geografía,
a partir de las prácticas pedagógicas en el 6º año de la Enseñanza Primaria en el municipio de
São Paulo del Potengi /RN. La elección del concepto de paisaje se justifica porque creemos
que la utilización de la lectura del paisaje en la enseñanza de Geografía puede ser una forma
de llevar al alumno a desvelar el espacio en la trama de la historia y de las transformaciones
sociales y físicas. Por tratarse de un trabajo direccionado a la enseñanza, buscamos autores
como Cavalcanti (2013), Kaercher (2003), Callai (2005) y en los nos Parámetros Curriculares
Nacionales (1998) las discusiones, reflexiones y los retos que vengan a exponer los
principales contextos referentes al concepto de paisaje y a la enseñanza de Geografía en la
Educación Básica de la actualidad. Ya que optamos por trabajar el paisaje en una perspectiva
más humanista, buscamos en otros autores ampliar nuestras concepciones teóricas de ese
concepto, presentando autores como Sauer (1998), Cosgrove (1998), Claval (2014), Berque
([1984] 2012) y Corrêa (2012). Del punto de vista empírico, el trabajo fue realizado en dos
escuelas públicas de la Ciudad. Fueron realizadas visitas a los establecimientos, encuestas con
los profesores y observaciones en sus clases, además del análisis de los libros didácticos y de
sus planes de enseñanza de Geografía en el 6º año. Por fin, elaboramos una propuesta
metodológica con la intención de explotar los paisajes locales, en el caso de la ciudad de São
Paulo del Potengi, como estrategia que favorece la ampliación conceptual y práctica en la
enseñanza del paisaje expuesto en el libro didáctico.

Palabras clave: Enseñanza. Geografía. Paisaje.

ABSTRACT
The present research aims to investigate landscaping in the teaching of Geography,
considering the pedagogical practices in the 6th year of Ensino Fundamental in the city of São
Paulo do Potengi/RN. The choice for the concept of landscaping is justified by believing that
the use of landscape reading, in the teaching of Geography, can be a way to lead the student to
uncover the space in the plot of history and in social and physical transformations. Because it
is a work focused on teaching, we seek in authors such as Cavalcanti (2013), Kaercher (2003),
Callai (2005) and in the Curriculum Parameters (1998) the discussions, reflections and
challenges that would expose the main contexts referring to the concept of landscaping and to
the teaching of Geography in Basic Education of the present time. As we start to work the
landscape in a more humanistic perspective, we seek in other authors to broaden our
theoretical conceptions of this notion, bringing authors such as Sauer (1998), Cosgrove
(1998), Claval (2014), Berque ([1984] 2012) and Corrêa (2012). Regarding the empirical
work, it was carried out in two public schools of the City. Visits to the establishments,
interviews with teachers and observations in their classes were carried out, as well as the
analysis of the textbooks and their planning in relation to the teaching of Geography in the 6th
year. Finally, we elaborated a methodological proposal aimed at exploring the local
landscapes, in the case of the city of Potengi, as a strategy that favors the conceptual and
practical extension in the teaching of landscaping exposed in the textbook.

KeyWords: Teaching. Geography. Landscape
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1 INTRODUÇÃO

A geografia é um conhecimento relevante para a leitura e conhecimento do mundo. Os
temas relacionados ao seu ensino têm ocupado espaço significativo no âmbito das políticas
nacionais de educação e no meio geográfico brasileiro. Os últimos anos, no contexto do
ensino básico, tivemos uma reorganização curricular cujos marcos são os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). No seio das sociedades geográficas temos a proliferação das reflexões em eventos
promovidos pela Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) e outros de cunho mais
específicos, como: Encontro Nacional de Ensino de Geografia – Fala Professor [ENEG],
Encontro Nacional de Geógrafos [ENG] e Encontro Nacional de Prática de Ensino de
Geografia [ENPEG]. Nesses eventos, as preocupações sobre a contribuição da Geografia para
a educação e formação da cidadania, como também a intervenção e consolidação dos
conhecimentos geográficos nas questões curriculares nacionais se evidenciam denotando
distintos vieses de interpretação.
As questões que norteiam as discussões estão relacionadas a diferentes temáticas, tais
como: a presença da disciplina nas escolas; os conteúdos priorizados (e nestes sua relevância
para contribuir com compreensão da realidade contemporânea); a didática do professor e a
conexão entre conhecimentos acadêmico/saberes escolares.
Ampliando esse contexto, podemos observar a preocupação com o ensino dos
conceitos geográficos e sua pertinência como conteúdo escolar. Sobre isso, Moreira (2005)
chama a atenção para as categorias como conceitos em ação, instrumentos intelectuais que
permitem a formulação de enunciados e explicações sobre o mundo forjados em uma dada
condição histórica. Com esse entendimento os conceitos podem ser metamorfoseados em
categorias vivas que adquirem significado e favorecem a problematização de novos contextos
relacionados as exigências didáticas evidenciadas contemporaneamente. Os aspectos que
apontam a necessidade dessa atualização podem indicar o esgotamento de um dado conceito e
levar à formulação de novos que atendam a processos e fenômenos contemporâneos. A
atualização dos conceitos pode surgir na leitura inicial da realidade pelos geógrafos ou da
investigação no campo de temas geográficos específicos. Nesse aspecto, a metamorfose dos
conceitos pode muito bem ter o início em uma abordagem prática, situada no âmbito da
educação escolar e, por isso mesmo, ser de grande interesse dos geógrafos e, em especial, dos
professores.
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Por isso, considerando a minha experiência como docente no ensino básico e os
desafios que me deparo para fazer circular os conceitos no âmbito do ensino de Geografia,
torno especificamente o conceito de paisagem em campo de reflexão e experimentação nessa
dissertação de mestrado. Isso por que, a paisagem, antes de ser um conceito presente em
inúmeras áreas do conhecimento formal (ciências, artes etc.), é uma palavra presente na
linguagem comum socialmente veiculada, o que torna a sua migração para o saber escolar
uma potência e também uma dificuldade. Como potência temos, já de partida, essa noção
estabelecida no conhecimento prévio do aluno. No entanto, como professores, temos que
ampliar esse saber para zonas mais complexas e nisso se estabelece o desafio em ensinar um
conteúdo-conceito que ultrapasse os limites das experiências cotidianas.
Desse modo, a escolha do conceito de paisagem, em detrimento de outros, como
norteador em nosso trabalho se justifica por acreditarmos que a utilização da leitura da
paisagem no ensino de Geografia pode ser uma forma de levar o aluno a desvendar o espaço
na trama da história e das transformações sociais e físicas. A paisagem é o resultado do que
aconteceu ali. A materialização do ocorrido transforma em visível, perceptível, o acontecido.
Descrever e analisar estas paisagens locais supõe, portanto, buscar as explicações que tal
―retrato‖ nos apresenta.
A experiência com o ensino de Geografia na rede pública e privada de ensino desde
1998, passando por diversas escolas estaduais, municipais e particulares, me proporcionou a
oportunidade de trabalhar com diversas coleções didáticas de ensino de Geografia. Mas foi
nos últimos anos, como professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN) que passei a observar de forma mais detalhada a maneira que o
conceito de paisagem é trazido pelos livros didáticos. Nesse sentido, passei a questionar: por
que o conceito de paisagem é trazido nos livros didáticos de maneira tão resumida em relação
aos Parâmetros Curriculares, artigos e livros acadêmicos? Por que os livros didáticos não
trabalham a paisagem numa perspectiva mais ampla? Será que o conceito de paisagem, da
maneira que é trazido nos livros didáticos, contribui na compreensão do espaço geográfico? E
os professores, como eles trabalham esse conceito em sala? Será que trazem novas
abordagens ou transmitem apenas o que está no livro didático? A dinamicidade das relações
sociais e das relações do Homem com a Natureza, trazidas nos livros didáticos do 6º ano do
Ensino Fundamental II, desencadeia um jogo de forças, cujos resultados são concretos e
visíveis.
Esses questionamentos em relação à maneira que o conceito de paisagem é trazido
pela maioria dos livros didáticos me levaram a observar também que esse conceito é trazido
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quase que exclusivamente, apenas nas primeiras aulas do 6º ano do Ensino Fundamental II,
como uma definição do que é a paisagem. Mas por que a paisagem, um conceito tão
importante para o ensino de Geografia, é trabalhada apenas nas primeiras aulas do 6º ano?
Como esse conceito é trazido pelos livros didáticos do 6º ano? A paisagem também não teria
uma função importante no decorrer dessa série? De que maneira a paisagem poderia ser
trabalhada no sentido de contribuir para a compreensão do espaço geográfico no decorrer
dessa série do Ensino Fundamental II?
Considerando tais ponderações situamos a pesquisa sobre paisagem1 no Ensino
Fundamental II, mais especificamente no 6º ano, tendo como eixo norteador as práticas
pedagógicas dos professores de Geografia. Sendo assim, o objetivo geral da investigação foi
Explicitar como o conceito de paisagem está sendo trabalhado no 6º ano do Ensino
Fundamental II das escolas públicas do município de São Paulo do Potengi/RN, tendo como
referência as práticas pedagógicas dos professores de Geografia. A partir desse objetivo geral
se desdobraram os seguintes objetivos específicos:
- Refletir sobre o contexto geral do ensino de Geografia, considerando orientações voltadas
para o nível básico.
- Refletir sobre as concepções implicadas na exploração do conceito paisagem e sua
importância na Educação Básica;
- Propor práticas pedagógicas que utilizem a paisagem como recurso metodológico para o
ensino de geografia no 6º ano do Ensino Fundamental.
A escolha do município de São Paulo do Potengi como recorte espacial para a
pesquisa está relacionada a minha lotação como professor de Geografia no Campus do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no
referido município. Como docente desse campus, sinto-me responsável por dar uma
contribuição ao ensino de Geografia no âmbito local, o que coaduna com os objetivos do
IFRN, que orienta o seu quadro docente a desenvolver trabalhos de pesquisa e extensão que
contribuam com o desenvolvimento da região. Esse direcionamento pode ser lido nos
documentos dos Institutos Federais (IFRN), em que se acentua:

Promover a integração com a comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento
e melhoria da qualidade de vida, mediante ações interativas que concorram para as
transferências e aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos na atividade
acadêmica e na pesquisa aplicada (BRASIL, 2018, s.p.).

1

A paisagem, em itálico, é utilizada na dissertação quando estiver se referindo ao conceito de paisagem
geográfica que será trabalhado no terceiro capítulo.
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A escolha do 6º ano do Ensino Fundamental II para realizarmos nossa pesquisa se
fundamentou nas orientações que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia de 1998
trazem para o ensino do conceito de paisagem na Educação Básica. Segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998, p. 51), ―a observação a caracterização dos elementos presentes na
paisagem é o ponto de partida para uma compreensão mais ampla das relações entre sociedade e
natureza‖. Nesse sentido, o documento afirma que é a partir do terceiro ciclo (6º ano) do Ensino
Fundamental que os alunos passam de maneira mais subjetiva, a analisar as transformações que a
natureza sofre por causa de atividades econômicas, hábitos culturais ou questões políticas,
expressas de diferentes maneiras no próprio meio em que os alunos vivem. Por exemplo, por meio
da arquitetura e de suas relações com o território da distribuição da população; os hábitos
alimentares no campo e na cidade; a divisão e constituição do trabalho, das formas de lazer e,
inclusive, mediante suas próprias características biofísicas, pode-se observar a presença da natureza e sua
relação com a vida dos homens em sociedade. Segundo os Parâmetros Curriculares, é a partir do
6º ano que criança começa a compreender por que a natureza favorece o desenvolvimento de
determinadas atividades em certos locais e não em outros e, assim, conhecer as influências
que uma exerce sobre outra, reciprocamente.
Segundo os PCNs (1998) no campo cognitivo, o aluno do 6º ano do Ensino Fundamental II,
já se apresenta aberto a compreender com maior complexidade a realidade espacial. Seu imaginário
já é capaz de lançá-lo a uma relação de espaço e tempo mais abrangente, relativizar distâncias,
associando o próximo e imediato ao distante e o mediato na relação com os lugares. O aluno que
inicia o terceiro ciclo poderá ser orientado a obter maior autonomia em relação ao método da
observação, descrição, representação, explicação e compreensão do espaço, estratégias fundamentais
para a interpretação das paisagens, assim como em relação aos diferentes recursos e linguagens com
os quais possa obter informações para essa melhor compreensão. Daí a justificativa do estudo da
paisagem no ensino da Geografia, sobretudo no 6º ano, em escolas de Educação Básica da
Rede Pública de São Paulo do Potengi/RN.
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1.1 Metodologia e procedimentos da pesquisa

A construção dessa dissertação valeu-se de três momentos distintos, não seguindo uma
linearidade, mas contemplando as exigências implícitas em seus objetivos propostos. Por se
tratar de um trabalho voltado para o ensino de Geografia na Educação Básica, procuramos
primeiramente fazer um levantamento bibliográfico referente a essa temática. Nesse sentido,
buscamos em diversas fontes, como livros, artigos, periódicos e nas orientações curriculares
sugeridas pelo MEC, as discussões, reflexões e os desafios que viessem a expor os principais
contextos referentes ao ensino de Geografia na Educação Básica da atualidade. Essas
discussões e reflexões trazidas na primeira parte do nosso trabalho, além de fazerem parte da
temática a qual está inserida o nosso objeto de estudo, também tiveram o importante papel de
expor, ainda mais, a necessidade de revisarmos nossa prática docente como professor de
Geografia e buscar novas metodologias para o ensino dessa ciência na Educação Básica.
Tendo como referência as discussões e reflexões apresentadas, trouxemos no capítulo
posterior a apresentação do conceito de paisagem dentro do ensino de Geografia. Nesse
sentido, fomos buscar em autores como Cavalcanti (2013), Kaercher (2003), Callai (2005) e
nos Parâmetros Curriculares (1998) considerações que levassem a paisagem a uma posição de
mais significado no decorrer do ensino de Geografia na Escola Básica, sobretudo, a partir do
6º ano do Ensino Fundamental. Como partimos para trabalhar a paisagem numa perspectiva
mais humanista, buscamos em outros autores ampliar as nossas concepções teóricas desse
conceito, trazendo num subcapítulo autores como Sauer (1998), Cosgrove (1998), Claval
(2014), Berque ([1984] 2012) e Corrêa (2012). São autores que trabalham a paisagem numa
perspectiva mais subjetiva e plural, isto é, de perceber outros aspectos que compõem a
paisagem e que podem ser percebidos através de outros sentidos e perspectivas, entre elas, a
carga simbólica e cultural que a paisagem é composta.
No que se refere ao trabalho empírico, a pesquisa foi realizada em instituições que
ofertam o Ensino Fundamental II (6º, 7º, 8º e 9º ano), que em todo o município de São Paulo
do Paulo do Potengi são apenas duas: a Escola Estadual Senador Dinarte Mariz e a Escola
Municipal Deputado Djalma Marinho, ambas localizadas no centro da cidade.
Foram feitas visitas aos estabelecimentos, com o intuito de conhecer o funcionamento
de cada escola e realizada uma entrevista com a direção, quando se questionou basicamente
sobre o perfil da escola, dos alunos e sobre os aspectos gerais da proposta políticapedagógica.
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Foi realizada uma entrevista semiestruturada2 (Anexo 1), com os 5 professores que
compõem o quadro de Geografia do Ensino Fundamental das escolas pesquisadas. O objetivo
era identificar aspectos relativos às metodologias adotadas para trabalhar a paisagem e o olhar
do professor em relação ao livro didático utilizado nessa série, ou seja, como o professor
aborda o tema paisagem no livro didático e como utiliza esse recurso com seus alunos. A
conversa com cada professor durou, em média, 30 minutos, sendo as mesmas gravadas e
posteriormente transcritas.
Realizadas a pesquisa exploratória nas Escolas e as entrevistas com os professores, a
etapa seguinte foi fazer as observações diretas nas aulas dos docentes. Foram assistidas 31
aulas nos 6os anos das Escolas inseridas na pesquisa, onde pudemos verificar algumas práticas
pedagógicas dos professores, sobretudo aquelas voltadas para o ensino do conceito paisagem
e a sua utilização em outros momentos de suas aulas.
Após as entrevistas e as observações realizadas nas salas de aula, foi possível
determinar a etapa seguinte do trabalho, ou seja, a análise do livro didático. Definiu-se,
inicialmente, que seria feita uma análise do tema paisagem nos dois livros adotados pelas
escolas pesquisadas. Para fazer a análise dos livros didáticos foram usados os seguintes
critérios:
 Concepção de paisagem – Observar a forma como o autor compreende esse conceito
(os elementos que considera integrantes da paisagem).
 Verificar se a paisagem aparece como um conteúdo específico (unidade do livro), ou é
recorrente em todo o livro como conceito chave.
 Identificar se existe alguma sugestão de atividade prática em relação à temática, já que
nessa série é importante ainda trabalhar com o concreto.
A próxima fase da pesquisa foi verificar, através de entrevistas, como tinha sido
efetuado o planejamento dos professores em relação ao ensino de Geografia no 6º ano. Para
isso, solicitamos dos docentes os seus planejamentos anuais3. Após análise dos planos, foram
agendadas as entrevistas com os mesmos. O nosso objetivo principal nessa etapa da pesquisa
foi verificar se o conceito paisagem tinha sido, de alguma maneira, contemplado em seus
planos, se os professores tinham conseguido implantar o que foi proposto e as dificuldades
encontradas para a realização do que foi planejado. Esse caminho metodológico em nossa
2

Entende-se por entrevista semiestruturada aquela que se desenvolve tendo como referência um esquema básico,
porém aplicado com flexibilidade, permitindo que o entrevistador/pesquisador faça as necessárias adaptações
(LUDKE e ANDRÉ, 1986).
3
A opção pelo planejamento anual ocorreu em virtude do mesmo ter um tempo maior de execução, apresentando
uma diversidade maior de ações pedagógicas a serem verificadas.
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pesquisa se justificou pela importância que a presença ou ausência do planejamento pode ter
nas práticas pedagógicas dos professores, o que está diretamente relacionado ao ensino do
conceito paisagem como recurso, objeto principal do nosso trabalho.
As leituras e reflexões sobre os problemas e desafios no ensino de Geografia
apresentadas, as informações e considerações que pudemos verificar através das entrevistas,
nas observações das aulas e na análise do livro didático trabalhados pelos professores, nos
fundamentaram para trazer uma proposta de recurso metodológico para o ensino de Geografia
no 6º ano do Ensino Fundamental II. A proposta metodológica se volta para explorar as
paisagens locais, no caso da cidade de São Paulo Potengi, como estratégia que favorece a
ampliação conceitual e prática no ensino de paisagem no exposto no livro didático. Para isso,
fizemos uma pesquisa sobre a história e a geografia da cidade, assim como realizamos uma
exploração e o registro fotográfico dos lugares que seriam trabalhados na referida proposta.
Sendo assim, a dissertação que ora se apresenta está divida da seguinte forma: no
primeiro capítulo, tem-se a introdução que descreve o tema sugerido neste trabalho, a
justificativa e os objetivos propostos, além da metodologia e dos procedimentos da pesquisa.
No segundo tem como objetivo principal apresentar as nossas considerações no que diz
respeito da contextualização do ensino de geografia na Educação Básica. Nesse sentido,
achamos pertinente trazermos inicialmente as reflexões apontando os principais problemas,
desafios e possíveis saídas para o ensino desse componente curricular atualmente. O terceiro
capítulo também traz as nossas reflexões e contribuições sobre as concepções implicadas no
conceito de paisagem a partir de pensamentos mais relacionados a abordagem humanista,
trazida para a Geografia através de autores da intitulada Geografia Cultural4.
No quarto e quinto capítulo, trouxemos os resultados e as considerações da pesquisa
realizada nas escolas e com os professores. Sendo assim, o capítulo foi organizado seguindo
os procedimentos metodológicos que foram realizados para obtermos as informações e dados
necessários as nossas análises e observações, as nossas sugestões e contribuições no que diz
respeito a importância do conceito paisagem no ensino de Geografia, resultando na proposta
de roteiro para explorar a cidade no contexto do ensino de paisagem.

4

A geografia cultural nasceu no fim do século XIX, no mesmo momento que a geografia humana. Para alguns
geógrafos, ela aparecia como uma outra formulação da geografia humana. Para outros, ela se interessava pela
cultura material dos grupos humanos: as suas ferramentas, as suas casas, a sua maneira de cultivar os campos ou
de criar animais. O seu desenvolvimento permanecia lento até os anos setenta. Depois, o seu caráter mudou.
Doravante, o interesse maior é pelas imagens mentais, as representações, o simbolismo, as identidades
(CLAVAL, 2014).
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Sempre que se ouve falar em uma dissertação, surge a pergunta: fazer uma dissertação,
mas para quê e para quem? A realização deste trabalho serve não somente para uma reflexão
sobre a própria prática investigadora ao ensinar e ao aprender Geografia, mas também para
perceber que a partir da paisagem é possível compreender, em parte, a complexidade do
espaço geográfico em um determinado momento do processo.
Numa segunda instância, percebe-se a necessidade de levar os resultados da pesquisa
para serem discutidos com os educadores entrevistados, no sentido de contribuir para uma
mudança de postura e de entendimento da paisagem na Geografia. Esse segundo momento
será encaminhado através de um projeto de extensão desenvolvido no IFRN, em que
pretendemos realizar uma oficina na semana pedagógica nas escolas sobre a utilização da
paisagem e da aula de campo como recurso didático-metodológico. Esse projeto já está sendo
encaminhado, porém os resultados desse trabalho não farão parte desta dissertação. Acreditase que o diálogo com esses professores poderá proporcioná-los uma reflexão referente à
paisagem no ensino da Geografia.
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2. O ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DISCUSSÕES,
REFLEXÕES E DESAFIOS.

Uma das características fundamentais da produção acadêmica da Geografia nas
últimas décadas é a definição de abordagens que considerem as dimensões subjetivas e,
portanto, singulares que os homens em sociedade estabelecem com a natureza. Essas
dimensões são socialmente elaboradas — fruto das experiências individuais marcadas
pela cultura na qual se encontram inseridas — e resultam em diferentes percepções do
espaço geográfico e sua construção. É, essencialmente, a busca de explicações mais
plurais, que promovam a interseção da Geografia com outros campos do saber, como a
Antropologia, a Sociologia, a Biologia, as Ciências Políticas, por exemplo. Uma
Geografia que não seja apenas centrada na descrição empírica das paisagens, tampouco
pautada exclusivamente na interpretação política e econômica do mundo; que trabalhe
tanto as relações socioculturais da paisagem como os elementos físicos e biológicos que
dela fazem parte, investigando as múltiplas interações entre eles estabelecidas na
constituição de um espaço: o espaço geográfico.
Ás sucessivas mudanças e debates em torno do objeto e método da Geografia
como ciência, presentes no meio acadêmico, tiveram repercussões diversas no ensino
desta ciência na Educação Básica. Positivas de certa forma, já que foram um estímulo
para a inovação e a produção de novos modelos didáticos. Mas também negativas, pois a
rápida incorporação das mudanças produzidas pelo meio acadêmico provocou a produção
de inúmeras propostas didáticas, descartadas a cada inovação conceitual e,
principalmente, sem que existissem ações concretas para que realmente atingissem o
professor em sala de aula, sobretudo o professor do Ensino Fundamental II que, em certa
medida ainda carece de apoio técnico e teórico, continuou e continua, como foi observado
de modo geral em nossa pesquisa de campo, a ensinar geografia apoiando-se apenas na
descrição dos fatos e ancorando-se quase que exclusivamente no livro didático.
José William Vesentini (1995) afirma que o papel apropriado para o ensino de
Geografia do século XXI não é aquele tradicional no qual se memorizam informações
sobrepostas, nem muito menos aquele que procura ―conscientizar‘ ou doutrinar os alunos, na
perspectiva de que haveria um esquema já pronto de sociedade futura, mas, pelo contrário:

[...] deve realizar constantemente estudos do meio (para que o conteúdo
ensinado não seja meramente teórico ou ‗livresco‘ e sim real, ligado à vida
cotidiana das pessoas) e deve levar os educandos a interpretar textos, fotos,
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mapas, paisagens. É por esse caminho, e somente por ele, que a geografia
escolar vai sobrevivendo e até mesmo ganhando novos espaços nos melhores
sistemas educacionais (VESENTINI, 1995, p. 16).

Para Santos (1995, p. 56), ―o ensino de Geografia deve encaminhar à reflexão para o
presente, de forma a propiciar aos alunos o desenvolvimento do raciocínio dialético,
permitindo compreender o movimento e a contradição que estão presentes nos fenômenos e
por conseguinte no espaço‖. Já para Pontuschka (1999), a Geografia no Ensino Fundamental e
Médio não tem como objetivo formar geógrafos, mas contribuir para a construção da
cidadania, em uma sociedade tão desigual na qual se contesta até mesmo a existência de um
cidadão.
Na análise que fizemos de alguns livros didáticos do 6º ano5 e dos Parâmetros
Curriculares de Geografia para o Ensino Fundamental II6, pudemos observar que algumas
práticas pedagógicas, assim como diversas propostas de ensino estão permeadas de
indefinições. Observamos também, sobretudo nas propostas curriculares produzidas nas
últimas décadas, que o ensino de Geografia apresenta problemas tanto de ordem
epistemológica e de pressupostos teóricos quanto outros referentes à escolha dos conteúdos,
como: o abandono de conteúdos fundamentais da Geografia; a utilização de modismos que
buscam sensibilizar os alunos para temáticas mais atuais, sem uma preocupação real de
promover uma compreensão dos múltiplos fatores que delas são causas ou decorrências, o que
provoca um ―envelhecimento‖ rápido dos conteúdos; preocupação maior com conteúdos
conceituais do que com conteúdos procedimentais; separação da Geografia humana e da
Geografia física; memorização com exercício fundamental praticado no ensino e, muitas
vezes, a noção de escala espaço-temporal não é clara.
Nesse sentido, o ensino de Geografia precisa de uma constante revisão e reflexão,
sobretudo de ordem metodológica. Claro que não desconsideramos os problemas educacionais
gerais como por exemplo, a falta de materiais didáticos, de infraestrutura nos
estabelecimentos de ensino, falta de interesse dos alunos, ideologias impostas pelo Estado
através dos livros didáticos, falta de tempo para um efetivo trabalho de sala de aula, etc.

5

Os livros foram: ―GEOGRAFIA Espaço e Vivência‖, de Levon Boliglan, Rogério Martinez, Wanessa Garcia e
Andressa Alves, da Atual Editora, 2016. ―Projeto Athos Geografia‖, de Sonia Castellar e Ana Paula Seferian, da
FTD, 2014. ―Coleção Mundo da Geografia‖, de Igor Moreira, Vanessa Ludka e Érica Mantovani.
―Jornadas.geo‖, de Marcelo Moraes Paula e Angela Rama, da Editora Saraiva, 2016.
6
O Ensino Fundamental II diz respeito ao 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental, correspondente ao 6º, 7º, 8º e 9º
ano.
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As reflexões que fizemos a partir da leitura dos PCNs (1998), de Helena Callai (1999),
de Lana Cavalcanti (2012), de Nestor Kaercher (2003), de Nídia Pontuschka (2009) e de
Vesentini (1995), somada a nossa experiência, nos levaram a observar alguns problemas no
que dizem respeito ao ensino de Geografia no Ensino Fundamental II, são eles:
•

O abandono de conteúdos fundamentais da Geografia, tais como as categorias
de território, lugar, paisagem e até mesmo de espaço geográfico, bem como do
estudo dos elementos físicos e biológicos que se encontram aí presentes;

•

A adesão modismos que buscam sensibilizar os alunos para temáticas mais atuais,
sem uma preocupação real de promover uma compreensão dos múltiplos fatores
que delas são causas ou decorrências, o que provoca um ―envelhecimento‖ rápido
dos conteúdos. Um exemplo é a adaptação forçada das questões ambientais em
currículos e livros didáticos que ainda preservam um discurso da Geografia
Tradicional e não têm como objetivo uma compreensão processual e crítica
dessas questões, vindo a se transformar na aprendizagem de slogans e palavras
de ordem;

•

A prioridade aos conteúdos conceituais em detrimento dos procedimentais. O
objetivo do ensino fica restrito, assim, à aprendizagem de fenômenos e conceitos,
desconsiderando a aprendizagem de procedimentos fundamentais para a
compreensão dos métodos e explicações com os quais a própria Geografia
trabalha;

•

As propostas pedagógicas que separam a Geografia humana da Geografia física em
relação àquilo que deve ser apreendido como conteúdo específico: ou a
abordagem é essencialmente social e a natureza é um apêndice, um recurso
natural, ou então se trabalha a gênese dos fenômenos naturais de forma pura,
analisando suas leis, em detrimento da possibilidade exclusiva da Geografia de
interpretar os fenômenos numa abordagem socioambiental;

•

A memorização tem sido o exercício fundamental praticado no ensino de
Geografia, mesmo nas abordagens mais avançadas. Apesar da proposta de
problematização, de estudo do meio e da forte ênfase que se dá ao papel dos
sujeitos sociais na construção do território e do espaço, o que se avalia ao final de
cada estudo é se o aluno memorizou ou não os fenômenos e conceitos
trabalhados e não aquilo que pôde identificar e compreender das múltiplas
relações aí existentes;
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•

A noção de escala espaço-temporal muitas vezes não é clara, ou seja, não se
explicita como os temas de âmbito local estão presentes naqueles de âmbito geral
e vice-versa, e como o espaço geográfico materializa diferentes tempos (da
sociedade e da natureza).

A questão da divisão da Geografia em campos de conhecimento da sociedade e da
natureza tem propiciado um aprofundamento temático de seu objeto de estudo.
Acreditamos que essa divisão é necessária, como um recurso didático, para distinguir os
elementos sociais e naturais, mas se torna um problema na medida em que o objetivo da
Geografia é explicar e compreender as relações entre a sociedade e a natureza, e como
ocorre a apropriação desta por aquela. Na busca dessa abordagem relacional, a Geografia
tem que trabalhar com diferentes noções espaciais e temporais, bem como com os
fenômenos sociais, culturais e naturais que são característicos de cada paisagem, para
permitir uma compreensão processual e dinâmica de sua constituição. Identificar e
relacionar aquilo que na paisagem representa as heranças das sucessivas relações no
tempo entre a sociedade e a natureza é um de seus objetivos.
Nesse contexto, Lacoste (1985, p. 65) observa que:
[...] embora haja dificuldade, parece necessário manter o princípio da geografia
global, ao mesmo tempo física e humana, encarregada de dar conta da complexidade
das interações na superfície do globo entre os fenômenos que dependem das ciências
da matéria, da vida e da sociedade. Bem entendido, este princípio de uma Geografia
global não exclui absolutamente que, alguns geógrafos se especializem nos estudos
dos aspectos espaciais dos fenômenos humanos, e outros, na análise das
combinações espaciais dos fenômenos físicos. É indispensável, porém, que uns e
outros guardem contatos suficientes entre si, tenham preocupações epistemológicas
comuns e que aqueles que são engajados na ação ocupem-se do emaranhado nesta
ou naquela porção do espaço dos diversos fenômenos humanos. Isto não é somente
do interesse deles, dos geógrafos; é definitivamente do interesse de todos os
cidadãos.

No que se refere ao Ensino Fundamental II, é importante considerar quais são os
conceitos da Geografia mais adequadas para os alunos em relação à sua faixa etária, ao
momento da escolaridade em que se encontram e às capacidades que se espera que eles
desenvolvam. Embora o espaço geográfico deva ser o objeto central de estudo, a
paisagem, o território e o lugar devem também ser abordados, principalmente nos ciclos
iniciais, quando se mostram mais acessíveis aos alunos, tendo em vista suas
características cognitivas e afetivas.
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O conceito de paisagem, porém, tem um caráter específico para a Geografia,
distinto daquele utilizado pelo senso comum ou por outros campos do conhecimento. É
definida como sendo uma unidade visível, que possui uma identidade visual,
caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural, contendo espaços e tempos
distintos: o passado e o presente. A paisagem é o velho no novo e o novo no velho.
Assim, por exemplo, quando se fala da paisagem de uma cidade, dela fazem parte
seu relevo, a orientação dos rios e córregos da região, sobre os quais se implantaram
suas vias expressas, o conjunto de construções humanas, a distribuição da população que
nela vive, o registro das tensões, sucessos e fracassos da história dos indivíduos e grupos
que aí se encontram. Na paisagem estão expressas as marcas da história de uma
sociedade, fazendo dela uma soma de tempos desiguais, uma combinação de
experiências espaciais (SANTOS, 1992).

2.1 A paisagem e o lugar no ensino de Geografia

O conceito de paisagem está relacionado ao conceito de lugar. Pertencer a um
território e sua paisagem significa fazer deles o seu lugar de vida e estabelecer uma
identidade com eles. Nesse contexto, o conceito de lugar traduz os espaços com os quais
as pessoas têm vínculos afetivos e subjetivos, racionais e objetivos: uma praça, onde se
brinca desde menino, a janela de onde se vê a rua, o alto de uma colina, de onde se avista
a cidade. De uma perspectiva mais fenomenológica o lugar é onde estão as referências
pessoais e o sistema de valores que direcionam as diferentes formas de perceber e
constituir a paisagem e o espaço geográfico.
De acordo com Tuan (1983), o lugar é marcado por três palavras-chave: percepção,
experiência e valores. Os lugares guardam e são núcleos de valor, por isso eles podem ser
totalmente apreendidos através de uma experiência total englobando relações íntimas,
próprias (insider) e relações externas (outsider). Por isso esse autor distingue espaço e lugar:
enquanto o espaço pode transformar-se em lugar, na medida em que se atribui a ele valor e
significação; o lugar não pode ser compreendido sem ser ‗experienciado‘.
O mundo vivido é tratado por Buttimer (1982) como uma peça-chave na relação entre
a Geografia e a fenomenologia7. O lugar seria o mundo vivido, ―o elo entre os procedimentos

7

Segundo MERLEAU-PONTY (1999, p. 01-02), a Fenomenologia ―é a tentativa de uma descrição direta de
nossa experiência tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica e às explicações causais
que o cientista, o historiador ou o sociólogo dela possam fornecer‖. A Geografia Fenomenológica surgiu com
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geográficos e fenomenológicos‖. Cada pessoa tem seu lugar natural, o ponto zero do seu
sistema pessoal de referência. ―Cada pessoa está rodeada por ‗camadas‘ concêntricas de
espaço vivido, da sala para o lar, para a vizinhança, cidade, região e para a nação‖
(BUTTIMER, 1982, p. 178).
Segundo a concepção desta autora, habitar implica mais do que simplesmente morar
ou organizar o espaço, significa viver de um modo pelo qual se está adaptado aos ritmos da
natureza. O lugar está imerso na intersubjetividade, sendo para Holzer (1997, p. 79) ―o
momento em que o corpo, como elemento móvel, coloca-se em contato com o exterior e
localiza o outro, comunicando-se com outros homens e conhecendo outras situações‖. O lugar
se estrutura na relação do ―eu‖ com o ―outro‖, o palco da nossa história, em que se encontram
as coisas, os outros e a nós mesmos. O corpo situa-se na transição do eu para o mundo, o
ponto de vista do ser-no-mundo, sendo a condição necessária da existência humana.
A ideia de intersubjetividade está no diálogo entre a pessoa e o meio, na compreensão
e na aproximação de herança sociocultural.

[...] a intersubjetividade sugere a situação herdada que circunda a vida diária. Pode
também ser compreendida como um processo em movimento, pelo qual os
indivíduos continuam a criar seus mundos sociais (BUTTIMER, 1982, p. 182).

O modo intersubjetivo permite um diálogo entre a pessoa e a subjetividade do seu
mundo, sendo este mundo permeado de valores, de bens, de significados e de experiências
pessoais. As experiências intersubjetivas não são fixas e imutáveis, mas variam com as
mudanças e as atitudes. O mundo vivido foi um dos conceitos importados da fenomenologia
para a Geografia Humanista - a ela se refere o mundo da vida e da experiência cotidiana.
Nesse mundo busca-se captar a essência das coisas por meio da compreensão, cuja palavrachave é a intencionalidade da consciência.
Desde as primeiras etapas da escolaridade, o ensino da Geografia pode e deve ter
como objetivo levar a afloramentos que denotam o sentimento de pertencer a uma
realidade na qual as relações entre a sociedade e a natureza formam um todo
integrado — constantemente em transformação — do qual ele faz parte e, portanto,
precisa conhecer e sentir-se como membro participante, afetivamente ligado,
responsável e comprometido historicamente. Nesse sentido, a Geografia escolar assume
base nas concepções filosóficas da fenomenologia como forma de reação ao objetivismo positivista, o excesso de
racionalismo, a materialização, a teorização, a instrumentalização, a ideologia e o dogmatismo apresentado pela
racionalidade científica. As críticas avolumaram e fizeram a Geografia buscar novos caminhos e novas fontes
teóricas.
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destaque. Por ela, o aluno se situa no mundo, experimenta a tessitura do espaço na
confecção da paisagem e cria com isso seu pertencimento com o que está próximo, mas
adquire a habilidade de se relacionar com o distante e com as fontes que delineiam os
seus contornos.
São muitas as abordagens atuais da Geografia escolar que têm buscado práticas
pedagógicas que permitam apresentar aos alunos os diferentes aspectos de um mesmo
fenômeno em momentos diversos da escolaridade, de modo que os discentes possam
construir compreensões novas e mais complexas a esse respeito. Espera-se que, dessa
forma, eles desenvolvam a capacidade de relacionar o próximo ao distante, identificar e
refletir sobre a realidade, compreendendo a relação sociedade-natureza.
Segundo os Parâmetros Curriculares (1998), essas práticas devem envolver
procedimentos de problematização, observação, registro, descrição, documentação,
representação e pesquisa dos fenômenos sociais, culturais ou naturais que compõem a
paisagem e o espaço geográfico, na busca e formulação de hipóteses e explicações das
relações, permanências e transformações que aí se encontram em interação.
Para tanto, o estudo da sociedade e da natureza deve ser realizado de forma
conjunta. No ensino, professores e alunos deverão procurar entender que ambas —
sociedade e natureza — constituem a base material ou física sobre a qual o espaço
geográfico é construído.
Segundo os Parâmetros Curriculares (1998), a paisagem local e o espaço vivido
pelos alunos deve ser o objeto de estudo ao longo dos dois primeiros ciclos. Entretanto,
não se deve trabalhar do nível local ao mundial hierarquicamente: o espaço vivido pode
não ser o real imediato, pois são muitos e variados os lugares com os quais os alunos têm
contato e, sobretudo, que são capazes de pensar sobre. A compreensão de como a
realidade local relaciona-se com o contexto global é um trabalho que deve ser
desenvolvido durante toda a escolaridade, de modo cada vez mais abrangente, desde os
ciclos iniciais.
Nesse sentido, consideramos que o estudo da paisagem local não deve se restringir
à mera constatação e descrição dos fenômenos que a constituem. Deve-se também buscar
as relações entre a sociedade e a natureza que aí se encontram presentes, situando-as em
diferentes escalas espaciais e temporais, comparando-as, conferindo-lhes significados,
compreendendo-as. Estudar a paisagem local ao longo do primeiro e segundo ciclos é
aprender a observar e a reconhecer os fenômenos que a definem e suas características;
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descrever, representar, comparar e construir explicações, mesmo que aproximadas e
subjetivas, das relações que aí se encontram impressas e expressas.
Nessa perspectiva, entendemos que nas séries seguintes o ensino de Geografia
deve intensificar ainda mais a compreensão, por parte dos alunos, dos processos
envolvidos na construção do espaço geográfico. A territorialidade e a temporalidade dos
fenômenos estudados devem ser abordadas de forma mais aprofundada, pois os alunos já
podem construir compreensões e explicações mais complexas sobre as relações que
existem entre aquilo que acontece no dia-a-dia, no lugar em que se encontram inseridos, e
o que acontece em outros lugares do mundo. Os problemas socioambientais e
econômicos — como a degradação dos ecossistemas, o crescimento das disparidades na
distribuição da riqueza entre países e grupos sociais, por exemplo — podem ser
abordados a fim de promover um estudo mais amplo de questões sociais, econômicas,
políticas e ambientais relevantes na atualidade. O próprio processo de globalização pelo
qual o mundo de hoje confere demanda uma compreensão maior das relações de
interdependência que existem entre os lugares, bem como das noções de
espacialidade e territorialidade intrínsecas a esse processo.
Tal abordagem visa favorecer também a compreensão, por parte do aluno, de que
ele próprio é integrante do ambiente e também agente ativo e passivo das transformações
das paisagens terrestres. Contribui para a formação de uma consciência conservacionista
e ambiental, na qual se pensa sobre o ambiente não somente em seus aspectos naturais,
mas também culturais, econômicos e políticos.
Mas para isso acontecer, é fundamental que as noções de sociedade, cultura,
trabalho e natureza sejam abordadas por meio de temas nos quais as dinâmicas e
determinações existentes entre a sociedade e a natureza sejam estudadas de forma
conjunta. Porém, para além de uma abordagem descritiva da manifestação das forças
materiais, é possível também nos terceiro e quarto ciclos propor estudos que envolvam o
simbólico e as representações subjetivas, pois a força do imaginário social participa
significativamente na construção do espaço geográfico e da paisagem.
A Geografia, ao pretender o estudo dos lugares, suas paisagens e território, tem
buscado um trabalho interdisciplinar, lançando mão de outras fontes de informação. Em
nossa experiência como docente, observamos que mesmo na escola, a relação da
Geografia com a Literatura e Artes, por exemplo, tem sido redescoberta, proporcionando
um trabalho que provoca interesse e curiosidade sobre a leitura do espaço e da paisagem.
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É possível aprender Geografia desde os primeiros ciclos do ensino fundamental pela
leitura de autores brasileiros consagrados — Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano
Ramos, Guimarães Rosa, entre outros — cujas obras retratam diferentes paisagens do
Brasil, em seus aspectos sociais, culturais e naturais. Também as produções musicais, a
fotografia e até mesmo o cinema são fontes que podem ser utilizadas por professores e
alunos para obter informações, comparar, perguntar e inspirar-se para interpretar as
paisagens e construir conhecimentos sobre o espaço geográfico.
A Geografia ao trabalhar com imagens, recorre a diferentes linguagens na busca
de informações e como forma de expressar suas interpretações, hipóteses e conceitos.
Nesse sentido, deve procurar uma cartografia mais conceitual, apoiada numa fusão de
múltiplos tempos e numa linguagem específica, que faça da localização e da
espacialização uma referência da leitura das paisagens e seus movimentos.
Dessa maneira, fotos comuns, fotos aéreas, filmes, gravuras e vídeos também
podem ser utilizados como fontes de informação e de leitura do espaço e da paisagem. É
preciso que o professor analise as imagens na sua totalidade e procure contextualizá-las
em seu processo de produção: por quem foram feitas, quando, com que finalidade, etc., e
tomar esses dados como referência na leitura de informações mais particularizadas,
ensinando aos alunos que as imagens são produtos do trabalho humano, localizáveis no
tempo e no espaço, cujas intencionalidades podem ser encontradas de forma explícita ou
implícita.
O estudo da linguagem cartográfica, por sua vez, tem cada vez mais reafirmado sua
importância, desde o início da escolaridade. Contribui não apenas para que os alunos
venham a compreender e utilizar uma ferramenta básica da Geografia, os mapas, como
também para desenvolver capacidades relativas à representação do espaço.
A cartografia é um conhecimento que vem se desenvolvendo desde a pré-história
até os dias de hoje. Por intermédio dessa linguagem é possível sintetizar informações,
expressar conhecimentos, estudar situações, entre outras coisas — sempre envolvendo a
ideia da produção do espaço: sua organização e distribuição. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais indicam um eixo do terceiro ciclo, apontando a cartografia como instrumento na
aproximação dos lugares e do mundo, em que se enfatiza a importância da Cartografia para o
ensino e aprendizagem da Geografia Escolar, já que:

A cartografia torna-se recurso fundamental para o ensino e a pesquisa. Ela
possibilita ter em mãos representações dos diferentes recortes desse espaço e na
escala que interessa para o ensino e pesquisa. Para a Geografia, além das

31

informações e análises que se podem obter por meio dos textos em que se usa a
linguagem verbal, escrita ou oral, torna-se necessário, também, que essas
informações se apresentem especializadas, com localizações e extensões precisas, e
que possam ser feitas por meio da linguagem gráfica/cartográfica. É fundamental,
sob o prisma metodológico, que se estabeleçam as relações entre os fenômenos,
sejam eles naturais ou sociais, com suas espacialidades definidas (PCN, 1998, p.
76).

Em quase duas décadas de docência, presenciamos muitas situações em que as
formas mais usuais de se trabalhar com a linguagem cartográfica na escola foram por
meio de situações nas quais os alunos tinham que colorir mapas, copiá-los, escrever os
nomes de rios ou cidades e memorizar as informações neles representadas.

Hoje,

atentamos que esse tratamento não garante satisfatoriamente que eles construam os
conhecimentos necessários, tanto para ler mapas como para representar o espaço
geográfico. Para isso, é preciso partir da ideia de que a linguagem cartográfica é um
sistema de símbolos que envolvem proporcionalidade, uso de signos ordenados e técnicas
de projeção. Também é uma forma de atender a diversas necessidades, das mais
cotidianas (chegar a um lugar que não se conhece, entender o trajeto dos mananciais, por
exemplo) às mais específicas (como delimitar áreas de plantio, compreender zonas de
influência do clima). A escola deve criar oportunidades para que os alunos construam
conhecimentos sobre essa linguagem nos dois sentidos: como pessoas que representam
e codificam o espaço e como leitores das informações expressas por ela.
Nesse sentido, espera-se, segundo os Parâmetros Curriculares (PCNs, 1998), que,
ao longo dos oito anos do ensino fundamental, os alunos construam um conjunto de
conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à Geografia,
que lhes permitam ser capazes de:

-

Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da natureza em
suas múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades em sua
construção e na produção do território, da paisagem e do lugar;

-

Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas consequências em
diferentes espaços e tempos, de modo a construir referenciais que possibilitem
uma participação propositiva e reativa nas questões socioambientais locais;

-

Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos
estudados em suas dinâmicas e interações;

-

Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os
avanços técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são
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conquistas decorrentes de conflitos e acordos, que ainda não são usufruídas por
todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se em
democratizá-las;
-

Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para
compreender o espaço, a paisagem, o território e o lugar, seus processos de
construção, identificando suas relações, problemas e contradições;

-

Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de
informação, de modo a interpretar, analisar e relacionar informações sobre o
espaço geográfico e as diferentes paisagens;

-

Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar
a espacialidade dos fenômenos geográficos;

-

Valorizar

o

patrimônio

sociocultural

e

respeitar

a

sociodiversidade,

reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e um elemento de
fortalecimento da democracia.

Podemos perceber que na construção desse conjunto de conhecimento indicados pelos
Parâmetros Curriculares, a educação é um conjunto de atividades e tem uma relação estreita
com a cultura. Ela também é individualizada, o que se pode verificar nas escolas quando, por
exemplo, os alunos de uma sala são indagados pelo professor sobre as suas origens ou as de
seus pais. Nesse momento surgem vários elementos que dão ao professor a oportunidade de
organizar suas aulas, pois o que parece comum ou fácil para um aluno, para outro não o é.
Portanto, as individualidades devem ser um dos pontos importantes a serem considerados na
organização das aulas e na construção conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos
e atitudes relacionados à Geografia.
É na educação formal que a cultura se apresenta articulada ao conteúdo curricular e é
aí que o professor deve, mais uma vez, explorar os conhecimentos trazidos pelos alunos, a
fim de verificar o que eles sabem e pensam sobre os conhecimentos curriculares
correspondentes às séries em que se encontram não para que eles abandonem o que já sabem,
mas para que conheçam outros saberes, descubram as relações existentes entre estes e os
saberes que já conheciam, pois a soma de conhecimentos da cultura de cada indivíduo na
escola é uma riqueza muito importante para o ensino.
De acordo com Libâneo (1994), é preciso captar os significados, valores, atitudes,
modos de convivência e formas de agir e de resolver problemas, aspectos frequentemente
―ocultos‖, mas que vão definindo uma cultura própria de cada escola. Uma boa relação social
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na escola, de maneira geral, contribui para que o ensino e a aprendizagem sejam
desenvolvidos com maior possibilidade de haver por parte dos alunos prazer em aprender e,
por parte do professor, prazer em ensinar. Se essa questão não for levada em consideração no
currículo escolar, entendemos ser difícil aplicar os métodos estudados e propostos por muitos
pesquisadores que, em sua maioria, são pontuais e não levam em consideração a questão
posta aqui.
Para Sacristán (2000, p. 58):
os elementos propostos para um ―novo‖ currículo condizente com as necessidades
sociais emergentes num período de acelerado desenvolvimento requerem uma
discussão muito ampla acerca da cultura dos diversificados grupos sociais que se
―acumulam‖ na escola, a qual, por sua vez, vincula-se a um Estado que gerencia um
povo com a força do poder administrativo e legislativo. Assim, a envergadura do
debate vai desde o que concerne às forças do poder até o que diz respeito a como
implementar essa escola que contemple tanta diversidade.

Em qualquer sociedade, a formação profissional é muito importante. Em um mundo
global, o domínio da leitura, da escrita e a capacidade de enfrentar problemas e procurar
soluções devem ser objeto de uma busca constante. O mesmo ocorre com a profissão do
professor, tão digna como qualquer outra, mas segundo nosso ponto de vista talvez a mais
importante no que concerne à formação de pessoas.
Conforme discute Sacristán (2000), há uma pressuposição, principalmente nas escolas
de Educação Básica, de que ao se formar, o professor não apenas está apto a dar aulas como
também está pronto para organizar os conteúdos a serem estudados, elaborar avaliações,
preparar recursos didáticos e até controlar a indisciplina de alguns alunos. Mas não podemos
nos esquecer de que ele está diante de uma diversidade cultural enorme, que é necessário
considerar este fator as atividades acima mencionadas possam ser desenvolvidas com
coerência e sucesso. Essa articulação requer, além de competências diversas e qualificação
profissional, que o próprio currículo escolar leve em consideração essas diversidades, sejam
elas particulares ou coletivas.
Ao entrar na escola, o aluno tem de cumprir uma série de tarefas concebidas para ele, a
partir de um projeto pronto e considerado o mais viável para o seu desenvolvimento
intelectual e social. O ensinar não deve estar dissociado do aprender. É preciso que professor
e aluno cumpram suas atribuições na escola: o professor a de criar as condições para ensinar e
o aluno a de aprender. É preciso ainda que ambos queiram, de forma ativa e comprometida,
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participar do processo de construção de conhecimento, não bastando que o professor domine
os conteúdos e que tenha uma metodologia eficiente e recursos didáticos correspondentes, se
o aluno não se propuser a aprender. A construção do conhecimento, pelo que podemos
perceber, é uma via de mão dupla, na qual professor e aluno se comprometem cada um a
desempenhar seu papel e a colaborar mutuamente.
Os anos do Ensino Fundamental são muito importantes no processo de construção de
conceitos que serão utilizados pelo aluno ao longo de toda a Educação Básica. Os conceitos
tradicionais da Geografia escolar também são utilizados em outras disciplinas, a exemplo do
conceito de paisagem empregado pela Biologia nos estudos dos ecossistemas ecológicos. Na
ausência de um trabalho adequado com esses conceitos na fase inicial de instrução escolar, é
comum surgirem dificuldades nas fases posteriores, uma vez que cada conceito corresponde a
uma representação única de um complexo de processos e dinâmicas que dá unidade a um
objeto material ou abstrato. Os conceitos de paisagem, lugar e território expressam as
qualidades do espaço geográfico num contexto especial e determinam seu significado. Para o
estudo do conceito de paisagem é necessário levar em consideração o nível de abstração do
aluno, bem como sua etapa de aprendizagem.
Já na primeira metade do século XX, Paul Vidal de La Blache (1903) firmava que o
ensino de Geografia nos primeiros níveis da instrução escolar deveria servir para desenvolver
e aclarar as ideias na mente das crianças, despertando nas mesmas o espírito de observação e
ajudando-as a associar suas primeiras impressões. Para a utilização de conceitos não bastava
decorá-los, era preciso que determinadas palavras despertassem ideias unidas a fatos e, caso
possível, também as imagens deveriam ser explicadas e interpretadas. Ao ouvirem o nome de
uma localidade o aluno deveria sentir a necessidade e o desejo de saber onde se encontra, seja
em relação a eles ou ao globo. Para ele, também é necessário ―arrancar-lhes o preconceito‖
tido como algo ―natural‖, de que os acontecimentos climáticos, físicos e biológicos acontecem
de mesmo modo que está acostumado a presenciar nas outras regiões do mundo.
Para Straforini (2002), as ações do aluno sobre o bairro no qual mora pouco
conseguem explicá-lo, pois jamais é levado a considerar as características e influências
localizadas em outros bairros, estados e países, agindo somente sobre o imediato concreto e
privilegiando a forma em detrimento do seu conteúdo, ou seja, a realidade acaba por se tornar
o ponto de partida e o de chegada. Numa perspectiva similar, Callai (2005) afirma que quando
se parte do ―eu‖, da família, há a criação de uma proposição antropocêntrica ou mesmo
egocêntrica ao redor do indivíduo. O problema não está em partir do ―eu‖, mas em fragmentar
os espaços que se sucedem e passam a ser considerados isoladamente uns dos outros, de modo
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que tudo se explica naquele e por aquele lugar, excluindo a presença da dinamicidade, sendo
que essa mesma dinamicidade engloba o ―eu‖ em sua complexidade.
Brito & Ghisolffi (2007), apontam que o parcelamento do conhecimento que fora
instituído nas escolas nos ensinou a separar e isolar as coisas, ou seja, passamos a segregar os
objetos de seus contextos e a realidade em disciplinas, como se dessa forma pudéssemos
compreender o todo. Mas desconhecemos o espaço no qual estamos inseridos e este é feito
de interações que não conseguimos perceber. Há também o fato de que as disciplinas que
fazem parte das grades curriculares no ensino fundamental tornam-se ―fragmentos
desarticulados‖ e ―fechados em si mesmos‖, sem que possa ocorrer o diálogo entre as
matérias.
Alguns livros didáticos trazem o ensino de Geografia com um olhar hierárquico sobre
as relações entre os lugares (casa, bairro, cidade, estado, país, etc.) e, dessa forma, faz com
que a criança se distancie da realidade, pois não estão estabelecendo uma conexão entre esses
locais para que ela perceba que há relações de dependência entre eles. Outra questão muito
presente no ensino de Geografia nas séries iniciais é a memorização. Em geral, os alunos são
induzidos apenas a memorizar os conceitos, as localizações, as condições climáticas dos
locais, mas sem que eles realmente entendam o porquê daquela situação. A Geografia nas
séries iniciais não deve ser enumerativa, descritiva e enciclopédica, mas sim uma disciplina
que trabalhe com a realidade vivida pelo aluno, uma realidade que deve ser apresentada com
diversas relações, sendo entendida como algo em processo e constante movimento numa
dinamicidade constante.
No momento da aprendizagem em sala de aula (ou fora dela) o aluno precisa aprender
a relacionar o conteúdo escolar com a realidade na qual vive. Tendo um conhecimento prévio
sobre assuntos correlatos aos que está absorvendo ele passa a construir significados pessoais
para a informação que é dada; trata-se então de uma percepção subjetiva do material,
configurando uma aprendizagem significativa. Caso contrário, se o aluno apenas absorver o
conteúdo de maneira literal sua aprendizagem será mecânica, pois somente reproduzirá o
conteúdo de maneira idêntica à que lhe foi apresentada. Dessa forma, não há o entendimento
da estrutura da informação que lhe foi apresentada e ele não vai conseguir transmitir esse
conhecimento para o momento de solucionar problemas equivalentes situados em outros
contextos.
O ensino nas salas de aula deve acompanhar não somente o dia a dia e o contexto
sócio-espacial no qual o aluno se encontra, mas também o contexto global e as modificações
geográficas, espaciais e históricas que ocorrem no mundo concomitantemente ao momento do

36

ensino e da aprendizagem. A criança precisa ser aproximada da realidade como um todo, ou
seja, precisa compreender que as ações que são realizadas em seu bairro, cidade, país, também
ocorrem em outros países, com outras crianças, mas muitas vezes em situações climáticas
diferentes, por exemplo. Essa contextualização global colabora com a diminuição da
hierarquização dos espaços e também com as noções de que os espaços estão interligados
mesmo distantes fisicamente uns dos outros.
Dentro desse contexto, a educação geográfica consiste em ensinar ao aluno a maneira
correta de observar, analisar, comparar e localizar-se; é de fundamental importância que haja
esse ensino nas séries iniciais para que a criança logo comece a desenvolver sua noção de
espaço, de localização e de distância.
Nesse sentido, a contribuição da Geografia nas séries iniciais, etapa que o aluno inicia
o processo de educação geográfica tem um papel significativo, pois constrói no aluno a
prática da observação e da análise dos espaços construídos, abrindo caminho para entender
como a concretização das relações sociais configura um lugar e impõe limitações ou
possibilidades para a sociedade.
Conforme Callai:

O espaço não é neutro, e a noção de espaço que a criança desenvolve não é um
processo natural e aleatório. A noção de espaço é construída socialmente e a criança
vai ampliando e complexificando o seu espaço vivido concretamente (CALLAI,
2005, p. 233).

Para tanto, é preciso que a criança aprenda a ler e interpretar esse espaço, as paisagens
e os conceitos que lhe serão apresentados. Simultaneamente a isso, ela aprende também a ler o
mundo através das palavras. A partir desse momento a Geografia passa a poder trabalhar os
conceitos próprios de seu conteúdo. A educação ou alfabetização geográfica amplia a visão
que o aluno tem do espaço no qual está, seja ele familiar ou não, ele aprende a pensar o
espaço e a desenvolver raciocínios geográficos.
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Imagem 01 - O ensino de Geografia nas series iniciais
Perspectiva globalizadora

Perspectiva hieráquica/círculos
concêntricos

ESTADO

PAÍS

CASA

CIDADE

BAIRRO

Fonte: Elaborado pelo autor.

A presença da Geografia nas séries iniciais permite o desenvolvimento do olhar
espacial que consiste em, segundo Callai (2005): estudar, analisar, compreender o mundo,
assim como as dinâmicas sociais nele inseridas, as relações entre os homens e as
limitações/condições/possibilidades econômicas e políticas que interferem na configuração de
um local e da sociedade.
Os conteúdos trabalhados pela Geografia não devem ser ensinados de forma
fragmentada e nem isolada da sociedade. Os alunos são participantes ativos, pois para Callai
(2005, p. 60):

A geografia que o aluno estuda deve permitir que ele se perceba como participante
do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali ocorrem são resultados da vida e
do trabalho dos homens e estão inseridos num processo de desenvolvimento.

Nesse contexto, o professor deve instigar a participação do aluno no processo de
aprendizagem, mediando o conhecimento e propiciando a interação, uma vez que esta
promove espaço de trocas entre os discentes e entre estes e o próprio professor. Cavalcanti

38

enfatiza que:

O professor tem o papel de mediador do processo de formação do aluno; a mediação
própria do trabalho do professor é a de favorecer/propiciar a inter-relação
(encontro/confronto) entre sujeito (aluno) e o objeto de seu conhecimento (conteúdo
escolar); nessa mediação, o saber do aluno é uma dimensão importante do seu
processo de ensino- aprendizagem (CAVALCANTI, 2003, p. 199).

Sendo assim, a mediação pedagógica pode ser compreendida como uma relação social
que acontece na dinâmica da sala de aula entre alunos e professores em meio ao processo de
ensino-aprendizagem, cujo objetivo é promover o diálogo na interação educador/educando.
Consideramos assim, que a mediação pedagógica envolve interação professor/alunos, relação
alunos/alunos, conteúdos de ensino, comunicação, construção de saberes, contexto,
significados, facilitação das aprendizagens, entre outros elementos constituintes desse
processo.
Paulo Freire (1987, p. 68) também imputa à mediação um papel de destaque no
processo de ensino aprendizagem quando afirma que ―ninguém educa ninguém, ninguém
educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo‖. Nesse aspecto,
ambos evidenciam a aprendizagem como uma atividade de criação e recriação e reconhecem
que as influências socioculturais interferem na capacidade cognitiva dos educandos. A
dialogicidade do ato de educar também aproxima as concepções freirianas do pensamento de
Vygotsky (2007), na medida em que este atribui à fala (linguagem) um papel imprescindível
para a compreensão do legado cultural da história humana. Por sua vez, Paulo Freire, ao
exortar a necessidade do diálogo na prática educativa, enfatiza que:

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da
educação não é uma doação ou imposição de um conjunto de informes a ser
depositado nos educandos, mas a revolução organizada, sistematizada e acrescentada
ao povo, daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada
(FREIRE, 1987, p. 47).

Para Freire (1987), o ato de conhecer não é um ato isolado, individual, mas sim um ato
que envolve intercomunicação. Nesse caso, todos os sujeitos estão ativamente envolvidos no
ato do conhecimento, o que se contrapõe ―à educação bancária‖, na qual o conhecimento é
comunicado ao educando pelo professor: o único detentor do saber. A esse respeito, Freire
ressalta que:

Em lugar de comunicar-se o educador faz comunicados e depósitos que os
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí
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a concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se oferece
aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para
serem colecionadores ou fixadores das coisas que arquivam (FREIRE, 1987, p. 33).

A

―educação

bancária‖,

Freire

(1987)

introduz

a

ideia

de

―educação

problematizadora‖, a qual induz à reflexão sobre as condições materiais de existência dos
educandos. Essa reflexão não se reduz apenas à apreensão do mundo, mas à necessidade de
transformá-lo.
Segundo o pensamento político-pedagógico freireano, essa concepção e prática
educativa, de caráter autenticamente reflexivo, implica em um constante ato de desvelamento
da realidade. Freire (1987, p. 41) ressalta que ―a educação problematizadora se faz, assim, um
esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão
sendo no mundo com que é em que se acham‖.
Esse capítulo teve como objetivo refletir sobre o contexto geral ensino de geografia,
considerando orientações voltadas para o Ensino Fundamental. Para isso expomos algumas
discussões, reflexões e possíveis caminhos baseados em autores e orientações dos PCNS, que
podem ser seguidos para tornar esse componente curricular ainda mais significativo na vida
dos alunos. No capítulo seguinte iremos adentrar a concepção que a paisagem, considerando a
sua complexidade e abrangência.
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3 A PAISAGEM: CONCEITO E IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM

Considerando a organização do Ensino Fundamental regular, a criança no final do período
operatório concreto8 está no 6° ano do Ensino Fundamental II, etapa na qual conforme
preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 136):

A abordagem dos conteúdos da Geografia pode colocar-se na perspectiva da
leitura da paisagem, o que permite aos alunos conhecer os processos de
construção do espaço geográfico. Conhecer uma paisagem é reconhecer seus
elementos sociais, culturais e naturais e a interação existente entre eles; é
também compreender como ela está em permanente processo de
transformação e como contém múltiplos espaços e tempos.

Dessa maneira, o aluno deve começar a desenvolver a capacidade de leitura da
paisagem que conforme preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998,
p. 136), ―[...] pode ocorrer de forma direta (pela observação da paisagem de um lugar que os
alunos visitaram) ou de forma indireta (por meio de fotografias, da literatura, de vídeos, de
relatos)‖.
Quando pensamos em espaço vivido pensamos em movimento e deslocamento. Num
primeiro momento é o conhecimento de espaço que a criança assimila de maneira lúdica.
Quando falamos de espaço percebido e concebido, porém, não é mais necessária a
experimentação física, a criança amplia seu campo empírico e neste momento está preparada
para apresentar um raciocínio geográfico, que segundo Lopes (2012, p. 18), ―[...] se refere à
capacidade cognitiva de compreender como as diversas sociedades organizam o seu espaço‖
[...], estamos falando de conservação e reversibilidade (ALMEIDA; PASSINI, 2009), noções
que geralmente estão presentes na criança no período observado.
Cada aluno já chega com uma ―bagagem geográfica‖ do espaço que viu e vivenciou em
sua prática cotidiana, a partir daí é que se dá o trabalho da escola, pois como afirma Cavalcanti
(2013, p. 45), ―[...] Cabe à escola trabalhar com esse conhecimento, discutindo, ampliando e
8

Piaget (2007) considera 4 períodos no processo evolutivo da espécie humana que são caracterizados "por
aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor" no decorrer das diversas faixas etárias ao longo do seu processo
de desenvolvimento. São eles: período sensório-motor (0 a 2 anos), período pré-operatório (2 a 7 anos), período
operatório concreto (7 a 11 ou 12 anos) e o período das operações formais (11 ou 12 anos em diante). O período
operatório concreto caracteriza-se pela capacidade da criança de estabelecer relações e coordenar pontos de
vista diferentes (próprios e de outrem ) e de integrá-los de modo lógico e coerente (PIAGET, 2007). Um outro
aspecto importante neste estágio refere-se ao aparecimento da capacidade da criança de interiorizar as ações, ou
seja, ela começa a realizar operações mentalmente e não mais apenas através de ações físicas típicas da
inteligência sensório-motor.
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alterando a qualidade das práticas dos alunos, no sentido de uma prática reflexiva e crítica,
necessária ao exercício conquistado de cidadania‖. Ainda nessa perspectiva de Cavalcanti, Ozório
(2010, p. 100) afirma:

A partir das experiências e observações do mundo real assenta-se as noções e
conceitos que são, em um primeiro momento, intuitivas e, por meio de
mediação das atividades didáticas, aulas expositivas, situações-problema e
projetos educativos confrontados e reestruturados ou reelaborados, tornando
mais coerentes os saberes científicos.

O professor, por sua vez, deve ser o facilitador na aprendizagem, estimulando o aluno
em sua própria capacidade e despertando as noções de espaço na criança. Tais noções evoluem
a seu tempo no processo de desenvolvimento da criança, que passa do espaço vivido para o
espaço percebido e concebido (ALMEIDA; PASSINI, 2009).
Dessa maneira, concordamos com Cavalcanti (2013, p. 219) quando afirma que ―[...] a
seleção da paisagem geográfica como eixo para abordar os conteúdos escolares tem a ver com
a compreensão de que aprender tal conceito ajuda as pessoas a verem melhor o mundo‖.
Nessa perspectiva, o ensino da paisagem deve levar em consideração o nível de
abstração em que essas crianças se encontram e em qual etapa de aprendizagem elas estão.
Além disso, não podemos esquecer que a escola transmite o conhecimento que foi acumulado
historicamente e também que ―a paisagem é um elemento formado pelo acúmulo dos
acontecimentos históricos‖ (MELLO, 2012). Segundo a autora, ter a prática social inicial dos
alunos como ponto de partida para selecionar os conteúdos a serem ensinados é um ponto
importante, principalmente quando se trata de transcender a relação entre os seres humanos e
a vida cotidiana, especialmente em uma relação mais individualizada, pois cada aluno lê a
paisagem de uma forma única. Quanto ao espaço geográfico, a compreensão de sua totalidade
é um objetivo ambicioso, mas aproximar os alunos dos conceitos geográficos já é um
primeiro passo nessa direção; entre esses conceitos podemos abordar a paisagem, ela pode ser
observada, descrita, analisada, avaliada, etc.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) apresentam dois blocos temáticos que
fazem referência à paisagem e seu estudo nas séries iniciais: ―Transformando a natureza:
diferentes paisagens‖ e ‖O lugar e a paisagem‖. O primeiro propõe que através da leitura de
imagens pode-se conhecer o curso da constituição da paisagem local e fazer uma comparação
com o processo de formação de outras paisagens; pode-se também abordar a relação Homem
x Natureza do ponto de vista de como cada grupo social (caiçaras, índios, imigrantes, etc.) se
relacionou com o local onde vive ou viveu, ou seja, como e por que se fixou ali, os tipos de
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construções que realizaram sua interação com a natureza, etc.
O segundo bloco focaliza as relações individualizadas de cada aluno com o lugar em
que vivem; isso implica em saber quais razões os levaram a viver ali, sob quais condições
vivem e aprofundar essa observação/análise/estudo através do modo como cada qual vê
aquele local onde vive e, a partir disso, criam relações com a paisagem. Tratando-se da
paisagem local, os PCNs (1998) propõem que devem ser estabelecidas relações com outras
paisagens e lugares distantes no tempo ou no espaço. Dessa forma, poderão ser utilizados
elementos de comparação para buscar semelhanças e diferenças entre os lugares a serem
trabalhados. Essa atividade contribui para a ―compreensão mais ampla das noções de posição,
sítio, fronteira e extensão, que caracterizam a paisagem local e as paisagens de forma geral.‖.
A respeito do nível de abstração dos alunos no primeiro e segundo anos do ensino
fundamental, Piaget (2007) afirma que o desenvolvimento das funções de conhecimento, de
representação e das funções afetivas é marcado por períodos bem delineados, os quais ele
chama de estádios de desenvolvimento. Dentre estes, aquele que diz respeito às crianças entre
seis e 12 anos é o ―Estágio Operacional Concreto‖, durante esse período as operações se
diferem das ações das crianças, o que implica na manipulação e contato direto com o real.
Enquanto no período pré-operatório a criança construía seu conhecimento sobre o
mundo através de ações que implicam em contato direto com o real, a partir do período em
que se instala o estágio das operações concretas surge a conservação - capacidade de perceber
que apesar das variações de forma ou arranjo espacial, uma quantidade ou valor não varia se
dele não se retira ou adiciona algo -, o egocentrismo regride e estas condições são substituídas
por operações as quais são ações interiorizadas, ou seja, conhecer o real agora significa pensar
sobre ele. Entre essas ações tem-se a interiorizada reversível: a ação consiste em agir e
manipular sobre o mundo, ela é interiorizada quanto à representação do mundo e reversível,
pois apresenta uma organização lógica do pensamento sem contradições, gerando a
possibilidade de pensar na ação e na anulação dessa ação.
Segundo Goulart (2008), as operações constitutivas do espaço têm a característica de
serem acompanhadas de imagens mentais relativamente adequadas e podem traduzir-se por
representações figuradas - dentro do estágio operacional concreto -, e esse fato relaciona-se
com as classificações que a criança realiza, pois se trata de uma operação lógica que consiste
na capacidade de separar objetos, pessoas, fatos ou ideias em classes ou grupos, tendo por
critério uma ou várias características comuns (Goulart, 2008).
O ensino de Geografia tem o papel de estimular a leitura crítica dos alunos, para que
se percebam como agentes produtores do espaço geográfico, que transformam as paisagens
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nas quais estão inseridos. Por isso, segundo Kaercher (2003, p. 13), ―no ensino fundamental é
necessário que partamos das paisagens visíveis e não de conceitos (isso cabe ao Ensino
Médio), ou seja, os conceitos não devem anteceder os conteúdos‖. O que este autor quer dizer
é que antes mesmo de apresentar os conceitos prontos, o professor deve primeiro trabalhar
com assuntos da vivência dos alunos, temas construídos no dia-a-dia. Desta forma, os alunos
irão apreender os conteúdos e conceitos e esse conhecimento será levado para toda a vida,
porque foi construído por eles próprios, juntamente com o professor. Complementando essa
linha de pensamento, os Parâmetros Curriculares (PCNs) trazem:

Torna-se importante que o professor ofereça a oportunidade de um conhecimento
organizado de sua área. Procurar valorizar o seu lugar de vida, tendo sempre o
cuidado de lançar mão de uma didática que valorize a experiência do aluno com o
seu lugar de vida (BRASIL, 1998, p. 51).

A leitura da paisagem é um recurso que permite desenvolver uma série de
capacidades: a observação, o registro, a análise, a comparação e a representação que, em
Geografia, tem um caráter específico, é poder aguçar o olhar espacial dos alunos. Com relação
a isso, Callai (2005, p. 238), escreve: ―Desenvolver o olhar espacial, portanto, é construir um
método que possa dar conta de fazer leitura da vida que estamos vivendo, a partir do que pode
ser percebido no espaço construído‖.
Mas, afinal, o que devemos considerar na leitura de paisagem? Callai (2005, p. 228)
diz que:

importa então considerar as características culturais dos povos e os interesses
envolvidos para a realização da leitura da paisagem. [...]. Assim como a paisagem
está cheia de historicidade, o sujeito que a lê também tem o seu processo de seleção
do que observa. [...]. Desse modo, fazer a leitura de paisagem pode ser uma forma
interessante de desvendar a história do espaço considerado, quer dizer, a história das
pessoas que ali vivem.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do 3º ciclo também abordam essa questão da
historicidade na leitura de paisagens, quando escrevem que:
a geografia pode trabalhar com recortes temporais e espaciais distintos dos da
História, embora não possa construir interpretações de uma paisagem sem buscar
sua historicidade. Uma abordagem que pretende ler a paisagem local e global,
estabelecer comparações, interpretar as múltiplas relações entre a sociedade e a
natureza de um determinado lugar pressupõe uma inter-relação entre essas áreas
(BRASIL, 1998, p. 53).
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Desde a aplicação dos PCNs, a leitura de paisagem se tornou uma expressão corrente
nas aulas de Geografia e um dos objetivos para o 3° ciclo é: ―saber utilizar a observação e a
descrição na leitura direta ou indireta da paisagem, sobretudo, mediante ilustrações e
linguagem oral‖ (BRASIL, 1998, p. 54).
Através do que foi exposto no decorrer desse capítulo, podemos concluir que o
processo de ensino do conceito de paisagem torna-se importante para a ciência geográfica e
seu ensino. Ela representa um elemento imprescindível para a compreensão da complexidade
do espaço geográfico na educação básica, tendo em vista ser o embasamento do primeiro
elemento de apreensão para o entendimento da dinâmica desse espaço. Além disso, apresentase como conceito-chave para a interpretação dos fenômenos geográficos. A paisagem é,
portanto, o resultado da vida das pessoas (suas escolhas e ações), assim como da
transformação da natureza face aos processos e ações sociais.

3.1 Ampliando concepções teóricas

A sistematização da Geografia vem ocorrendo desde o século XVIII, e o surgimento
dessa matéria escolar está ligado à necessidade de constituir uma legitimidade da identidade
nacional que estava em formação nos Estados-Nações europeus. Isso justifica que primeiro
surgiu a disciplina de Geografia no ensino escolar e como matéria nas universidades, para
bem mais tarde ser legitimada como curso superior. Só no século XIX, a Geografia é
reconhecida como uma ciência, um campo de conhecimento específico.
Desde o surgimento da Geografia até a atualidade muitos discursos e adversidades
perpassaram essa ciência. Muitos teóricos defenderam o seu ponto de vista em relação ao
objeto de estudo dessa área do conhecimento. Não existe certo e errado em relação a essas
adversidades. Cada um no seu tempo e espaço, defendeu a sua proposta, acreditando que era a
correta. Hall (2001) entende que o sujeito assume identidades diferentes em diferentes
momentos. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurradas em diferentes direções,
de tal modo que nossas identificações estão continuamente sendo modificadas. Na visão do
mesmo autor, a identidade de cada um é formada na interação entre o ―eu‖ e a sociedade. O
―eu‖ é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ―exteriores‖ e as
identidades que esses mundos oferecem.
A identidade é transformada e modificada continuamente em relação às formas pelas
quais somos representados ou interpelados nos sistemas socioculturais que nos rodeiam. A
identidade de cada um, ou seja, as características próprias e exclusivas de cada indivíduo são
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determinadas historicamente. Pode-se, em diferentes momentos, dependendo das influências
que se recebe, assumir identidades diferentes, pois ela é uma (re)produção que nunca está
completa, é interminável e constantemente reposicionada.
Considerando a trajetória da Geografia, percebe-se que o conceito paisagem, dentro
dessa área do conhecimento, foi evoluindo conforme as diversas abordagens geográficas. Por
isso é preciso pensar a paisagem de acordo com essas múltiplas concepções geográficas. O
entendimento desse conceito vai depender da formação, das influências culturais, sociais e
discursivas de cada geógrafo.
Há uma tendência muito forte de se pensar a paisagem a partir do que se está vendo e,
automaticamente, descrever o que a visão alcança, sem nem sempre fazer uma relação entre
os elementos que compõem a paisagem, bem como a sua dinâmica. Essa maneira de pensar a
paisagem a partir dos aspectos visíveis do real vem sendo adotada pela maioria dos livros
didáticos, sobretudo aqueles destinados ao 6º ano do Ensino Fundamental II. Isso pode ser
constatado, por exemplo na coleção ―Geografia – O HOMEM E O ESPAÇO‖, de Elian Alabi
e Anselmo Lazaro, quando os autores afirmam que ―Para a Geografia, a paisagem é tudo
aquilo que a nossa visão alcança em determinado momento‖ (LUCCI, 2015, p. 13). O que se
observa em determinados momentos é a pouca ênfase que é dada à paisagem como resultado
de uma inter-relação de vários elementos que determinam a existência de uma ou de outra
paisagem. Essa noção de paisagem também pode ser observada na coleção ―EXPEDIÇÕES
GEOGRÁFICAS‖, de Melhem Adas e Sérgio Adas, quando os autores afirmam que a
―paisagem é a parcela visível do espaço‖ (ADAS, 2015, P. 17).
A visão fisionômica da paisagem, como é trazida pelos livros didáticos, é a primeira
aproximação da realidade, é a aparência, e cada paisagem cumpre uma função de acordo com
as condições próprias do lugar, seja ela estética, política, estratégica, econômica, cultural ou
histórica, para permitir uma determinada organização e funcionalidade. Entretanto, além de
ser ―tudo aquilo que a nossa visão alcança em determinado momento‖ ou a ―parcela visível do
espaço‖, é fundamental mostrar que toda paisagem apresenta característica própria, tem forma
e marca que resultam da interação da sociedade com a natureza.
Uma abordagem bem interessante dentro dessa linha de pensamento foi trazida 1925
por Carl Ortwin Sauer através de uma perspectiva mais morfológica da paisagem, afirmando
ser a paisagem ―uma forma da Terra na qual o processo de modelagem não é de modo algum
imaginado como simplesmente físico‖ (SAUER, [1925] 2012, p. 187).
Para o autor, a paisagem é reconhecida pelo que lhe constitui e existe, mesmo dentro
de seus limites, nas relações com outras paisagens - elas são partícipes de um sistema geral.
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Este sistema faz parte de uma lógica para o raciocínio humano, permitindo conduzir a um fim
e para se chegar a uma análise da paisagem (que pode ser alcançado também pelo paradigma
sistêmico) devemos organizá-la no interior de um complexo. Para sua apreensão, mesmo com
a dificuldade em função da dinamicidade de se apreender algo tão complexo, é conveniente
acumular obstáculos conceituais e metodológicos, contrapondo todos esses acúmulos de
unidades de paisagem com as contradições aparentes. Enumerando as ‗qualidades‘ essenciais
de uma paisagem percebemos que elas vêm de categorias julgadas contraditórias, tanto a
estrutura como a função se relacionam e se integram com outras paisagens. Contudo, seus
limites também a explicam ―é uma generalização derivada da observação de cenas
individuais‖ (SAUER, [1925] 2012, p. 188). Na descrição da paisagem individual, chamada
pelo autor de ‗tipo‘, o observador a define em separado, mesmo que seja uma variação de
outras paisagens e por comparação parte de um princípio geral. ―Toda paisagem tem uma
individualidade, bem como uma relação com outras paisagens, e isso também é verdadeiro
com relação às formas que compõem a paisagem‖ (SAUER, [1925] 2012, p. 188). Há uma
relação integradora entre as paisagens e está correlação esta intrinsecamente associada ao
tempo e ao espaço.
Sauer ([1925] 2012, p. 191) aponta uma separação entre a paisagem natural e a
cultural e essa separação é também encontrada na maioria dos livros didáticos do 6º ano
quando os mesmo dividem a paisagem em naturais e culturais, sendo as paisagens naturais
―aquelas que apresentam apenas elementos naturais, isto é, que ainda não foram alterados pela
ação humana, e as paisagens artificiais ou culturais, sendo ―aquelas modificadas pelo ser
humano‖ (LUCCI, 2015, p. 13). Apesar desta premissa, não há que se falar em dualismo na
concepção de Sauer ([1925] 2012) na medida que o autor afirma que ―o conteúdo da paisagem
é encontrado, portanto, nas qualidades físicas da área que são importantes para o homem e nas
formas de seu uso de área, em fatos de base física e fatos da cultura humana‖. Além disso, a
cultura é descrita de forma geográfica por Sauer ([1925] 2012) pela ação que o homem exerce
em seu meio. Nesse sentido, a tradição cultural é pensada pela maneira como o homem age
separadamente ou associado em grupos. A transformação da paisagem é de responsabilidade
humana, bem como a humanidade também é (trans)formada por ela. Há uma interconexão
sem limites e sem confusão, miscigenando os elementos constituintes e estruturantes da
paisagem. A relação dada pelo autor atualmente é bem mais clara no âmbito geográfico. A
ideia principal amplamente divulgada pelos tempos foi a de que o estudo de categorias pela
ciência geográfica seria de fundamental importância se realizado dentro de um sistema.
Justificando o não dualismo por ele colocado, acreditamos numa paisagem cultural que se
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forma tendo como princípio uma paisagem natural moldada por um grupo cultural. A cultura
é o agente transformador, enquanto o meio é a paisagem natural e a paisagem, o resultado. A
paisagem cultural é formada a partir de um sistema e passa pela paisagem natural, atingindo
um ―sentimento de harmonia entre o habitat humano e a paisagem com a qual ele se mistura
de forma tão adequada‖ (SAUER, [1925] 2012, p. 209), são relações que se formam pelas
experiências do homem no seu ambiente e resultam da miscigenação do homem e o seu
ambiente.
Há no aspecto morfológico da paisagem outros olhares saucerianos e eles estão
direcionados a uma abordagem orgânica e supraôrganica. A paisagem é, para Carl Sauer, um
conceito-chave na ciência geográfica, com características particulares que envolvem a
materialidade e a extensão, e são estas particularidades que colaboram na construção das
bases peculiares da paisagem em Sauer. Com esta lógica a categoria precisa se distanciar de
qualquer metaforização do termo, seu uso também se afasta de uma paisagem com
características políticas ou econômicas. De acordo com Corrêa (2014, p. 41), as características
que formam a ―paisagem estão integradas entre si, apresentando funções que criam uma
estrutura. A paisagem constitui, assim, em uma unidade orgânica ou quase orgânica. Trata-se
de morfologia na qual forma, função e estrutura são elementos centrais‖.
Dentro das propostas de Carl Sauer ([1925] 2012), o estudo sobre a paisagem para o
pesquisador deveria ser a centralidade da ciência geográfica e a característica orgânica, ou
quase, constrói uma visão de que a categoria deve ser considerada um conjunto de formas
naturais e culturais concatenadas em uma determinada área, porque desta maneira pensada
pode ser analisada dentro de uma imbricação das formas com o caráter orgânico que a envolve.
O estudo se desenvolve numa abordagem sistêmica, de forma generalizada e com análise da
estrutura e da função.
Há de se dizer também que uma análise altamente positivista é feita pelo pesquisador
quando define a paisagem. Para Sauer ([1925] 2012, p. 187-188), a definição de paisagem
carrega uma ―identidade que é baseada na constituição reconhecível, limites e relações
genéricas com outras paisagens. Sua estrutura e função são determinadas por formas
integrantes e dependentes. Considera-se, portanto, em certo sentido, que a paisagem tem uma
qualidade orgânica‖. A paisagem de Sauer é representada pela paisagem cultural, pois é o
resultado de uma ação de cultura, sendo o homem o responsável pela (trans)formação da
paisagem natural.
Segundo Denis Cosgrove (1985), a paisagem deveria ir além das abordagens
científicas enquanto objeto de estudo. Existem outras maneiras para novos significados
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aflorarem, o conhecimento histórico e artístico que dela podemos retirar é infinitamente
grande. Ela é também estudada por, além das científicas, diversas áreas como as artes visuais.
Entendemos com isto que a paisagem se relaciona intimamente com a ação do homem e por
esta razão carrega em seu bojo aspectos simbólicos.
Estes

aspectos

de

estudo

da

paisagem

simbólica

fazem-nos

entender,

interdisciplinarmente, novas maneiras de busca conceitual em outras ciências. Especialmente,
um estudo epistemológico fundamentado em pesquisas que procuram desvendar os sistemas de
signos, e aí incluem-se os ritos e os costumes bem como qualquer diálogo realizado entre os
grupos sociais e dentro deles próprios. Uma visão que envolve grupos sociais a entenderem que
a leitura da paisagem iniciada pelo símbolo significa que, nas palavras de Tuan (1983, p. 7), ―a
amplitude da experiência ou conhecimento pode ser direta e íntima, ou pode ser indireta e
conceitual, mediada por símbolos‖. Há, portanto, uma íntima ligação com a ação humana na
atribuição de significações e estruturas das paisagens simbólicas, suas percepções são
importantes na análise ocular de tudo o que cerca o homem.
A paisagem simbólica, de acordo com Carolino e Pinto-Correia (2011, p. 92), é ―fruto
do olhar que constitui o território como paisagem, suscitando a investigação do universo
cultural e histórico que informa esse olhar‖. No resultado desta análise podemos identificar os
caminhos trilhados que deixam marcas (i)materiais e registros, marcas da experiência de vida.
Estas experiências estão envoltas neste universo cultural e histórico que advém das informações
primeiras do olhar, por isso resultado desta análise inicial, mas engloba mais do que isso, porque
a paisagem, conforme Ingold (2000), não se configura como uma plenitude em que o
observador possa trazer para si somente pelo olhar, sua formação é anterior a isso ele é parte
integrante do universo interior do homem e sua análise é, em muitos momentos, realizada sob
determinado ponto de vista, abarcando a experiência de vida do observador. É neste sentido de
envolvimento vigilante na paisagem que a imaginação do homem funciona, formando as cenas
e as relações a respeito da categoria.
De acordo com Corrêa (2011) a própria Geografia Cultural nasce favorecidamente a
partir de uma convergência entre alguns estudiosos estadunidenses e ingleses quando
direcionam uma forma simbólica à paisagem. Foi a partir do pensamento de Cosgrove (1998)
que a paisagem deixou de ser vista com unicidade e outros requisitos foram adicionados para o
seu estudo. O pesquisador faz uma retomada da paisagem, buscando marcações para um
posicionamento inaugural, para que se tome como diretriz metodológica abordagens do
materialismo histórico. Além deste aspecto e, especialmente, o autor ensina que o geógrafo se
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apoiava na perspectiva visual, o que estava sutilmente diferenciado do artista e atualmente
também do próprio cientista.
As construções geológicas e os diversos tipos de vegetação foram bem reproduzidos
pelos pintores do século XIX. E, de acordo com Cosgrove (1998, p. 32, tradução nossa), a
―paisagem não se presta facilmente às restrições do método científico. Sua unidade e coerência
estão, como vimos, enraizadas profundamente em uma maneira de ver, e isso permanece
verdadeiro se a visão é a partir do solo, do ar ou do mapa‖. A compreensão da estrutura da
paisagem pelas regras apenas da visão não pode ser uma perspectiva única, outras explicações
também são aceitas dentro de um processo histórico, como podemos identificar na
funcionalidade do aspecto ecológico, o observador é forçado a desvincular-se do plano visual
simplesmente para o avanço do entendimento da paisagem.
Essa nova forma de ver essa categoria está embasada nas pesquisas de Carl Sauer que
dá um novo olhar para o estudo da paisagem. Como escreve Corrêa (2011, p. 11), ―nesse
resgate renovado, Denis Cosgrove teve papel crucial graças à qualidade de suas reflexões
teóricas e estudos empíricos realizados, sobretudo no momento oportuno da ruptura‖. Esses
apontamentos estão considerados, para Corrêa (2011, p. 11), no âmbito do ―conceito de
paisagem, a formação social e a paisagem e a iconografia da paisagem, envolvendo
contribuições teóricas e metodológicas‖. Nestes três argumentos existe uma intrínseca relação
em suas concepções teóricas, levando a uma aproximação, formando um conjunto e
distanciando toda e qualquer pesquisa em partes uníssonas. É, desta forma, conforme Corrêa
(2011, p. 11) que ―a interligação entre elas aparece ainda por não haver uma cronologia linear
que as una. Por outro lado, não há uma definição única, fechada, denotando a força do tema em
Cosgrove e a constante busca em aprofundar e clarificar o conhecimento da paisagem cultural‖.
Cosgrove (1985) escreve sobre as perspectivas e o desenvolvimento do conceito da
paisagem e nos ensina que para o mundo ocidental o Renascimento é o ponto de partida para
este estudo. A paisagem sempre esteve associada às diversas mudanças e evoluções pelas quais
a sociedade passou e essas alterações se deram nos âmbitos social, econômico e político,
entremeadas pelos séculos XVI e XVII. O pesquisador acrescenta ao estudo de paisagem um
sentido político, é uma ‗ideologia visual‘ que chega na Inglaterra, com origem italiana, no
século XVII, momento de profunda alteração do campo e, consequentemente, da cidade. De
acordo com Corrêa (2011, p. 12), ―incluindo a concentração fundiária, momento em que se
desenvolve o gosto pela pintura da paisagem rural, apropriada e transformada pela elite‖. Estas
perspectivas que tratam das técnicas específicas para o intuito da reprodução da realidade do
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mundo feita pelo artista ou também pelo geógrafo, retoma-nos a uma ordenação bem próxima
da definição de paisagem.
É esta abordagem metodológica que permite ao geógrafo, mesmo que fortuitamente,
admitir uma ideologia visual atrelada à ideia de paisagem. Vale dizer, contudo, que para
Cosgrove (1985), a paisagem está distante de se delimitar simplesmente no sentido de
projeções e perspectivas geométricas, a ideologia visual, recebida com críticas, tão somente
colabora dentre várias outras perspectivas para a compreensão da ideia de paisagem. E, de
acordo com Cosgrove (1985, p. 46, tradução nossa), via de regra, tanto a crítica à imagem visual
quanto a utilização da arte, ―em geografia não são desconectados. Ambos resultam, em certa
medida, da falta de reflexão crítica sobre a tradição humanista europeia, da fusão do tema
espacial na Geografia, de uma epistemologia positivista e de uma mistificação da arte e da
literatura‖.
Desta forma, o pesquisador apresenta algumas delimitações da paisagem denominadas
por ele de ‗classe dominante e paisagens alternativas‘. Podemos depreender também deste
raciocínio as paisagens excluídas com significados diversos, as quais complementam a
paisagem e são resultados da ação de diferentes grupos sociais. São dois olhares que
identificam os significados distintos da paisagem. A primeira, dominante, forma-se a partir de
uma marca identitária. E, as excluídas ou ainda emergentes, são resultados de associações em
ascensão formados por grupos sociais que estiveram em decadência, ou ainda, podem ser
mesmo as próprias imagens excluídas. Esses requisitos apontam para um possível confronto,
uma crise que seria o verdadeiro papel exercido pela paisagem sobre a sociedade. A formação
social se expressa na (trans)formação da paisagem e podemos perceber em Moraes (2005),
que existe um robustecimento na perspectiva histórico-dialética. Isso ocorre por intermédio do
aporte geográfico direcionado ao estudo da estrutura da formação social no Brasil. O
pesquisador tece o apontamento ao estudar sobre a análise das estruturas limítrofes que
cercam as fontes sobre formação espacial.
Ao considerar a paisagem como elemento externo, no plano pictórico, de acordo com
Corrêa (2011), a escrita de Cosgrove sobre a formação do conceito parte desta paisagem como
uma forte ferramenta por meio da qual são expressos os valores, as ideias e os sentimentos.
Essa representação externa sinaliza para uma apresentação em que consideramos os aspectos
formais resultantes da relação entre o homem e natureza. Ela assim se constituindo, trará
àqueles sentimentos, ideias e valores com novos e múltiplos olhares para suas construções.
Sobre o pensamento do estudo da paisagem como significados, a ideia de Cosgrove (1998) está
diretamente voltada para a pesquisa geográfica porque a relacionamos com as ações humanas
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e nessas relações criamos aspectos muito próximos do espaço vivido a estes significados. Por
este motivo, destacamos a imaginação como fator fundamental no processo de criação. Tratase de uma relação entre os sentidos e o intelecto, não sendo fruto apenas de um ou de outro,
as imagens capturadas pelos dados sensoriais não são reproduzidas mimeticamente - elas são
analisadas e resultam em novos significados metaforicamente transformados.
Entramos em um novo campo de análise da paisagem: a imaginação. Trata-se de uma
importante ferramenta e, de acordo com Corrêa (2011), Dênis Cosgrove a estudou baseado nas
teorias de John Ruskin, um pesquisador que tratou da interpretação da paisagem por meio da
capacidade de imaginação do homem, e como resultado de sua pesquisa podemos entender
que dentro de uma mesma análise existe a compreensão de diversos significados para a
paisagem. Eles dependem dentre várias coisas, da carga cultural carregada pelo analista. O
segundo e importante apontamento desenvolvido por este estudioso foi a formação social na
construção da paisagem. Para introduzirmos o assunto, é necessário compreendermos a
paisagem, analisando-a como um produto cultural e, consequentemente, seus significados
girando em torno das relações que se imbricam entre a sociedade e a natureza. Para tanto, como
escreve Corrêa (2011, p. 13), ―implica considerá-la como expressão fenomênica de modo
particular como uma específica sociedade está organizada em um dado tempo e espaço, isto é,
uma dada formação econômica e social ou simplesmente formação social‖.
Muitos livros didáticos trazem paisagens do crescimento das cidades em direção aos
morros, comumente ocorrido nas metrópoles e muito trabalhado pelos professores em sala de
aula no conteúdo de urbanização. Entretanto, essa abordagem deve vir também com a
tentativa de entender a formação social de sua construção porque são acontecimentos sociais,
(trans)formando os aspectos físicos observados na natureza. Nesse sentido, é necessário que o
professor mostre que este, entre outros, é um aspecto que colabora para os sérios problemas
enfrentados pelo ambiente urbano, podemos acrescer o desemprego e a consequente alteração
comercial, especialmente nos centros das cidades. As paisagens urbanas tomam rumos
diferentes no resgate dos valores de seus marcos naturais e culturais. É necessário
considerarmos o planejamento ou a falta dele, assim como todo o processo histórico pelo qual
a ocupação altera a paisagem para entendermos esta transformação. A alteração do ambiente,
matas e rios, pela intromissão da favela, são também modificações físicas e biológicas que
acontecem por reajustes das condições sociais.
Em sua pesquisa Social Formation and Symbolic Landscape, publicada em 1984,
estudo baseado nas teorias de Carl Sauer, Denis Cosgrove (1998) analisa aspectos da paisagem
natural em que afasta de sua percepção como sendo o entendimento resultante somente da
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cultura. Para ele, a paisagem interfere na cultura, mas não é o todo, produto final. Age apenas
como formador para sua construção. Nesse mesmo sentido, estuda a cidade de Veneza,
estabelecendo proximidades com a América do Norte e, como escreve Corrêa (2011, p. 14), ―a
paisagem norte-americana inscreve-se em outra formação social, não sendo o resultado de uma
transformação social interna, correspondendo à transição do feudalismo para o capitalismo,
como é o caso de Veneza e do Vêneto‖. Então, as representações das localidades analisadas
pelo pesquisador trazem características que vão além da formação social a que o autor se refere.
Elas nos mostram também uma transformação do sistema em que está inserido. A percepção
dos participantes destas representações influencia como motivadora, mesmo com visões
diferentes, para a ‗construção‘ da paisagem.
Cosgrove (1998) apresenta duas formações de paisagem social, e apesar de terem
características distintas em alguns momentos elas se aproximam, caminhando no mesmo
sentido em relação à formação do modo de ver a construção da relação da sociedade. Este
assunto é também estudado por Name (2010, p. 177), esclarecendo que o pesquisador projeta a
paisagem no sentido acadêmico, e assim analisada torna-se uma ferramenta para qualquer
estudioso porque ―a análise da paisagem é um método para se entender o mundo e as sociedades
que, aliás, produzem, mantêm e compartilham as diversas paisagens e suas devidas valorações.
Não há de maneira alguma uma distinção entre a paisagem que é supostamente real daquela
que seria mera representação‖.
Augustin Berque, em seu texto Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da
problemática para uma geografia cultural (1998), também traz importantes contribuições na
discussão sobre paisagem. O autor faz uma apresentação com os elementos marca e matriz
como definidores da categoria paisagem, configurando a paisagem como uma marca porque é
a expressão de uma ―civilização, mas é também uma matriz porque participa dos esquemas de
percepção, de concepção e de ação - ou seja, da cultura - que canalizam, em certo sentido, a
relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza e, portanto, com a paisagem".
Acreditamos que não é simplesmente vendo as imagens que cercam o homem que
todas as informações conceituais serão dadas, há sempre mais. Existe a subjetividade de quem
‗vê‘ e este item se apresenta carregado com todas as relações adquiridas pelo observador em
sua herança social. Para Berque ([1984], 2012, p. 56), ―como manifestações concretas, a
paisagem está naturalmente exposta à objetivação analítica do tipo positivista; mas ela existe,
em primeiro lugar, em sua relação com um sujeito coletivo‖. Neste sentido, a paisagem
existe na sua relação com um sujeito coletivo: a sociedade que a produziu, que a reproduz e a
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transforma em função de certa lógica e compreender o sentido da paisagem passa pela
definição dessa lógica.
Assim, de acordo com Holzer (2004), que o princípio gerador parte de objetos concretos
e o seu estudo apenas analiticamente, do tipo positivista, negligencia a categoria enquanto
espaço real. O apontamento primordial nesse pensamento é dado, ainda pelo autor, quando
escreve ser necessário entender e ―estudar os objetos tais como ele são (positivismo) ou se
devemos

compreendê-los

em

suas

forças

não

observáveis,

que

não

subjetivas

(fenomenologia)‖ (HOLZER, 2004, p. 56). Nesta perspectiva, o estudo da razão objetiva está
direcionado à existência do homem, não se levando em conta de que os fenômenos possam estar
claramente expressos e classificados quantitativamente.
Berque ([1984] 2012, p. 239) escreve que ―a paisagem é uma marca pois expressa uma
civilização, mas também é uma matriz, porque participa dos esquemas de percepção, de
concepção e de ação‖. A questão está na cultura e trata da relação de um processo em que
somente uma determinada ‗sociedade com o espaço e com a natureza‘ podem desenvolver.
Dessa relação o autor vai apresentar o que seria a ‗paisagem de seu ecúmeno‘, porque
entramos numa cadeia sucessiva de elos interconectados direcionando-nos a entender a
formação e percepção da paisagem.
Existe uma diferença lógica entre marca e matriz e o ponto primordial nessa
disparidade é a percepção. Como marca pode haver uma descrição, essa descrição também
pode ser realizada pela percepção. Contudo, deve ir além, deve analisar também o tempo e o
espaço em escalas que se alteram com a sociedade, mesmo não perceptíveis pelo homem.
Berque (1996) traz uma analogia de uma paisagem pintada, mostrando as escalas
anteriormente descritas, seja pela grandeza não perceptível pelo homem, seja explicação
histórica e geológica, indicando um distanciamento do que queria no início definir em sua
proposta, tendo a paisagem como um elemento a ser percebido.
Dessa forma, ―tal desfecho é lógico na medida em que só se considera a paisagem
como marca, ou seja, fazendo abstração do sujeito com o qual essa paisagem se relaciona‖
(BERQUE, [1984] 2012, p. 240). A paisagem transforma e é transformada de maneira
simbólica, a ferramenta motora destas alterações é a forma pela qual a cultura movimenta a
interação da natureza com a subjetividade e os anseios humanos.
Assim, a mediação é a parte da experiência humana e sua relação com o ambiente
numa abordagem espaço-temporal, agindo como meio e resultando na história - o caminho
que traduz a experiência entre as relações sociais e culturais com o relacionamento de forma
de produção da realidade. O autor faz uma comparação e explica trazendo melhor
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compreensão, quando vemos biometricamente uma pessoa, somente isso não nos qualifica
para mostrar as características pessoais, pois é necessária uma aproximação, uma convivência,
uma relação, para podermos perceber as marcas características do que aparentemente ‗vemos‘.
Quanto à paisagem seria bom ‗vermos‘ além do visível, suas características, nem sempre
evidentes, ultrapassam os olhares. Neste sentido, Berque (1996) cunha o termo médiance que,
nas palavras de Maria (2010, p. 66), tem o dever de ―formular um princípio de integração, que
dê conta ou abranja as transformações subjetivas ou fenomenais e as transformações objetivas
ou físicas‖. Não há confusão porque as análises que cercam a natureza não podem resumi-las a
uma simples representação do sujeito, bem como a recíproca deve ser verdadeira. Assim, a
paisagem também é uma matriz porque ao participar da preparação para a percepção, da cultura,
como já dissemos, inicia um processo de canalização da relação do homem com o espaço e
com a natureza.
Esses dois modos de compreensão da paisagem são necessários para o seu
entendimento, de um lado somente a análise visual, capturada apenas pela consciência,
absorvendo valores subjetivos da experiência do observador, e ainda mais ―julgada (e
eventualmente reproduzida) por uma estética e por uma moral, gerada por uma política etc.; e
por outro, ela é matriz, ou seja, determina, em contrapartida, esse olhar, essa consciência, essa
experiência, essa estética, essa moral, essa política etc.‖ (BERQUE, [1984], 2012, p. 240).
Em seu texto Le paysage des geografes, reeditado na obra Geografia Cultural uma antologia,
organizado por Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl em 2012, Paul Claval (2012, p. 245)
afirma que o termo paisagem não está carregado de tantos segredos, ―surgiu no século XV, nos
Países Baixos, sob a forma de landskip‖, tratava-se de uma representação das imagens
observadas da natureza, o observador fazia nada mais do que uma reprodução das percepções
adquiridas através das janelas.
A pintura, vista como paisagem naquela época, apresentou-se para a arte como forma
essencial de sua estrutura e, ―imagina-se que em função do impacto dos quadros de Claude
Lorrain por toda Europa, e especialmente na Inglaterra‖ (CLAVAL, 2012, p. 246), isto tenha
ocorrido. Contudo, sua estagnação é contestada porque o ângulo observado e a paisagem
enquadrada eram reproduzidos de forma objetiva, surgem então aspectos subjetivos, dando
características pessoais às relações paisagísticas e variando de acordo com o ponto de
observação, quem a analisa leva em consideração elementos como a altura, as dimensões e a
distância que se encontram, todos esses requisitos diferenciam o modo como a paisagem é
percebida.
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Ainda de acordo com o autor o interesse dos geógrafos pela paisagem tem origem
junto com o aparecimento da disciplina geográfica.

No início eram os viajantes os

‗mapeadores‘ de suas rotas, os locais percorridos eram realizados com o intuito de conhecer e
apreender símbolos sobre a ‗natureza das regiões‘ desbravadas. De certa forma, pelo
vocabulário restrito para descrever as rochas ou outras características das imagens até o século
XVIII, havia certa complexidade para se chegar ao termo paisagem com clareza. Isto foi
resolvido com maior agilidade através da Voyage à I’Île de France, de Bernadin de SaintPierre, com o texto houve um amadurecimento da linguagem nos países da Europa. Nesse
sentido, facilitando a descrição dos caminhos, da vegetação e dos locais onde o homem
habitava.
Uma obra marcante no desenvolvimento para os novos tempos, do entendimento do
termo paisagem aparece com Humboldt, quando estudando os picos do ‗Chimborazo e
Carguairazo‘, aponta que sobre sua altitude real os viajantes apenas podem imaginar, trata-se
de Vues des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l’Amérique ―que apresenta 69
pranchas comentadas, uma seleção de paisagens, muitas vezes em aquarelas, que dão uma ideia
muito mais sugestiva do continente do que o poderiam fazer centenas de páginas de descrição‖
(CLAVAL, 2012, p. 247). Os alemães direcionam seus estudos, nesta perspectiva, conservando
formas de entender suas descrições objetivas, mas acrescendo a elas observações pessoais, com
as subjetividades percebidas e carregadas pela experiência que cada observador impõe em suas
descrições. No século XIX há uma diversidade de estudos sobre as paisagens e são
acompanhados atentamente pelos geógrafos.
Existem dois fatores que influenciam na revelação da paisagem: a litografia e a
fotografia. Destaca-se novamente a publicação de Humboldt mostrando as paisagens e as
formas de ocupação do solo da América Central e parte da América do Sul. Este estudo
aponta que o embasamento da contribuição de Paul Claval para o estudo da paisagem é a sua
mostra como interface, ensinando uma nova maneira de concebê-la. Há no geógrafo uma alta
sensibilidade para compreender os fenômenos da natureza, e assim direciona seus escritos
diferente do que descrevem os pintores, relaciona-os com uma linguagem científica. São as
descrições perceptíveis do observador que fazem o desejo em retratar as paisagens que o
cerca, ensinando que para um determinado ponto da natureza as análises podem gerar alguma
confusão.
A partir dessa nova leitura aparece a necessidade de descrições dos resultados em um
mapa. A percepção das cenas, pelos geógrafos, se distancia daquela configuração de paisagem
na janela, a horizontalidade não é mais fator primordial na sua estrutura. Existe, neste formato,
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uma verticalidade quando identificamos ―a paisagem cartografável‖, (CLAVAL, 2012, p.
250), em que surgem formas de mapeamentos da paisagem vegetal, registros para utilização
do solo e de como o homem transforma e é transformado pelas relações em suas moradas. A
visualização aérea colabora para a análise da visão vertical, deixando o olhar horizontal a uma
conceituação simplista, ocorrem e se fazem necessárias algumas correções porque essa
transformação, da visão horizontal para a vertical, ―permite generalizações, evidencia a
estrutura das distribuições e permite a leitura dos reagrupamentos regionais – não ocorre sem
perigo para o geógrafo‖ (CLAVAL, 2012, p. 251).
A verticalidade impossibilita a análise de relevantes requisitos que importam na
sociedade, não se vê do alto as relações, os sistemas que constroem a vida das pessoas. Nesse
sentido, Claval (2012, p. 252) escreve que ―quando exploramos um objeto geográfico sob todos
os seus ângulos, tomamos consciência de sua extensão e podemos, a partir de visões horizontais
ou oblíquas, imaginar o que forneceria uma visão vertical‖. Assim, é necessária a
preocupação com as correções, multiplicando os pontos de vista e entendendo os
procedimentos que compreendem ‗as dimensões verticais da paisagem‘.
De acordo com Claval (2014, p. 64), sobre as técnicas especiais, consideramos
também que ―a leitura da paisagem e o levantamento de dados por enquetes ou por
questionários‖, partindo do empreendimento geográfico para o estudo das formas visíveis, é um
dos elementos constituidores para o domínio do pesquisador e o contato com a matéria, com o
que circunda o homem, não se restringe apenas ao ‗visto‘ na superfície da terra. A observação
é elemento primordial na ciência geográfica e ao cientista cabe o despertar de um sentimento
em seu simples fato de caminhar, visualizar o que está ao seu redor, sentir odores e também a
proximidade com outros homens com questionamentos e anotações, isso aguça a sensibilidade
do observador, ajuda e, com maiores possibilidades, desperta a compreensão do espaço em
que vive, entendimento este que pode figurar tanto no mundo que o cerca quanto nos escritos
literários.
Ao geógrafo educador, também pela carga de leitura dos objetos e experiência de vida,
está mais facilmente dado a perceber o mundo a sua volta, é, comumente, premissa primeira
para o seu objeto de estudo as dimensões, localizações, inclinações, asperezas, cores, cheiros,
sons e memórias. Estes elementos formam, juntamente com o arcabouço teórico, o corpus, o
objeto de estudo para o cientista geográfico e para o professor de Geografia. A subjetividade
dá ao observador subsídios para a construção do projeto de descrição pelas mais variadas
paisagens sentidas, e mais, do que não, simplesmente, se vê, mas do que se está intrínseco ao
objeto visto. Ao analisarmos as mangueiras frondosas de nossa infância podemos perceber que
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são diferentes das atuais e no que elas se diferem, justamente na singeleza da criança em subir
nas árvores não pelo simples ato de alimentar-se, mas por outra forma de ver o mundo. Das
alturas é que os campos se transformam em tapetes verdes ao prazer de se deitar, é neste
sentido que se (trans) formam os elementos da paisagem. Para Claval (2014, p. 65), ―A visão
que desenvolve a geografia é aquela do observador diante da paisagem‖, e este sentido trilha
os caminhos geográficos analisados pelo homem, tanto o observador quanto a paisagem estão
em toda parte e formam o processo histórico das relações sociais.
Ainda de acordo com o pensamento do autor, os olhos do observador, primeiramente,
são direcionados a tudo aquilo de maior dimensão. Pela grandeza nossos olhos identificam o
que é macro antes que possamos compreender as relações. Posteriormente, aprofundando-se
na análise, o movimento das coisas é de grande interesse. O balanço das árvores, os rios e os
pássaros são importantes elementos constituidores do processo formador de uma paisagem
construída pela observação e ainda, muitas vezes, não são percebidas em uma primeira
observação, a visão do macro, antes de tudo, dificulta exageradamente o entendimento das
relações sociais, por exemplo.
Concordando com o pensamento de Claval e fazendo uma relação com o ensino da
paisagem na Educação Básica, acreditamos que a atenção do professor de Geografia não deve
se prender aos objetos em uma mesma escala, como são trazidos em muitos livros didáticos e
terminam se reproduzindo nos discursos dos professores em sala de aula. O professor deve
relacionar os conteúdos que estão no livro didático com as coisas próximas dos alunos, seja
pela visão ou pela percepção. Os objetos que compõem uma cidade têm mais a revelar. Não
se tratam de simples cenas, são culturas, processos históricos de construção e a formação das
localidades bem como das fazendas ou povoados, e também suas transformações e
desenvolvimentos destes até instituírem-se em cidades. O modo, a forma e a posição pela qual
o professor conduzirá o aluno a ver a paisagem locais poderá dar subsídios, inclusive para
entender as condições climáticas e os tipos de climas que são trazidos pelos livros didáticos,
pois há uma enorme diferença em analisar os fenômenos geográficos no campo de imersão ou
entender as suas relações estando longe de sua dinâmica. Podemos exemplificar que apenas
ler os conteúdos que estão nos livros didáticos é totalmente diferente, do que estar no alto de
uma serra e percebermos a dinâmica que os elementos naturais realizam ou de nos sentirmos
atores nessa dinâmica. Ver e analisar os lugares do alto das serras pode nos trazer diferentes
características do que se ler nos livros. Mesmo assim, ainda não podemos ver tudo e sobre isso
Claval (2014, p. 65) escreve que distante de se deter em observações individuais, ponto por
ponto, ―o olhar só distingue massas coloridas; essas se tornam azuladas quando a distância
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aumenta. Quando se sobe num cume, a vista abre e a disposição em camadas dos planos tornase mais complexa. Analisar uma paisagem é, pois, apreender o real em diversas escalas‖, por
este motivo também a importância da visão macro.
A paisagem analisada nas grandes dimensões, como as que são trazidas nos livros
didáticos, é menos problemática. Esta premissa está embasada em Claval (2014, p. 65),
quando o pesquisador escreve ―que a paisagem é uma realidade múltipla, e que se pode ser
analisada a partir de vários ângulos e de uma distância maior ou menor‖. E quando fazemos
essa análise em um plano maior, ela se volta apenas ao destaque. No olhar distante da Mata
Atlântica os ipês facilmente são identificados, na selva de pedra do Rio de Janeiro o Cristo
Redentor pode ser visto de longe e o Morro do Careca, na Praia de Ponta Negra, pode ser
contemplado em vários pontos da Cidade de Natal. Os detalhes ficam encobertos e os
movimentos internos são mais difíceis ou quase impossíveis de serem percebidos. Isso também
pode ser observado quando olhamos para a Serra de Santana do Alto do Potengi. A Serra é
azul, contudo a aproximação nos revela cores diferentes e movimentos da Caatinga Norte-riograndense que não conseguíamos perceber. Percebemos nestes exemplos, a demarcação
geográfica dos locais e isto se torna importante na identificação deles. Facilmente aliamos ao
Domínio Morfoclimático da Caatinga apenas com a representação da seca e das xerófilas9
trazidas nas imagens dos livros didáticos quando se trabalha a Região Nordeste, quando
sabemos que ela é muito mais do que isso.
As paisagens se diferem também pelo nível do olhar horizontal de uma criança, um
monumento pode ter diferentes valores; já aos olhos de uma pessoa adulta, os componentes
que embasam a análise sofrem relevantes intromissões para se obter o resultado e a dimensão
é fator preponderante neste aspecto. Do alto da montanha a visão macro também se difere ao
que vemos na forma horizontal ou vertical, a apreensão da paisagem olhando para baixo é
uma outra maneira de ver o mundo e, de acordo com Claval (2014, p. 66), sempre foi um
sonho do geógrafo ver as cenas sobre este prisma. ―Desde a Antiguidade, os geógrafos
sonham em passear sobre o mundo com o olhar de Ícaro. Eles podem fazê-lo desde a invenção

9

Xerófitas são plantas adaptadas para viverem em regiões de climas semiárido e desértico (árido). Os cactos são
as plantas xerófitas mais conhecidas. Porém, existem diversas espécies, que não são cactos, que pertencem às
xerófitas. As principais características das xerófitas são: Possuem estruturas vegetais capazes de armazenar água
(parênquimas) por longo período de tempo; possuem também estruturas que reduzem significativamente a
evaporação da planta; são plantas que possuem grande quantidade de espinhos; a grande maioria das espécies de
xerófitas produzem flores e frutos; presença de poucas folhas para diminuir a área de evaporação e consequente
perda de água; muitas espécies possuem raízes longas para buscar água em áreas mais profundas do solo;
possuem ciclo biológico curto e grande capacidade de desidratar e hidratar tecidos. As principais plantas
xerófitas são: Xique-xique (cacto comum na Caatinga), mandacaru, palma-brava e o cacto-ouriço
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do balão e, sobretudo, desde o início da aviação. Os satélites ampliam seu poder nesse
domínio‖.
Nesta perspectiva, vista do alto, podemos apreender uma amplitude maior
correspondente aos elementos formadores da superfície terrestre, é nela que focamos os nossos
olhares, diferenciamos as cores. 'A terra é azul', a célebre frase do primeiro homem a viajar pelo
espaço, Yuri Gagarin, sentencia a primeira vertical paisagem terrestre, do mais alto ponto. E a
partir deste exemplo é que, ao descermos nos aproximando da superfície terrestre, deixamos
de apreender a paisagem sob um ângulo simplesmente em uma visão macro. A cada
aproximação os movimentos se (re)fazem, as cores se (re)definem. Ao estudar o geólogo
austríaco Eduard Suess, Claval (2014) explicita-nos a concepção de paisagem por esta
abordagem macro. Há uma ampliação das esferas da Terra, e a litosfera, a hidrosfera e a
atmosfera imbricadas, são elementos que se complementam, estabelecendo contato na
composição da superfície terrestre.
Neste contexto, entendemos que estão postas novas formas de conceber a realidade
para se trabalhar a Geografia na Educação Básica. Um dos papéis do geógrafo educador é
―passar da observação local a uma visão que não negligencie nenhuma parcela do espaço: o
exame da paisagem na vertical permite isto; em sua ausência, o pesquisador se volta para o
substituto da paisagem, que se constitui no mapa‖ (CLAVAL, 2014, p. 66). Nossa visão não
pode ficar estagnada neste construto, ela deve ir além, a percepção da paisagem estará sempre
além do que se vê.
Na sala de aula, cabe ao geógrafo educador ir sempre além da simples observação. É
necessário apreender as paisagens vistas, construir os elementos que as constituem e também
entender os processos formadores, sejam eles físicos ou culturais, envolvidos nas sequências
lógicas e projetadas pelo mundo quando vistas de cima. Entretanto, como dissemos, a
construção deste conjunto pode ser verificada em grandes ou pequenas escalas na mesma
medida em que verticalizamos ou horizontalizamos os pontos de observação. A escala vista
por um plano menor, a análise das especificidades e o que está posto nos movimentos da
paisagem nem sempre foram tão explorados pela ciência geográfica, tanto quanto estudar o
interior dos espaços e entender o processo e como se formam as relações das pessoas que os
constituem, estes interiores tratam-se de um relevante aspecto para o estudo desta ciência.
Para Claval (2014, p. 68), ―Os geógrafos permaneceram, durante muito tempo, rígidos sobre
a definição da escala mínima que devia ter sua atenção: eles perdiam então o poder
explicativo. Era uma das fragilidades de seus procedimentos durante a primeira metade do
século XX‖.
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Não foi arquitetada a passagem macro para a micro, observativa das dimensões, pelos
pesquisadores. A evolução de se obter ângulos, escalas e/ou pontos de vista aparece pela
necessidade de se estudar pequenas ou grandes escalas e os interiores dos espaços. Os
fenômenos menores são visíveis apenas mais atentamente e são eles os decifradores dos
elementos que circundam as relações humanas, são eles ainda que nos revelam muito mais do
que vemos e certificam o desenvolvimento das localidades estudadas.
Quando falamos sobre o visual da paisagem buscamos entender uma série de fatores que
se complementam para a formação do conceito. Determinamos, de certa maneira, o estudo
pormenorizado das situações geográficas, os espaços abertos (especialmente os rurais) eram
objetos de maior importância para a Geografia, as fronteiras entre prados e os prédios rurais
(onde se produziam ou beneficiavam os alimentos). Os objetos em si, estavam em um plano
superior ao do que analisar as pessoas responsáveis pela formação e construção daqueles
locais, os interiores eram bem menos explorados, e como escreve Claval (2014, p. 67), ―a
geografia, mesmo para aqueles que não a concebem como uma ciência humana, relaciona-se à
vida das pessoas e àquilo que tem para elas um significado‖.
É difícil conhecer uma cidade sem entender as relações sociais. Os elementos
componentes da paisagem se movimentam, não estão estagnados, além da fábrica é preciso ver
seu funcionamento, o interior. É nele que se processam as relações para se constituir a
arquitetura apresentada. Para se conhecer a agricultura precisamos perceber os agricultores e o
modo como eles transformam o espaço em que vivem, a rede de informações para esta
transformação e, consequentemente, a arquitetura dos interiores para se saber o modo pelo qual
as pessoas se inter-relacionam e se constituem como sociedade. Entender este processo é
também verificar que a paisagem é mais do que a representação do que simplesmente ‗vemos‘
ou lemos nos livros, é necessário compreender os movimentos.
Para Claval (2014, 68), ―A animação das ruas traduz os ritmos da vida coletiva‖. As
estruturas das residências e as formas físicas, assim como a disposição das avenidas falam
sobre as pessoas e sobre os grupos sociais, dando sentido para suas vidas. Contudo, ainda de
acordo com o autor, é preciso saber ler a paisagem porque ela ―só fala para aquele que
aprender a ler. Para ver as realidades sociais, o olhar deve estar formado.‖ (CLAVAL, 2014,
p. 69). As linhas fronteiriças das ciências devem ser rompidas, o embasamento teórico e os
aportes referenciais em outras ciências ou artes podem ser buscados com o intuito de
apreender a paisagem e suas densidades cartográficas e, ainda, possibilitam o embasamento
em diferentes formas de leitura ou pesquisa.
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Mesmo dentro de uma linha de pensamento mais humanista, a qual escolhemos para a
base teórica do nosso trabalho, percebe-se que a paisagem, enquanto objeto de estudo, foi
sendo entendida de diferentes maneiras no decorrer dos tempos, já que o método de análise
foi evoluindo e os paradigmas foram sendo revistos.
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4

A PESQUISA NAS ESCOLAS E COM OS PROFESSORES

O segundo e terceiro capítulos teve como objetivo apresentar, respectivamente, as
nossas reflexões sobre o ensino de Geografia na Educação Básica, a importância do conceito
de paisagem no processo de educação geográfica e as implicações no que diz respeito ao
significado e a abrangência do conceito de paisagem, numa perspectiva mais humanística.
Essas reflexões e considerações nos muniram de sabres que fortaleceram o desenvolvimento
da pesquisa, nos levando a investigar de que maneira o conceito paisagem está sendo
trabalhado na prática. Portanto, a partir desses capítulos, adentramos as escolas Deputado
Djalma Marinho e Senador Dinarte Mariz para conhecer a concepção que os professores têm
de paisagem, como eles trabalham esse conceito no ensino de Geografia, como a paisagem é
abordada nos livros didáticos adotados pela escola e como os professores planejam e
desenvolvem os seus planejamentos.
Nesse sentido, esse capítulo trará os resultados e as considerações da pesquisa
exploratória realizada nas escolas a partir das entrevistas semiestruturadas realizadas com os
professores; das observações diretas e sistemáticas feitas às aulas de Geografia; das análises
sobre o livro didático adotado e utilizado pelos professores pesquisados; e a nossa sugestão
didático-metodológica para se trabalhar o conceito de paisagem no 6º ano do Ensino
Fundamental.
O trabalho de campo foi realizado em quatro etapas, a primeira se deu através de uma
pesquisa exploratória no ambiente de ensino, onde podemos observar a estrutura física,
registrar a fala dos diretores e coordenadores sobre as dificuldades e desafios de manter a
escola funcionando satisfatoriamente, assim como a participação da mesma no contexto
sociocultural da Cidade de São Paulo do Potengi. A segunda fase do trabalho de campo foi
realizada com a entrevista semiestrutural aos professores, com o objetivo de verificar as
noções que tinham sobre o conceito paisagem e os recursos didáticos-metodológicos que
utilizavam no ensino de Geografia.
A terceira etapa da pesquisa de campo foi constituída por observações realizadas
diretamente nas aulas dos professores. Foram assistidas 31 aulas nos 6os anos com o propósito
de coletarmos informações a respeito do ensino do conceito paisagem a partir das práticas dos
docentes. Por último, foram realizadas novas seções de entrevistas com os professores que
tiveram como principais objetivos verificar se os mesmo estavam conseguindo trabalhar o
planejamento proposto no início do ano letivo e se os objetivos e propostas didáticaspedagógicas estavam sendo alcançadas. Nesse trabalho final de campo, também foi verificado
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a posicionamento dos professores quanto à utilização do conceito paisagem como recurso
didático-metodológico.
Como as escolas e a sua comunidade escolar estão inseridas em um determinado
espaço geográfico que termina influenciando o desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem, trouxemos a título de caracterização e contextualização para a nossa pesquisa
empírica, um breve histórico do Município de São Paulo do Potengi, assim como suas
principais caraterísticas físicas, econômicas e sociais.

4.1 O município de São Paulo do Potengi

Contando com uma população estimada em 2017 de 17.572 habitantes, (BRASIL,
2014), São Paulo do Potengi nasceu na primeira década do século XX à margem esquerda do
rio Potengi (RN), onde existiam alguns povoados (como por exemplo, o do Juremal, que
pertencia ao município de São Gonçalo), enquanto que na margem direita, o município de
Macaíba, na região fronteiriça com este município, encontrava-se apenas pequenos sítios de
lavoura e criação de gado.
De acordo com Aluísio Azevedo (1983), o Juremal era um pequeno povoado, com
feira dominical, possuindo ao centro a sua capela, onde o vigário de São Gonçalo celebrava
mensalmente missa para os fiéis católicos. O seu comércio era constituído de
aproximadamente uma dezena de estabelecimentos da área de tecidos. Havia uma bulandeira
para descaroçar algodão, que pertencia a Avelino Pinheiro Borges, chefe político do lugar.
Azevedo (1983) relata que a cheia do rio Potengi em 1909 fez com que o comerciante
do Juremal, Bento Urbano de Araújo, solicitasse a permissão a Avelino Pinheiro Borges para
construir uma casa em lugar mais distante do rio, surgindo as primeiras casas onde hoje se
encontra o centro da cidade de São Paulo do Potengi. No dia 28 de janeiro de 1912 foi
celebrada a primeira missa, data que para todos os efeitos legais, deve ser considerada
oficialmente como o dia de sua fundação. Foi a partir do trabalho e do espírito empreendedor
de Bento Urbano que o município de São Paulo do Potengi se desenvolveu. Ele construiu
armazéns, instalou-se e começou a participar efetivamente do desenvolvimento da localidade,
trabalhou na implantação da feira livre e incentivou os amigos e vizinhos a se mudarem
(AZEVEDO, 1983).
Em 1912, o povoado de São Paulo foi logo elevado à condição de Distrito, com o
nome de São Paulo do Potengi, fusão dos nomes do Padroeiro da Cidade, São Paulo, com o
do rio Potengi (AZEVEDO, 1983).
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O povoado foi elevado à categoria de Vila no Governo do Interventor Rafael
Fernandes Gurjão, através do Decreto Lei nº 603, de 31/10/1938, sendo instalada no dia
01/01/1939, com a posse do seu 1º Sub-Prefeito, o Sr. Manoel Henrique de Azevedo.
Sua independência política só seria alcançada na Interventoria de Antônio Fernandes
Dantas, com a criação do município pelo Decreto Lei nº 268, de 30/12/1943, que foi
sancionado pelo Desembargador João Dionísio Filgueira, Secretário Geral do Estado, no
exercício de interventor e cuja instalação se processou no dia 01/01/1944, com a posse do 1º
Prefeito Municipal, o Capitão Severino Raul Gadelha. A nova municipalidade foi constituída
de terras do município de Macaíba e do, pelo mesmo decreto, município de São Gonçalo
(AZEVEDO, 1983).

Mapa 01 – São Paulo do Potengi no Rio Grande do Norte.

Fonte: elaborado por Marcelo Antony. Dezembro de 2018.
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O município de São Paulo do Potengi localiza-se na mesorregião Agreste Potiguar e na
microrregião do Potengi, limitando-se com os municípios de Santa Maria, Riachuelo, Senador
Elói de Souza, Serra Caiada, Lagoa de Velhos, São Pedro e Barcelona, abrangendo uma área
de 221 km².
Mapa 02 – O município de São Paulo do Potengi e a microrregião do Potengi.

Fonte: elaborado por Marcelo Antony. Dezembro de 2018.

A sede do município tem uma altitude média de 91m e coordenadas 05°53‘42,0‖ de
latitude sul e 35°45‘46,8‖ de longitude oeste, distando da capital cerca de 69 km, sendo seu
acesso, a partir de Natal, efetuado através das rodovias pavimentadas BR-226 e RN-203
(BRASIL, 2018).
No que se refere à área educacional, temática relacionada a nossa pesquisa, o
município possui em 2018, 29 estabelecimentos de ensino, sendo 09 de Ensino Pré-escolar, 17
de Ensino Fundamental e 03 de Ensino Médio, 68,90% da população total são alfabetizados
(BRASIL, 2018).
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Segundo o IBGE10 (BRASIL, 2018), em 2015 os alunos dos anos iniciais da rede
pública da cidade tiveram nota média de 4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota
foi de 3.6. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais
colocava esta cidade na posição 102 de 167. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a
posição passava a 53 de 167. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.9
em 2010. Isso posicionava o município na posição 69 de 167 dentre as cidades do estado e na
posição 2237 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
Segundo o IBGE (Brasil, 2018), o município possui 3.275 domicílios permanentes,
sendo 2.434 na área urbana e 841 na área rural. Existem ainda, 2.465 domicílios com
abastecimento d‘água através da rede geral, 318 através de poço ou nascente e 492 por outras
fontes. Apenas 1.767 domicílios estão ligados à rede de esgotos e 2.334 têm coleta regular de
lixo.
Em 2015, o salário médio mensal era de 1.8 salário mínimo. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 7.9%. Na comparação com os outros municípios
do estado, ocupava as posições 40 de 167 e 96 de 167, respectivamente. Já na comparação
com cidades do país todo, ficava na posição 3020 de 5570 e 4022 de 5570, respectivamente.
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa,
tinha 47.7% da população nessas condições, o que o colocava na posição 121 de 167 dentre as
cidades do estado e na posição 1779 de 5570 dentre as cidades do Brasil (BRASIL, 2018).
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.93 para 1.000 nascidos vivos.
Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 83 de 167 e 64 de 167,
respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2518 de
5570 e 2419 de 5570, respectivamente (BRASIL, 2018).
Apresenta 57.7% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 47% de
domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0.1% de domicílios urbanos em vias
públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).
Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 29 de 167, 142 de
167 e 125 de 167, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua
posição é 1917 de 5570, 4237 de 5570 e 4788 de 5570, respectivamente (BRASIL, 2018).

10

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no principal provedor de dados e
informações do país, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como
dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal.
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De acordo com o IDEMA11 (2018), as principais atividades econômicas desse
município são: agropecuária, extrativismo e comércio. Sua vegetação predominante é a
Caatinga Hiporxerófila – uma vegetação de clima semiárido que apresenta arbustos e árvores
com espinhos e de aspecto menos agressivo do que a Caatinga Hiperxerófila. Entre outras
espécies destacam-se a catingueira, angico, baraúna, juazeiro, marmeleiro, mandacaru,
umbuzeiro e aroeira.

Imagem 02 - Vegetação Caatinga Hiporxerófila em São Paulo do Potengi/RN.

Foto: Moisés Advíncula. Maio/2017.

O município de São Paulo do Potengi está todo incluído na bacia hidrográfica do Rio
Potengi, que banha o Município. Os principais afluentes são os riachos dos Macacos, dos
Paus, Campos Novos, da Serra, Salgado e Pedra Branca. Seu principal corpo de acumulação é
a barragem pública Campo Grande, alimentada pelo Rio Potengi (34.000.000m3). A barragem
de Campo Grande é um dos principais pontos turísticos de São Paulo do Potengi (IDEMA,
2018).

11

IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte
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Imagem 03 - Barragem Campo Grande

Foto: Moisés Advíncula. Maio/2017.

Na praça Monsenhor Expedito, principal da cidade, foi construído um memorial em
homenagem a Monsenhor Expedito, que dispõe de um acervo com documentação sobre a
seca, correspondências particulares, painéis ilustrativos sobre a vida e as ações do sacerdote,
sua biblioteca particular com 200 títulos e mais de 100 fitas de vídeo (com registro da vida
religiosa, máquinas fotográficas antigas, fotografias e mobiliário antigo).
Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros foi sacerdote da Arquidiocese de Natal.
Devido ao seu trabalho social foi chamado pelo povo de "Profeta das Águas". Esse título veio
após sua luta pelo acesso democrático aos recursos hídricos iniciado desde a década de 1950,
mais precisamente após um episódio ocorrido em 1953, quando, acompanhado de outros
padres, ele ouviu de um trabalhador a frase "monsenhor, tira nós dessa escravidão", durante
uma visita a uma comunidade rural. A partir de então, passou a se empenhar pela elaboração
de projetos definitivos para o problema das águas.
Mas os frutos só foram colhidos quatro décadas depois com a implementação do
programa estadual de adutoras, durante o governo do amigo de infância, Sr. Garibaldi Alves
Filho. O Monsenhor conseguiu que este assinasse em 1° de julho de 1996 a lei que criou o
Programa de Recursos Hídricos. Projeto de solução simples, que passou a exportar água para
a Paraíba, Pernambuco, Ceará, Sergipe e Alagoas que propunha a transposição das águas de
rios e represas para a distribuição à população das áreas carentes. O esforço para a instalação
das adultoras foi sua última grande obra no campo social obtida, utilizando a força política da
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Igreja. Uma das três adutoras recebeu seu nome e leva água potável a 23 cidades ou
povoados.

Imagem 04 - Praça Monsenhor Expedito

Foto: Moisés Advíncula. Maio de 2017.

A formação histórica e geográfica do município de São Paulo do Potengi
apresentada neste capítulo teve como principal objetivo contextualizar a nossa pesquisa dentro
do espaço em que ela ocorre. São informações, relações e dinâmicas naturais e sociais que
contribuem e influenciam no desenvolvimento das práticas pedagógicas e no ensino de
Geografia nas escolas contempladas em nosso trabalho. Esse levantamento nos ajudou a
entender melhor a Cidade, a compreender que grande parte da dinâmica econômica e social
existente na Cidade são resultados de sua formação histórica e geográfica. Isso foi verificado
quando começamos a observar o desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino, no
comportamento e nas atitudes dos alunos, dos professores e gestores das escolas pesquisadas.
Nos próximos subcapítulos, traremos os resultados e as considerações referentes à
pesquisa feita nas escolas, a qual com a ajuda do levantamento histórico e geográfico, nos
forneceram subsídios e encaminhamentos para propormos uma atividade didático-pedagógica
envolvendo as paisagens de São Paulo do Potengi.
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4.2 As escolas pesquisadas: resultados e considerações.

O município de São Paulo do Potengi tem no total 29 escolas de Ensino Básico, sendo
17 em sua zona rural e 12 na zona urbana12. Desse total, 09 são de Ensino Infantil, 13 são de
Ensino Fundamental I, 04 de Ensino Fundamental II, 02 de Ensino Médio regular e 01 de
Ensino Médio profissionalizante (IFRN). Além do Ensino Básico regular, também é ofertado
o Ensino Fundamental e Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) por duas
escolas públicas.
Das quatro escolas que oferecem o ensino fundamental II no Município de São Paulo
do Potengi, duas são públicas e duas são particulares, todas localizadas na área urbana do
Município. As duas escolas públicas são a Escola Estadual Senador Dinarte Mariz e a Escola
Municipal Deputado Djalma Marinho.
Esse pequeno número de escolas públicas que oferece o Ensino Fundamental II foi
uma surpresa quando decidimos investigar as práticas pedagógicas dos professores de
Geografia quanto ao ensino da paisagem em São Paulo do Potengi. Segundo o Diretor da
Escola Deputado Djalma Marinho, o Sr. Evilázio da Silva, ―O Município já teve muito mais
escolas públicas que ofertavam o Ensino Fundamental II, mas de 10 anos pra cá, muitas têm
fechado por falta de alunos”.
Ao escolhermos as duas únicas escolas públicas, em detrimento das particulares, para
realizarmos o nosso trabalho levamos vários fatores em consideração. O primeiro foi trazido
pela nossa experiência como professor de escolas municipais e estaduais por mais de uma
década, onde durante esse período podemos presenciar vários problemas, que de maneira
direta e indireta, terminavam prejudicando o ensino e a aprendizagem dos alunos. Problemas
12

Os espaços urbanos e rurais se apresentam na atualidade com características diversas e são marcados por
relações e funções cada vez mais interligadas, o que evidencia a complexidade na definição de uma abordagem
única para sua delimitação. Mesmo reconhecendo a dificuldade em estabelecer distinções entre o meio urbano e
o meio rural, não se pode ignorar sua importância para fins da ação pública e privada tendo em vista o
planejamento territorial do Brasil. As transformações que ocorreram no campo e nas cidades nos últimos 50 anos
vêm a demandar, nos dias de hoje, abordagens multidimensionais na classificação territorial. O rural e o urbano,
enquanto manifestações socioespaciais, se apresentam de forma bastante complexa e heterogênea, portanto, a
identificação de padrões dessas manifestações se constitui um desafio principalmente ao se considerar a extensão
do território brasileiro. Em relação ao meio rural vale destacar elementos como o aumento das atividades não
agrícolas, a mecanização, a intensificação da pluriatividade, a valorização da biodiversidade, a expansão do setor
terciário e a intensificação de fluxos materiais e imateriais na caracterização e maior compreensão de suas
dinâmicas. Por outro lado, a intensa urbanização vivenciada no País deve levar em conta hoje não apenas os
processos migratórios como também o fenômeno da peri-urbanização tanto pela difusão do modo de vida urbano
quanto pela construção de novas zonas residenciais. A relação entre os espaços urbanos e rurais deve também
considerar as ligações urbano-rurais, que podem ser representadas pelos fluxos de bens, pessoas, recursos
naturais, capital, trabalho, serviços, informação e tecnologia, conectando zonas rurais, peri-urbanas e urbanas.
Essas conexões são complementares e sinérgicas e impactam na configuração espacial brasileira (BRASIL,
2017).
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como greves prolongadas, precária estrutura física e a falta de compromissos de alguns
professores. Como professor do IFRN – Campus São Paulo do Potengi, sempre pergunto aos
alunos recém-ingressos no primeiro ano dessa Instituição como eram as suas escolas antes de
ingressarem no Instituto. Os alunos oriundos das escolas públicas relatam muito mais
problemas do que os nossos alunos das escolas particulares da região. Os principais
problemas, além dos mencionados acima, é ausência de aulas durante a semana pela falta de
um ou dois professores, além do clima de insegurança em que vivem na escola em virtude das
confusões, disputa entre ―facções‖ e os assaltos em torno da escola.
Há de se somar a esses problemas, a situação socioeconômica que vive a maior parte
dos alunos que frequentam a escola pública, que por muitas vezes os problema maiores não
estão na escola, mas no contexto familiar, fazendo com que a escola e a educação seja a única
esperança por dias melhores.
Sendo assim, a nossa experiência na Rede Pública de Ensino e, principalmente, pelos
relatos dos alunos que ingressam no IFRN – SPP13 oriundos em maioria das escolas Públicas
Dinarte Mariz e Djalma Maranhão no levaram a decidir que essas instituições de ensino,
assim como seus professores e alunos, são os que mais necessitam de investimentos e ações
que venham a contribuir para a melhoria em seu processo de ensino e aprendizagem.
Esperamos que ao término desse trabalho possamos retornar nestas escolas trazendo
contribuições nesse processo.
A pesquisa nas escolas ocorreu no período de 20 de julho a 11 de setembro de 2017.
Foram utilizadas entrevistas não-estruturadas14 com os diretores da Escola Estadual Senador
Dinarte Mariz e da Escola Municipal Deputado Djalma Marinho. Além da aplicação das
entrevistas, foram realizadas observações da estrutura física das escolas e o seu registro
fotográfico. Todos os procedimentos metodológicos realizados foram autorizados pelos
gestores dos referidos estabelecimento.

13

SPP é uma abreviação utilizada quando a comunidade do IFRN se refere ao Campus da cidade de São Paulo
do Potengi.
14
Não tem um roteiro prévio de perguntas, apenas uma relação de tópicos a serem abordados na entrevista. O
entrevistador tem liberdade para desenvolver a conversa (entrevista) para obter mais dados relacionados aos
objetivos da pesquisa (LAKATOS, 2003).
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As duas escolas públicas que oferecem o Ensino Fundamental II no Município
encontram-se bem próximas uma da outra, ambas estão localizadas no bairro Centro.
Mapa 03 – Localização das escolas pesquisadas.

Fonte: elaborado por Marcelo Antony. Dezembro de 2018.

O primeiro estabelecimento de ensino visitado foi a Escola Estadual Senador Dinarte
Mariz. Em virtude da ausência do diretor o Sr. Francisco Jeilto de Azevedo Silva, o vicediretor o Sr. Felipe D‘angeles de Souto foi quem nos recebeu para apresentarmos a nossa
proposta de pesquisa. A entrevista com o vice-diretor da escola Senador Dinarte Mariz
ocorreu nos dias 26 de julho e 11 de agosto de 2017 e teve como objetivo conhecer o
funcionamento da escola.
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Mapa 04 – Imagem de satélite da localização das escolas.

A Escola Estadual Senador Dinarte Mariz foi fundada em 1986 e funciona nos três
turnos, oferecendo o Ensino Fundamental II e o Médio, esse na modalidade EJA (Educação
de Jovens e Adultos). Possuía em 2017 o total de 523 alunos, estando os mesmos distribuídos
nos três sextos, quatros sétimos, três oitavos e dois nonos anos. A modalidade de ensino EJA
está distribuída em duas turmas de 4º período (6º e 7ª série), uma turma de 5º período (8º e 9º
série) e uma turma de 2º ano do Ensino Médio.
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Imagem 05 - Entrada da escola estadual Senador Dinarte Mariz

Foto: Moisés Advíncula. Julho de 2017.

Segundo o vice-diretor, as turmas de EJA antigamente eram mais numerosas. A
evasão escolar foi apontada por ele como a principal causa da redução e se dá pela rotina de
trabalho e família que a maior parte dos alunos dessa modalidade já têm, fazendo com que
segundo os alunos, as ocupações e o cansaço físico dificultem a continuidade dos estudos.
Pelo que foi observado durante a visita, a escola apresenta razoável estrutura física,
contando com um pátio arborizado e limpo, uma sala para atendimento educacional
especializado (alunos com necessidades especiais), secretaria, sala de professores, uma
pequena biblioteca, cozinha, banheiros e uma área que funciona como auditório e onde são
realizadas reuniões com pais e exposições no decorrer do ano. A escola também conta com
rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência física.
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Imagem 06 – Rampa de acessibilidade na entrada da escola estadual Senador Dinarte Mariz

Foto: Moisés Advíncula. Julho de 2017.

No que se refere à Escola Municipal Deputado Djalma Marinho, nossa visita para
apresentarmos a proposta da pesquisa e solicitar a autorização para realizar a mesma ocorreu
nos dia 22 de julho e 12 de agosto de 2017. Fomos recebidos pelo diretor o Sr. Evilázio da
Silva, que gentilmente nos forneceu as informações que precisávamos naquele momento. A
pesquisa tinha, assim como na Escola Estadual Senador Dinarte Mariz, o objetivo de levantar
alguns dados e informações básicas sobre o funcionamento da Escola.
A Escola Municipal Deputado Djalma Marinho foi fundada em 1997, possuía em 2017
o total de 662 alunos, estando os mesmos distribuídos nos seis sextos, cinco sétimos, quatro
oitavos e cinco nonos anos.
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Imagem 07 - Escola Municipal Deputado Djalma Marinho

Foto: Moisés Advíncula. Agosto de 2017.

A Escola que fica muito próxima da Senador Dinarte Mariz, apresenta uma
infraestrutura básica; amplas salas de aula, biblioteca, sala de professores, cozinha, refeitório,
secretaria, banheiros e uma pequena horta orgânica, que estava sendo fruto de um Trabalho de
Conclusão de Curso15 (TCC) de alunos do Curso de Meio Ambiente do IFRN. No que
concerne à área de lazer, observamos que a escola não dispõe de um espaço amplo,
concentrando grande quantidade de alunos na hora do intervalo pelos corredores e próximo às
salas administrativas.

15

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica obrigatória que consiste na
sistematização, registro e apresentação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, produzidos na área do
Curso, como resultado do trabalho de pesquisa, investigação científica e extensão.
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Imagem 08 - Refeitório da Escola Municipal Deputado Djalma Marinho

Foto: Moisés Advíncula. Agosto de 2017.

Imagem 09 - Corredor principal da Escola Municipal Deputado Djalma Marinho

Foto: Moisés Advíncula. Agosto de 2017.

Nas questões levantadas com os diretores das escolas sobre a participação delas no
cotidiano da cidade, eles afirmaram que as mesmas participam dos jogos municipais e
estaduais, assim como do desfile comumente realizado no dia 7 de setembro pelas ruas da
Cidade em comemoração à Independência do Brasil. As escolas também realizam eventos
internos envolvendo datas como o dia do folclore, do meio ambiente, o São João, Semana
Santa, feira de ciência entre outras.
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Os diretores das duas escolas afirmaram que um dos grandes problemas enfrentados
por eles é o desinteresse que os alunos têm pelos estudos. Segundo eles, esse desinteresse está
muito relacionado ao não acompanhamento dos pais na educação dos filhos, assim como o
ambiente externo à escola, onde muitos alunos terminam se envolvendo em atividades que os
desviam da rotina de estudos. A falta de investimento público na infraestrutura foi outro ponto
levantado por eles, que registraram o exemplo do IFRN de São Paulo do Potengi, pois mesmo
sendo uma escola pública oferece plenas condições físicas e estruturais aos alunos e
professores realizarem suas atividades. Ainda segundo os diretores, o IFRN passou a ser o
sonho da maioria dos alunos concluintes do Ensino Fundamental em suas escolas fazendo
com que a própria escola Senador Dinarte Mariz oferecesse aulas preparatórias aos seus
alunos para fazerem a seleção de ingresso no Instituto (IFRN).

4.3 O perfil docente e o ensino

A pesquisa desenvolvida com os professores de Geografia para esta dissertação, teve
como propósito verificar como estes trabalham o conceito paisagem em suas aulas de
Geografia no 6º ano. Considerando que, antes de serem professores, esses profissionais são
seres humanos oriundos de diferentes processos sociais, carregados de culturas as quais
influenciam em seus pensamentos e atitudes e em suas vidas particulares, assim como
também no ambiente escolar e de ensino. Fizemos uma breve caracterização dos professores
que participaram da nossa pesquisa. O grupo apresenta as seguintes características
profissionais16:

Professor P1.
Sexo: feminino.
Área de formação: Licenciatura em Geografia.
Instituição: Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.
Ano de Conclusão do Curso: 2009.
Anos de docência: 05
Carga horária – hora/aula: 24.
Pós-graduação: não.
16

Em virtude de alguns professores terem declarado que não gostariam que os seus nomes fossem citados na
pesquisa, os mesmos foram denominados de P1, P2, P3, P4 e P5.
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Professor P2.
Sexo: Feminino.
Área de formação: Licenciatura em Geografia.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
Ano de Conclusão do Curso: 2011.
Anos de docência: 06
Carga horária – hora/aula: 24.
Pós-graduação: Educação Ambiental e Geografia do Semi-Árido - IFRN.

Professor P3
Sexo: Masculino.
Área de formação: Licenciatura em Geografia.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
Ano de Conclusão do Curso: 1999.
Anos de docência: 19.
Carga horária – hora/aula: 30.
Pós-graduação: Ensino de Geografia - UNINTER.

Professor P4
Sexo: Masculino.
Área de formação: Licenciatura em Geografia
Instituição: Universidade Estadual Vale do Acarú - UVA.
Ano de Conclusão do Curso: 2012.
Anos de docência: 10
Carga horária – hora/aula: 30.
Pós-graduação: não.

Professor P5
Sexo: Masculino.
Área de formação: Licenciatura em Geografia
Instituição: Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN.
Ano de Conclusão do Curso: 2015.
Anos de docência: 03
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Carga horária – hora/aula: 24.
Pós-graduação: Ensino de Geografia em conclusão – UNINTER.

De acordo com o que foi observado numa breve caracterização dos professores,
pudemos observar que estes apresentam um perfil profissional que atende as expectativas do
fazer pedagógico e o de ensinar a Geografia. Todos eles têm licenciatura em Geografia, o que
garante ao menos, uma formação na disciplina em exercício, o que muitas vezes não acontece.
É muito comum vermos professores de outras áreas (como História) lecionando Geografia,
não porque querem, mas por uma necessidade de completar as suas cargas horárias. Além
disso, dos cinco professores, três possuem pós-graduação na área de ensino. Outra importante
observação foi o fato de todos os professores residirem próximo às escolas em que trabalham,
o que torna o percurso casa-trabalho-casa menos cansativo, o que pode amenizando o
desgaste que a locomoção provoca na rotina diária.
É também muito comum encontrarmos na rede pública de ensino professores com a
carga horária média de 50 aulas semanais, o que corresponde a dois vínculos públicos. Isso
não acontece com os professores entrevistados, que possuem carga horária máxima de 30
aulas semanais. Todos os professores são funcionários públicos, mas mantém apenas um
vínculo, na Secretaria Estadual de Educação do RN ou na Prefeitura de São Paulo do Potengi.
Verificamos, com exceção do professor P3, que todos os professores têm pouco tempo
de magistério. A ausência de professores mais experientes pode estar relacionada às próprias
dificuldades da profissão, onde os baixos salários, a alta carga horária e o elevado nível de
stress termina fazendo com que muitos docentes deixem o magistério e busquem outras
profissões.
Dos quatro anos (6º, 7º, 8º e 9º) que fazem parte do Ensino Fundamental II, nossa
pesquisa teve como alvo o 6º ano em virtude de ser nessa série que o conceito paisagem é
trazido pela maioria dos livros didáticos e lecionado pelos professores, como foi
diagnosticado na pesquisa. Outro critério para a nossa escolha foi o fato do conceito
paisagem, como trouxemos em nossa introdução, ser sugerido nos Parâmetros Curriculares de
1998 como eixo temático a ser trabalhado no início do terceiro ciclo do Ensino Fundamental
da Educação Básica.
Nosso ponto de partida para conhecer a percepção que os professorem têm de
paisagem, bem como a maneira como eles trabalham essa categoria geográfica, foi uma
entrevista semiestruturada, a qual foi gravada em áudio para posterior transcrição. Esse
recurso permitiu o acesso mais minucioso às informações sobre o problema. Assim sendo,
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realizamos cinco sessões de entrevista com cada professor, cada uma delas com
aproximadamente 30 minutos de duração.
A realização de entrevistas possibilitou uma aproximação significativa com a realidade
investigada e tornou possível um aprofundamento sobre o conceito de paisagem declarado
pelos professores. Proporcionou também oportunidades de esclarecimentos e permitiu ao
entrevistado expressar-se com maior clareza e subjetividade em relação ao que estava sendo
investigado.
A entrevista assumiu, em alguns momentos, um caráter mais flexível. Quando no
encontro face a face com os entrevistados, estes apresentaram propostas diferentes para
expressar seus conhecimentos, utilizando para isso outras questões que não constavam no
roteiro da entrevista. No entanto, é importante destacar que ao deparar-se com situações como
essas, era fundamental que se mantivesse a atenção para não deixar que o assunto se desviasse
do objetivo inicial.
Das cinco entrevistas, três foram realizadas nas próprias escolas as outras duas foram
realizadas no Campus do Instituto Federal (IFRN) da cidade de São Paulo do Potengi. Essa
escolha partiu pela necessidade de os professores afirmarem que não teriam as mesmas
condições de silêncio e tranquilidade em suas escolas.
A entrevista foi organizada em três grupos de perguntas. A primeira e segunda
pergunta tiveram como objetivo conhecer a percepção que os professores têm do conceito de
paisagem; já a terceira e quarta buscaram saber se os professores utilizam algum material ou
teoria para lecionarem o conceito de paisagem em suas turmas, como a utilização de algum
autor, texto ou livro didático. A quinta e sexta perguntas foram direcionadas para verificar se
os docentes fazem alguma relação entre a teoria trazida na sala e no livro didático com as
paisagens locais, da cidade de São Paulo do Potengi. E por último, foi perguntado aos
professores quais eram as dificuldades que eles encontravam para lecionar, trabalhando o
conceito de paisagem em suas turmas do Ensino Fundamental II.

4.4 A visão dos professores sobre o conceito de paisagem

Durante as entrevistas e analisando-as posteriormente um fato nos chamou atenção: a
semelhança das respostas que os entrevistados deram. No que concerne à noção de paisagem,
todos os professores, de maneira geral, responderam que as paisagens eram os aspectos
visíveis da realidade, o que se pode ver.
Sobre a paisagem, o professor P5 respondeu:
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“A paisagem pode ser entendida como a parte visível, enquanto aspectos naturais e sociais,
de um determinado local. A paisagem pode ser percebida, não apenas pela visão, mas
também, por outros sentidos, isto é, podemos perceber a paisagem pelas cores, pelos
movimentos, pelos odores, pelos sons etc. Contudo, o conceito de paisagem sofre diversos
tipos de interpretações devido à forma como cada pessoa percebe os objetos que estão ao seu
redor de modo distinto”.
Segundo a professora P1,
“Entendo por paisagem tudo aquilo que está no plano da nossa visão e que pode conter tanto
elementos naturais quanto elementos culturais, sejam eles do presente ou do passado, e que
representa um instante, o momento em que o observador captou aquela imagem. Isso pode
ser uma paisagem”.
De acordo com o professor P3, paisagem:
“É o conjunto de elementos naturais e sociais de um determinado lugar. Para Geografia, o
termo paisagem pode ser de domínio natural, humano, social, cultural ou econômico”.
Já o professor P4, afirmou que:
“Paisagem é tudo que a nossa visão alcança, ou seja, tudo que podemos enxergar. É tudo
que ouvimos ou sentimos”.
A professora P2 afirmou que:
“A paisagem pode ser entendida como a parte visível, enquanto aspectos naturais e sociais,
de um determinado local”.
Esses depoimentos demostram que a maior parte dos professores entrevistados, de
certa forma, conceituam a paisagem baseados nos conceitos e definições trazidas pela maioria
dos livros didáticos. Esse entendimento refere-se à noção de que a paisagem é a aparência dos
objetos espaciais e que, de acordo com a dinâmica das relações entre sociedade e natureza,
essas aparências são modificadas ao longo do tempo.
As noções de paisagem trazidas pelos entrevistados também permitem inferir que,
felizmente, os professores de Geografia não pautam seu entendimento em explicações
baseadas no senso comum. Outro ponto observado na entrevista e que vale ser ressaltado, é
que, mesmo havendo limitações e certas imprecisões na conceituação de um professor, a
maioria dos professores que responderam às questões disseram não possuir dúvidas a respeito
desse conceito. Os professores também foram unânimes em dizer que consideram importante
o estudo da paisagem no ensino de Geografia.
Alguns professores ao conceituarem paisagem, descreveram alguma paisagem que
conhecem e que por ela possuem afetividade, citando uma paisagem que faz ou fez parte de
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sua vivência. Isso nos leva a considerar que a afetividade advém dos vínculos que se
estabelece com certos lugares de vivência. Nesse sentido, a ideia de afetividade, de maneira
explícita ou não, permeia os lugares de vivência e onde se constrói e se fortalecem as relações
pessoais. Se tomada nessa perspectiva, a afetividade estaria na paisagem onde se vive e, desse
modo, seu estudo se configuraria na abordagem Humanista.
Observou-se que as respostas dos professores foram muito parecidas, mesmo diante da
diversidade de significados que o conceito de paisagem assumiu entre as correntes do
pensamento geográfico ao longo dos tempos. Assim, considera-se importante que os
professores estejam abertos a novas possibilidades que contribuam efetivamente para o
desenvolvimento do raciocínio geográfico na construção do conceito de paisagem, uma vez
que o professor desempenha um papel de mediador na construção de conhecimentos.
No mesmo sentido foram as respostas dadas às questões com o objetivo de conhecer se
eles utilizavam algum autor, referência teórica ou livro para trabalharem o conteúdo
paisagem. Todos responderam que utilizam apenas o livro didático, afirmando que é o mais
adequado para a idade dos alunos e o suficiente do ponto de vista teórico para trabalhar esse
assunto. Segundo o professor P4:
“O único livro que utilizo é o livro didático mesmo, ele é o mais adequado para o nível dos
alunos. Mesmo assim, ainda é difícil pois muitos alunos não sabem nem ler”.
A professora P1 afirmou que:
“Os alunos chegam no 6º ano com grande dificuldade para ler e escrever, que mesmo a
leitura simples do livro didático ainda é um desafio”.
Nas palavras do professor P5:
“O ensino do conceito de paisagem para ele é muito interessante, pois as paisagens
expressam, carregam todo o espaço geográfico que é ensinado em sala. Que as paisagens
servem de exemplo para todos os assuntos de Geografia, pois tudo está expresso na paisagem
e que essa linguagem visual é mais fácil para o alunos entenderem”.
Nessa mesma linha, o professor P3 considera que:
“O pouco tempo que temos em sala de aula só dá para trabalhar o livro didático. Ele já vem
com todos conteúdos exigidos pelo MEC e traz exercícios sobre o assunto que estamos
trabalhando”.
No que se refere à questão dos procedimentos utilizados para se trabalhar o conteúdo
paisagem, os professores também deram respostas parecidas, afirmando que trabalham esse
conteúdo através de aulas expositivas fazendo uso das imagens trazidas pelos livros didáticos.
Em relação à questão de número dez (ver anexo 1), que diz respeito à utilização das
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paisagens de São Paulo do Potengi no ensino do conteúdo paisagem, os professores
afirmaram que tentam relacionar o conteúdo e as imagens das paisagens trazidas pelos livros
didáticos com as paisagens locais, citando exemplos de paisagens locais em sala para os
alunos terem mais compreensão do que seja paisagem. Ao serem questionados sobre aulas de
campo, os professores responderam que têm dificuldades em realizar aulas externas por falta
de recursos e pela indisciplina dos alunos. O professor P5 também afirmou:
“Eu não faço aula de campo, pois tenho medo de sair com os alunos devido à
responsabilidade necessária para a realização de uma atividade como essa. A cidade está
muito perigosa e se alguma coisa acontecer com os alunos será culpa minha”.
Durante a entrevista e análise posterior, nos chamou atenção às respostas dos
professores entrevistados quanto à preocupação deles em relação aos conteúdos em
detrimento aos recursos didáticos para ensinar, dando a impressão de que os professores estão
mais preocupados, sobretudo com os conteúdos escolares, ou seja, o que ensinar e não
como ensinar. Alguns afirmaram que a falta de tempo termina dificultando o
desenvolvimento de metodologias que venham diversificar a maneira de ensinar Geografia e
eles terminam seguindo o índice do livro através, em sua maioria, de aulas expositivas.
Todos os entrevistados afirmaram que a paisagem é sempre um dos primeiros
conteúdos a serem desenvolvidos, já que ele normalmente está no início do livro didático.
Durante as entrevistas, também percebemos que os professores entendem a natureza
como algo externo ao homem, que existe sem a intencionalidade humana. Aquilo que foi
modificado, que teve a interferência humana deixa de ser natureza.
Ao analisar as respostas dos professores, percebemos uma dicotomia entre o homem e
a natureza, o entendimento da paisagem por eles parte de uma sobreposição dos elementos,
não de uma integração deles. Pelo que podemos constatar, segundo os professores, na
paisagem natural, não existe a presença humana; já na paisagem modificada o homem estaria
presente.
Tradicionalmente, os geógrafos diferenciavam a paisagem natural e a paisagem
modificada ou cultural. Diziam que a paisagem natural se referia aos elementos combinados
como terreno, vegetação, solo, rios; enquanto a paisagem cultural inclui todas as modificações
feitas pelo homem, inclusive os espaços urbanos e rurais.
Essa concepção de paisagem pode ser observada na fala do professor P4, quando ele
afirma que:
“Paisagem é tudo aquilo que nós descortinamos a nossa frente, pode ser paisagem natural
ou modificada pelo homem. É tudo aquilo que os nossos olhos alcançam. Tudo é paisagem,
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mas elas se diferenciam, por isso esta separação entre paisagem natural e modificada.
Paisagens naturais são as florestas, as montanhas, os riachos e a paisagens modificadas são
as cidades, vilas, povoados”.
Assim como também, no depoimento do Professor P5, quando ele afirma que:
“A paisagem pode ser natural, ou modificada. Está presente naquilo que não enxergamos
também. Por exemplo: enxergamos uma casa, não o trabalhador, a pessoa que mora ali,
todas as ações que envolvem a família, amizade, valores. O ser humano está presente apesar
de não o enxergarmos”.
Através dos depoimentos, percebe-se a compartimentação que alguns professores
fazem da paisagem, como se a paisagem natural que descrevem não fizessem parte, ao mesmo
tempo, da paisagem humanizada. É como se o espaço não fosse interligado, mas sim partes
isoladas sem relação entre si. Esse entendimento desconsidera a complexidade da paisagem
no sentido de concebê-la de forma sistêmica, onde os vários elementos que as forma atuam
indissociavelmente.
Entretanto, também verificamos nas respostas algumas concepções em que se
considera a paisagem como resultado das dinâmicas dos elementos naturais e humanos, sem
separá-los. Isso foi observado quando a professora P2 afirmou que a “paisagem é tudo aquilo
que nos rodeia” ou quando o professor P3 conceitua a paisagem em “tudo aquilo que a gente
vê e aquilo que não vemos, mas que está materializado, tudo isso vai constituindo a
paisagem. É neste sentido que tento trabalhar com os alunos. Enfim, paisagem é tudo que eu
vejo, mas também aquilo que não vejo, que de certa forma se materializa no espaço, através
das relações”.
Pode-se perceber que a professora P2 e o professor P3 caracterizaram a paisagem de
uma forma mais integrada, ao menos não separaram nas suas conceituações a paisagem
natural e cultural como se elas existissem separadamente no espaço geográfico. O professor
P3 aborda ainda a subjetividade presente nas paisagens, já que cada um, de acordo com a sua
trajetória e experiência, percebe a paisagem de forma diferente.
Dito de outra forma, entende-se que essa compreensão da paisagem e seu ensino pelos
professores entrevistados é uma construção contínua social e ao mesmo tempo particular,
onde se sobrepõem a identidade, os conhecimentos, a memória e os sentimentos de cada
deles, associados ao processo cultural que remete à organização coletiva em que estamos
inseridos, com toda sua carga simbólica.
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4.5 As aulas de Geografia

O primeiro contato com os professores teve o objetivo de como foi trazido no item
anterior, verificar qual a noção que têm do conceito paisagem, assim como verificar que
recursos que eles utilizavam para trabalharem a Geografia no 6º ano do Ensino Fundamental
II. Após isso, partimos para conhecer como os professores encaminham o conceito paisagem
na prática, no fazer pedagógico. Isto posto, traremos nesse subcapítulo os resultados e as
considerações das observações realizadas no ambiente de ensino com os professores
participantes da pesquisa.
Para realizarmos este tipo de observação fizemos previamente um planejamento que se
efetivou através de um roteiro (anexo 2) para o registro das práticas pedagógicas a serem
observadas, possibilitando assim o emprego de mensuração qualitativa.
No roteiro, pontuamos os aspectos que deveriam ser analisados e registrados durante a
observação. Após a elaboração do referido roteiro foram planejados e agendados (anexo 3)
com os professores os momentos em que seriam feitos os registros.
As observações diretas de modo sistemático ocorreram nos meses de fevereiro e março
de 2018, sendo realizadas na Escola Estadual Senador Dinarte Mariz e na Escola Municipal
Deputado Djalma Maranhão, sendo essas, como já dissemos, as únicas duas escolas que
oferecem o Ensino Fundamental II no município de São Paulo do Potengi/RN.
O cronograma planejado (anexo 3) e agendado com os professores passou por
mudanças e adaptações, pois foram encontrados alguns imprevistos como a saída de um dos
professores17 da Escola Deputado Djalma Marinho, a ausência de aulas na escola, a redução
do horário em virtude de reuniões etc. Foram assistidas 31 aulas ministradas pelos quatro
professores que lecionam Geografia no 6º ano do Ensino Fundamental II dessas escolas,
contemplando os turnos matutino e vespertino.

4.6 As observações realizadas na semana pedagógica das Escolas

O primeiro momento da observação ocorreu com a nossa participação em dois dias da
semana pedagógica das Escolas inseridas na pesquisa, ocorrida entre os dias 05 a 09 de
fevereiro de 2018. Nossa participação foi autorizada após termos conversado com os diretores
das escolas sobre o trabalho que estávamos realizando e se justificou pelo fato de muitas
17

Saída do professor Felipe Silva, que pediu exoneração da Prefeitura de São Paulo do Potengi após ter passado
em concurso no Estado da Paraíba.
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práticas pedagógicas estarem condicionadas aos encaminhamentos das ações que a
comunidade escolar planeja durante esses dias. A semana pedagógica em uma escola deve ser
o momento em que os gestores e toda equipe pedagógica reunem-se para projetar os 200 dias
de um ano letivo. Também é o momento para integrar os professores novos, mostrando a eles
a cultura da escola, com relação ao modo de trabalhar do grupo. Além disso, é nesse encontro
que deve-se apresentar a todos os docentes as informações necessárias sobre as turmas para as
quais irão lecionar.
Geralmente a semana pedagógica é planejada pelos gestores, que devem executar o
cronograma pré-determinado e, principalmente, acompanhar os resultados ao longo do
período letivo.
De maneira geral, a semana pedagógica das Escolas teve como encaminhamentos a
recepção de boas-vindas aos professores, seguida das devidas apresentações e um lanche.
Posteriormente, as gestões das Escolas explicaram o contexto em que as escolas se situam,
relatando a Cidade de São Paulo do Potengi no momento e, inclusive, alterando a rotina das
Escolas na medida em que as aulas do turno noturno estão terminando mais cedo em virtude
dos alunos não permanecerem ficar até às 22h devido à insegurança no percurso de volta para
suas residências. Foram informadas também algumas regras existentes na Escola quanto à
utilização das salas de informática, biblioteca, pátio, bebedouros, uso da farda e quanto aos
novos materiais adquiridos pela Escola, como: aparelhos de ar condicionados, quadros de
lousa e computadores.
Foram apresentados alguns projetos institucionais em que a escola mobiliza a
comunidade e as famílias dos alunos. Entre eles, podemos citar o projeto que as duas escolas
desenvolvem com aulas preparatórias para o exame de seleção do IFRN – Campus São Paulo
do Potengi e o clube da leitura, sendo essa uma parceria com os professores de língua
portuguesa do IFRN na Escola Deputado Djalma Marinho.
Apesar da solicitação, não tivemos acesso ao Projeto Político Pedagógico das Escolas
(PPP). Quanto ao planejamento por parte dos professores, foi destinado um momento para
isso, mas surgiram outras demandas, como a divisão das turmas e das aulas nos turnos
matutino e vespertino, o que terminou prejudicando a reunião das equipes.
Por fim, foi reservado um momento para os professores elaborarem sugestões para
melhorar o desenvolvimento da Escola, onde as principais sugestões giraram em torno do
desinteresse e da insegurança dos alunos.
Pelo que pudemos observar, a semana pedagógica das Escolas se concentrou mais nas
questões administrativas, reservando pouco tempo para o planejamento das ações pedagógicas
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por parte da comunidade escolar. Mesmo assim, as observações feitas nos levaram a refletir
que a Geografia, enquanto disciplina do Ensino básico, continua tendo um papel fundamental
na formação das crianças e jovens que estão nas escolas, pois verificamos que o problema da
insegurança e do desinteresse dos alunos foram os mais discutidos na semana pedagógica.
Quanto à insegurança, ela sempre foi uma característica marcante nos grandes centros urbanos
do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, mas que nas últimas décadas tem chegado em
cidades médias e pequenas. São ações criminosas que se refletem na organização espacial e
terminam se materializando nas paisagens. Casas com grades, cercas elétricas e muros altos,
ruas desertas em virtude do medo, comércios fechando mais cedo e pessoas que já não ficam
conversando nas calçadas com medo dos assaltos. São ações sociais que estão transformando
as paisagens das cidades do interior em ―paisagens do medo‖.
Esse medo sentido pela população de São Paulo do Potengi é um sentimento que
cresce entre as pessoas, é resultado da construção social e, nesse sentido, consideramos que
ele pode e deve ser estudado e trabalhado nas aulas de Geografia como fruto da cultura, como
paisagem. Estas paisagens do medo, como Yu-Fu Tuan (2005) considera, são inúmeras, quase
infinitas, provenientes das forças do caos, naturais e humanas. Assim, praticamente toda a
construção humana, sendo material ou imaterial, é um componente da paisagem do medo,
pois deve sua existência à tentativa de conter o caos (TUAN, 2005).
Essas paisagens do medo na cidade de São Paulo do Potengi, as quais também tivemos
oportunidade de presenciar, poderiam ser estudadas numa perspectiva histórica, trazendo
relatos da população e as imagens do passado e do presente as mudanças na paisagem. Tuan
(2005) afirma que seria impossível estudar as paisagens do medo sem o campo da história,
pois a temporalidade é necessária para a sua investigação. Para ele, as paisagens do medo não
são permanentes e imutáveis. Por isso é necessário abordar as paisagens do medo, tanto da
perspectiva do indivíduo quanto do grupo, e colocá-las, ainda que sob a forma de tentativa,
em marco histórico.
Essa insegurança observada e trazida pelos professores, a partir das experiências
próprias e pelos relatos dos alunos, pode estar relacionada com o desinteresse dos discentes
em frequentar a Escola ou a deixá-la no decorrer do ano letivo. Foram questões dessa
envergadura que surgiram na semana pedagógica e que podem ser trabalhadas pela Geografia
escolar, inseri-las no contexto dos conteúdos trazidos pelos livros didáticos relacionando-as
num jogo de escalas espaciais, explicando para os alunos que o aumento da criminalidade em
sua Cidade não é algo e isolado e que a paisagem de sua Cidade está se transformando por
ações que têm origem externas.
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Isto posto, concluímos que a participação na semana pedagógica não foi o que
esperávamos quanto à absorção das informações referentes ao planejamento das escolas e dos
professores de Geografia para o ano letivo de 2018, mas nos forneceu contextos de discussões
riquíssimas no sentido de refletirmos sobre outros problemas que de maneira direta e indireta,
interferem no processo de ensino e aprendizagem.
No que diz respeito à observação realizada em sala de aula, foram feitas de acordo
com o roteiro (anexo 2). De que maneira os professores introduzem esse conceito em sala de
aula, se eles relacionam o conteúdo ou conceito de paisagem com os saberes dos alunos, se
relacionam as paisagem locais com as paisagem globais, se os professores trabalham o
conceito de paisagem numa perspectiva mais ampla, ou seja, numa abordagem que leve em
conta outros aspectos de sua formação e aparência, assim como sua história e os seus
significados.
Para efeito de organização didática, traremos os resultados e as considerações das
observações diretas e sistemáticas das aulas dos professores seguindo as questões previstas no
roteiro (anexo 2).

4.7 Considerações sobre as observações diretas e sistemáticas nas aulas de Geografia

No que diz respeito à primeira questão sobre a introdução do conceito paisagem na
sala de aula, foi verificado que o professor P4 apresentou o conceito de paisagem na segunda
semana de aula, após ter trabalhado o conceito de espaço geográfico. O professor solicitou
que os alunos abrissem o caderno e copiassem o que estava no quadro e assim foi transcrito
do livro didático que a ―paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança‖. Logo abaixo
continuou transcrevendo: “A paisagem é dividida em dois tipos: as paisagens naturais são
aquelas formadas pelos objetos naturais e as paisagens culturais são as formadas pelos
objetos humanos”.
O professor P3, trouxe o conceito de paisagem na terceira semana de aula, assim como
o professor P4 trouxe para os alunos os conceitos que estavam no livro didático,
transcrevendo que “a paisagem é o conjunto de elementos visíveis no espaço geográfico”.
“As paisagens são divididas em paisagens naturais e paisagens humanizadas” (Prof. P3).
A professora P1 iniciou a aula perguntando se os alunos sabiam o que era uma
paisagem e, após os alunos falarem que “paisagem são coisas bonitas da natureza”,
“paisagem são as plantas e os animais”, “paisagem são as praias, a natureza”, a professora
escreveu no quadro o conceito trazido pelo livro didático. Nas outras aulas foram escritas
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perguntas no quadro sobre: O que é paisagem? Quais os tipos de paisagem? As respostas
foram respondidas da mesma forma que estava no livro didático.
Com a professora P2 não foi diferente, ela também trouxe para os alunos do 6º ano o
conceito de paisagem que estava no livro didático, solicitando assim como os outros dois
professores, que os alunos abrissem o caderno e copiassem o que estava no quadro.
Essa relação entre os professores e o livro didático já tinha sido observada nas
entrevistas no que se refere aos materiais que eles utilizam para lecionarem Geografia, ao que
responderam que utilizavam muito o livro didático. Esse contexto em relação a transcrição do
conteúdo do livro didático, no caso da paisagem, para o quadro é uma prática muito comum
nas escolas do Ensino Básico, sobretudo, no Ensino Fundamental. Lembro-me de quando era
professor da rede municipal de educação de Natal na década de 2000 e escrevia no quadro
sem olhar para o livro, os alunos diziam: ―Professor, como o senhor consegue decorar tudo
isso?”, “Professor, o senhor está tirando tudo isso de onde?”, “Professor, o senhor é o único
que não copia do livro”. O professor pode memorizar o conteúdo que está no livro e na hora
transcrever para o quadro, mas o que nos chamou a atenção não foi apenas o fato de todos os
professores metodologicamente terem transcrito do livro o conceito paisagem para o quadro,
mas a maneira que o conceito foi introduzido. Verificamos que não houve uma preocupação
em contextualizar o conteúdo que seria ministrado, de tentar inserir os alunos na construção
do conteúdo que seria abordado.
Além dessa questão, por que seguir a sequência dos conteúdos pelo índice do livro
didático? Essa é a melhor sequência dos alunos compreenderem a produção do espaço
geográfico? Não seria melhor começar pela geografia do lugar, do espaço de vivência dos
alunos para a introdução do conceito paisagem?
Esses questionamentos nos levam a considerar que os conteúdos não são definidos por
assuntos de interesse de alunos ou professores, mas, principalmente, pelo livro-texto
estandartizado. O livro se torna protagonista da seleção dos conteúdos. Percebeu-se dessa
maneira, que o assunto paisagem é trabalhado porque está no livro didático e é abordado no
início do ano porque é um dos primeiros capítulos do livro. Isso demonstra que os assuntos
abordados nas aulas que assistimos foram definidos a partir do sumário do livro didático
adotado.
Sabemos que, para o educador, o livro didático é uma das ferramentas mais
importantes para o processo de ensino-aprendizagem, pois é um instrumento acessível ao
aluno, inclusive na escola pública. Todavia, no ensino de Geografia, ao trabalhar com o livro
didático o professor deve buscar caminhos que levem à leitura do espaço geográfico, podendo
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claramente ser através dos conteúdos e das imagens do livro didático, mas que também utilize
as diferentes linguagens metodológicas disponíveis, contextualizando com o cotidiano de seus
alunos e permitindo assim uma reflexão geográfica que tenha mais significado, deixando os
conteúdos mais próximos dos alunos. Nesse sentido, consideramos que ―A relatividade do
conhecimento precisa estar presente na análise de qualquer produção didática, a fim de que se
trabalhe com o aluno o dinamismo na construção do saber‖. (PONTUSCHKA; PAGANELLI;
HANGLEI, 2009, p. 343).
Acreditamos que o ensino de Geografia, mesmo utilizando o livro didático como
principal recurso, deve proporcionar, principalmente ao educando, o processo de descoberta
do espaço ao qual está inserido, produzindo a reflexão e a construção do conhecimento
geográfico. Ao desenvolver metodologias de ensino, deve-se buscar utilizar os diversos
recursos no ensino de Geografia, tornando as aulas mais dinâmicas e prazerosas, oferecendo
aos alunos diversas fontes para o entendimento do assunto trabalhado.
Segundo Cavalcanti (2010, p. 47), ―O modo de trabalhar os conteúdos geográficos no
ensino supera seu histórico papel de dar conta da apresentação de dados e da descrição de
países, regiões e lugares mencionados.‖ O conteúdo de ensino em sala requer do educador
uma opção metodológica que favoreça a aprendizagem do aluno.
No que tange a questão de o professor relacionar o conceito paisagem com os saberes
ou informações dos alunos, podemos observar que dos quatro professores envolvidos nessa
etapa da pesquisa, apenas o professor P4 relacionou o conceito paisagem com os
conhecimentos trazidos pelos alunos. O referido professor na segunda semana, iniciou a aula
pedindo aos alunos que descrevessem o percurso que eles fazem até à escola.
―Quando vocês acordam e saem para escola, o que vocês vêem no caminho? Descrevam as
coisas que vocês vêem” (professor P4).
Nesse momento foi uma ―confusão‖, uma ―mistura‖ de relatos sobre os objetos e
elementos que os alunos passaram a descrever sobre o caminho que percorrem até chegar à
escola, muitos falavam:
―Professor, a primeira coisa que vejo são os bichos que tem lá no sítio” (aluno A)18.
―Professor, quando eu venho pra cá vejo muitas coisas, vejo o riacho que tá quase secando
porque não chove, vejo a plantação de milho da minha vó que morreu porque esse ano não
teve inverno. A gente vem por uma estrada de barro cheia de buracos‖ (aluna B).

18

Os alunos foram mencionados com letras do alfabeto devido desconhecermos seus nomes.
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―Professor, eu não venho a pé, venho no ônibus da prefeitura. Mas da janela gosto de ficar
olhando a paisagem e o vento na minha cara, de manhanzinha faz até um friozinho e o mato
tem um cheirinho bem legal‖ (aluno C).
―Eu não vejo nada demais, são as mesmas coisas todo dia, a praça, a igreja, e o povo indo
trabalhar‖ (aluna D).
Depois de escutar esse e outros relatos o professor P4 falou para os alunos:
―Vocês sabiam que tudo isso que vocês viram até chegar aqui na escola são paisagens? Isso
mesmo. Sabiam que o cheirinho do mato e o barulho dos carros das pessoas indo trabalhar
fazem parte da paisagem? A paisagem, turma, é tudo isso que vocês viram e puderam ouvir
ou cheirar‖.
Pelo que foi observado na aula do professor P4, os estudantes chegam à escola
trazendo consigo uma infinidade de saberes adquiridos em seus lugares de vivência com a
vida. Esses saberes precisam ser relatados para serem sistematizados, superando o senso
comum e se transformando em conhecimento. Segundo Cavalcanti (2002, p. 19), ―As
orientações atuais para o ensino de Geografia têm dado ênfase a essa necessidade de trabalhar
com os conhecimentos prévios dos alunos, de considerar os alunos como sujeitos ativos do
processo, de buscar a Geografia do cotidiano‖.
O que o professor P4 fez em sua aula foi a valorização do conhecimento prévio dos
educandos, isto é, os conhecimentos que eles já possuem e as experiências que trazem consigo
em seu cotidiano, informações imprescindíveis para se obter êxito na transformação do senso
comum em conhecimento científico. Dessa maneira, privilegia-se as dimensões subjetivas dos
alunos que, por sua vez, sentem-se mais motivados e integrados ao processo de aprendizagem.
Durante as observações realizadas em sala de aula, verificamos que muitos conteúdos
foram trazidos como verdades absolutas, informações que os alunos tinham que receber e
memorizar para fins de avaliação. Não houve uma contextualização do assunto em relação ao
cotidiano do aluno, deixando a impressão que os alunos não estavam entendendo a
importância e nem o significado daquele assunto. Parecia que o professor estava falando
numa língua estrangeira, algo superficial e distante de nossas observações, verificamos que
essa relação professor-conteúdo-aluno, terminava criando um ambiente em que discentes
ficavam conversando e olhando o celular durante a explicação dos professores, não havia
―sintonia‖ entre o que o professor estava falando e no que o aluno estava recebendo de
informações. Mesmo assim, quando o professor perguntava se os alunos estavam entendendo,
todos confirmavam.
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De acordo com Callai (1999, p. 62):

O conhecimento não brota da realidade, mas todo o aluno tem um conhecimento que
vem de casa, e a função da escola e da Geografia é fazer com que ele supere o senso
comum, ao fazer a confrontação da sua realidade concreta com o conhecimento
cientificamente produzido.

A construção do conhecimento exige a compreensão do que está sendo exposto, ou
seja, é necessário haver significação. Os alunos aprendem quando as explicações do professor
passam a fazer sentido a ponto de se tornarem aptos a expor com vocabulários próprios o que
foi ministrado em sala de aula. Selbach (2014) enfatiza que essa é a grande diferença entre
―informação e conhecimento‖. De acordo com essa mesma autora, ―nada sabe [...] o aluno
que, tal como papagaio, repete uma sentença, diferente daquele que a compreende e pode
expressá-la com palavras e exemplos próprios‖ (SELBACH, 2014, p. 41).
Na questão que se pretendia verificar se o professor faz relações entre as paisagens de
maior escala geográfica com as paisagens locais, observamos que os quatro professores não
procuraram trabalhar as escalas geográficas fazendo relações entre as paisagens locais, no
caso a Escola e o bairro em que os alunos moravam com outras paisagens do globo, mas
apenas mencionando que existem paisagens pequenas e grandes.
No que concerne à questão que se referia ao fato do professor buscar outros aspectos
ou significados para uma melhor compreensão do conceito de paisagem, foi verificado que os
quatro professores inseridos na pesquisa de campo trabalharam o conceito de paisagem como
uma definição, como algo estático. Em nenhuma das aulas os professores buscaram associar
esse conceito de maneira mais subjetiva, explorando os seus significados simbólicos,
históricos, sociais, suas relações, conexões e seus movimentos.
Essas observações, quanto à exploração mais subjetivas, do conceito de paisagem nos
levaram a perceber que esse conceito ainda está muito focado no estudo de um mundo
estático, trazido assim pela maioria dos livros didáticos e repassados pelos professores.
Acreditamos que seja fundamental que se busque compreender as dinâmicas dos movimentos
constantes entre os processos sociais, físicos e biológicos, inseridos em contextos particulares
ou gerais. O objetivo básico da aula deve abranger os modos de produzir, de existir e de
perceber os diferentes espaços geográficos; como os fenômenos que constituem as paisagens
se relacionam com a vida que as anima. Para tanto, é preciso observar, buscar explicações
para aquilo que, numa determinada paisagem, permaneceu ou foi transformado. Isto é, os
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elementos do passado e do presente que nela convivem e podem ser compreendidos mediante
a análise do processo de produção/ organização do espaço.
Dos quatro professores que observamos, somente o professor P4 procurou aproximar o
conceito paisagem da realidade vivida pelos alunos, tornando as aulas mais atrativas,
interessantes e reflexivas. O referido professor pediu que os alunos buscassem perceber a
paisagem de uma forma dinâmica, como algo que está em constante modificação, numa
perspectiva geográfica em que num mesmo espaço se encontram marcas e testemunhos que
registram diferentes tempos, já que a paisagem pode ser entendida como ―o velho no novo e o
novo no velho‖ simultaneamente.
É através dessas atividades de reconhecimento do lugar, de experiências do espaço
vivido, que se expressam múltiplos significados, que os alunos vão sentir e perceber que as
paisagens estão cheias de representações e que fazem parte de suas vidas. Isso só vai
acontecer no momento que eles conseguirem decifrá-las, compreendendo que elas dizem
muito sobre cada um que está inserido naquele contexto.
O professor P4, além de trabalhar com a paisagem na perspectiva do espaço vivido,
procurou relacionar os vários aspectos que agregam uma paisagem, de acordo com o
professor:
“A paisagem nunca está parada, sem movimento, ao contrário, ela está em constante
modificação e quem é responsável por essas modificações são as pessoas que ocupam cada
paisagem”.
Ampliando a escala de análise para além do espaço local, o professor procurou mostrar
aos alunos que, por trás de uma imagem, está presente a subjetividade, que aparentemente
vemos uma coisa, mas que são muitas as relações que se materializam num mesmo espaço. É
interessante ―treinar‖ o olhar para o que está além das aparências, do visível, do observável,
já que a paisagem pode significar tanto a aparência, como o conjunto de objetos utilizados
para produzir aquela aparência, sendo composta por distintas formas, tanto físicas como
culturais.
Pode-se considerar que o professor P4 procurou dar sentido e significado para a
representação de paisagem, instigou os alunos a devanearem e perceberem as diferentes
variações de tempo e espaço contidas nas diversas paisagens por eles mencionadas.
Pensando em subjetividade no ambiente escolar, recorro a uma passagem de Rego
(2000) em que assegura que a ―escola – espaço privilegiado para educar a intersubjetividade –
pode ser também o espaço onde a Geografia supere a disciplinaridade coisificante para se
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converter na produção de saberes que façam da transformação do espaço vivido o objeto
catalisador de pensamentos e ações dos educandos‖ (REGO, 2000, p. 8).
A partir do estudo da paisagem, pode-se vivenciar um primeiro plano de identificação
do lugar, criar elos afetivos e sentir-se parte integrante daquele espaço. Essa construção de
significados acontece a partir das relações que se estabelece entre o que se observa e o que se
vivencia. Somente no momento que se estabelecem laços afetivos com o lugar em que se vive
é que as pessoas poderão tornar-se participativas e capazes de operarem transformações no
espaço vivido, porque estão se sentido integrante do mesmo.
De maneira geral, percebeu-se durante as observações que os professores ficaram
restritos às imagens contidas no livro didático, já que elas estão ―prontas‖. Preparar uma aula
trabalhando com fotografias do lugar vivido, ou sugerir um trabalho para fotografar paisagens
locais seria um excelente exercício, mesmo exigindo muito mais tempo e dedicação por parte
do professor.
Considerando o acima exposto, entende-se que são muitos os cuidados que se deve ter
ao trabalhar com a fotografia como um recurso didático, porém, se esse trabalho for bem
conduzido, é um instrumento que permite a rememorização da história e da geografia de um
povo e de um determinado lugar.
No que tange a relação escalar entre as paisagens locais e globais, não observamos,
com exceção de algumas aulas do professor P4, os professores fazerem relações escalares ou
de interdependência entre as paisagens, dando apenas exemplos de paisagens locais, como os
lugares que os alunos residem e as grandes paisagens do globo. Na maioria das aulas, após a
explanação do conceito de paisagem e os vários exemplos do que seja paisagem pelos
professores e alunos, foi copiado um exercício no quadro solicitando que os alunos
respondessem o que é paisagem e quais são os tipos de paisagens.
Como professor de Geografia de adolescentes, observa-se que a construção de
conhecimento atinge os melhores resultados no desenvolvimento de um ensino/aprendizagem,
a partir de uma problematização, de um questionamento, de uma provocação, de um
confronto. É fundamental surpreender os alunos com atividades interativas, buscando
significado e sentido para aquilo que está se trabalhando. São os próprios alunos que dizem:
“queremos atividades diferentes”. Enfim, cabe aos educadores, buscarem práticas
pedagógicas mais eficazes, para melhorar o desempenho dos educandos. Práticas que não
estejam fundadas apenas no livro didático, que ainda é um instrumento muito usado pelos
professores.
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A problemática da nossa pesquisa era investigar o ensino do conceito paisagem no 6º
ano do Ensino Fundamental, considerando que esse conceito estava sendo lecionado de
maneira simples e resumida pelos professores dessa série. Mas, ao aprofundarmos as nossas
leituras sobre esse conceito e com orientações trazidas pelos Parâmetros Curriculares, as quais
afirmam que a paisagem deve ser trabalhada no decorrer do 6º ano, que essa série é o ponto de
partida para se trabalhar as paisagens de maneira mais complexa e subjetiva (PCNs, 1998),
decidimos investigar também se esse conceito está sendo trabalhado em outras aulas dessa
série do Ensino Fundamental II.
Além das orientações encontradas nos Parâmetros Curriculares (1998), a investigação
nas outras aulas do 6º ano se justificou pelo próprio significado e importância que o conceito
paisagem tem para a leitura do espaço geográfico. Ao observarmos os conteúdos trazidos
pelos livros didáticos dessa série, verificamos que o conceito paisagem pode dar significativas
contribuições na compreensão dos conteúdos. Mas como foi levantado em nossa
problemática, será que esse conceito ou conteúdo é trabalhado em outras aulas do 6º ano?
Pela nossa experiência como docente, o conceito de paisagem é trazido pelos livros
didáticos no início do livro do 6º ano e os professores terminam seguindo a distribuição dos
conteúdos geográficos trazidos pelos livros didáticos. Mesmo diante dessa prerrogativa, faziase necessário, devido a sua importância, investigar se os professores estavam trabalhando,
utilizando esse conceito como recurso metodológico para a leitura do espaço geográfico, se
esse conceito ou conteúdo estava fazendo parte de suas práticas pedagógicas ao trabalhar
outros conteúdos trazidos pelos livros didáticos.
Nas primeiras aulas que assistimos foi comum os professores dizerem: ―o senhor não
se incomode com a bagunça, eles são assim mesmo‖ (professora P2). Em outros momentos,
perguntavam ―por que mesmo o senhor está assistindo a minha aula?‖ (professora P1). O
professor P4 falou ―pessoal, façam silêncio, tem um professor do IFRN assistindo a aula”.
Sempre os alunos perguntavam: “Quem é esse homem professora?”, “Esse senhor ficará
aqui todas as aula, professor?”, “Ele trabalha em quê?”. A nossa presença na sala de aula
só começou a ficar despercebida na terceira semana.
Durante as observações verificamos que a maioria dos professores não
contextualizaram os conteúdos que foram trabalhados em sala. Chegam e pedem para os
alunos copiarem o que está no quadro. Estes copiam sem questionar, o que nos deu a
impressão que isso já faz parte de uma rotina. Foi o que aconteceu, por exemplo, na aula
sobre ―O relevo e seus agentes modificadores‖ ministrada pela professora P2, no 6º da Escola
Municipal Djalma Marinho. O conteúdo foi retirado de um resumo e transcrito para o quadro.
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Mesmo após terem confirmado que tinham entendido após a explanação da professora,
ficamos com a impressão de que os assuntos estão mais voltados para uma memorização para
as avaliações do que para suas vidas. Todo conteúdo de Geografia é geográfico, ou seja, está
materializado no espaço, assim a não utilização de imagens sobre o que se está falando
deixam os conteúdos sem espacialidade, vazios. Essa não utilização de imagens dificulta a
espacialização e localização dos conteúdos pelos alunos. A mesma coisa foi observada na aula
sobre ―O trabalho e o espaço geográfico‖, ministrada pelo professor P3 no 6º ano B. Nessa
aula, assim como as demais, não foi verificado a tentativa de materialização do conteúdo
lecionado ao espaço geográfico, eles são transmitidos de maneira teórica apenas utilizando o
quadro. A ausência da espacialização dos conteúdos contribui para o desinteresse dos alunos,
gerando muitas conversas e brincadeiras na hora da explicação.
Na aula sobre ―Agricultura e pecuária no Brasil‖, ministrada no 6º ano B pela
professora P1, foi utilizado (como em outras de suas aulas) o recurso do datashow para
mostrar através de slides o assunto a ser trabalhado. Mesmo esse recurso sendo uma excelente
ferramenta de ilustrar os conteúdos através de imagens e vídeos, os slides foram resumidos a
tópicos do assunto, uma sequência teórica. A impressão que tivemos é que o conteúdo estava
sendo ministrado sem haver a preocupação no significado que eles deveriam ter para os
alunos, não houve discussão e nenhuma reflexão sobre o que estava sendo ensinado. A
maneira como os assuntos foram lecionados em várias aulas assistidas não despertavam o
interesse dos alunos. A preocupação dos professores, na maioria das aulas assistidas estavam
mais em passar o conteúdo e não em como trabalhar esse conteúdo para ele ter mais
significado para os alunos. Não há sintonia entre o discurso do professor com os alunos,
parecem ser linguagens diferentes e, mesmo assim, na maioria das aulas os professores
insistem em continuar falando, dando a impressão de que estão fazendo a parte deles,
cumprindo a sua missão.
Uma das questões observadas e que contribuem para o problema acima é a distância
que os conteúdos estão dos alunos. Da maneira que são lecionados não fazem parte da vida
dos alunos, é necessário buscarmos metodologias para deixarem os conteúdos mais próximos
aos alunos, ao seu cotidiano como se fossem assuntos de outros países ou regiões, que fizeram
apenas parte da história daquele lugar. É preciso que se mostre a dinâmica existente nos
conteúdos, suas relações, consequências e influências na vida dos alunos. Trazer o geral para
o local, mostrar que é no lugar, espaço vivido que acontece a materialização e espacialização
dos assuntos geográficos que estão nos livros, nas revistas, TV e redes sociais. Mostrar que o
―Os setores da economia‖, tema de uma das aulas assistidas, está muito presente na vida dos
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alunos. E, nesse sentido, a paisagem do lugar de São Paulo do Potengi é um ótimo exemplo
para visualizar essas questões. A paisagem é o resultado de toda dinâmica dos agentes
naturais e culturais ao longo do tempo no espaço geográfico, suas formas e cores trazem mais
que aparência, traduzem as marcas do todo um processo histórico e econômico. A paisagem
sendo estudada numa perspectiva mais subjetiva pode levar o aluno a ―mergulhar‖ na sua
própria história, ajudando-a a compreender como a sua cidade, o seu bairro e até a sua casa
foram constituídos.
As observações diretas realizadas nas diversas aulas dos 6os anos revelaram que o
conceito paisagem é retomado algumas vezes, mas não como um referencial para análise do
espaço geográfico (o que seria muito significativo), mas como forma de reforçar que alguns
elementos naturais, como o relevo, o clima e a vegetação, são partes integrantes de uma
paisagem. Verificamos que existe um certo ―apego‖ dos professores em relação ao livro
didático, principal fonte utilizada nas escolas.
Acreditamos que o livro didático é uma ótima fonte de conhecimento, contudo, ele não
pode se transformar em sujeito do processo ensino-aprendizagem. O livro é um instrumento
que deve estar a ―serviço‖ dos objetivos e das propostas do professor. Na opinião de Rua
(1998, p. 89), ―(...) no Brasil vem sendo supervalorizando o livro didático, como instrumento
de trabalho. Há muito tempo vem se tornando quase um substituto do professor e uma
verdadeira ‗Bíblia‘ para o aluno‖.
Como foi observado, o livro didático desempenha um papel fundamental no processo
de ensino e aprendizagem. Trata-se de um recurso muito utilizado pelos professores em suas
práticas didáticas pedagógicas, muitas vezes um definidor das aulas. Essa relação constante de
transcrição dos conteúdos e exercícios que estão nos livros didáticos para os alunos através
dos professores fez surgir a necessidade de verificarmos como esse livros trazem e trabalham
a paisagem.
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5 A PAISAGEM NOS LIVROS DIDÁTICOS E OS PLANEJAMENTOS DOS
PROFESSORES
5.1 O livro didático e a paisagem
Percebe-se que existe hoje, por parte dos órgãos responsáveis pela distribuição dos
livros didáticos para as escolas públicas uma grande preocupação em relação à qualidade
desse material, porém sabe-se que em algumas obras pode haver informações equivocadas,
distorcidas, desatualizadas, que são apontadas nas resenhas dos livros didáticos contidas no
Guia de Livros Didáticos19. Cabe, então ao professor fazer uso desse material com muita
seriedade e responsabilidade, buscando alternativas que sejam adequadas à realidade do
aluno.
Nesse sentido, o próprio Guia de Livros Didáticos (2017, p. 5) reitera que o livro
didático não deve ser o único instrumento utilizado no ensino/aprendizagem e recomenda:

O objetivo do livro didático é estimular a curiosidade e o interesse para o
desenvolvimento dos conhecimentos geográficos, assim como instigar a discussão, a
análise e a crítica acerca deles. Ele não deve se constituir no único material de
ensino em sala de aula, mas ser referência no processo de ensino-aprendizagem.

Mesmo havendo, toda essa preocupação por parte do Ministério da Educação em
relação à avaliação dos livros didáticos, muitos professores ainda não dão a devida
importância à escolha de livro didático, mesmo que ele seja um instrumento de trabalho muito
usado.
Vesentini (1992), que é autor de livro didático, nas suas análises sobre o ensino da
Geografia e o livro didático, considera que o bom livro deve levar o aluno a ler e refletir. Os
conceitos não devem estar prontos, acabados, devem levar o aluno a pensar. Também deve ter
um vocabulário acessível, ser atrativo, como quem conta uma história, um acontecimento.
Os professores inseridos na pesquisa trabalham dois livros didáticos, são eles:


LUCCI, Elian Alabi. Geografia: homem & espaço. 6º ano / Elian Alabi Lucci,
Anselmo Lázaro Branco – 26. Ed – São Paulo: Saraiva , 2015.

19

O Guia de Livros Didáticos é um documentos que traz resenhas e informações acerca de cada uma das obras
aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), apresentando aos docentes análises, reflexões e
orientações quanto ao conteúdo e estrutura das obras e suas potencialidades para a prática pedagógica.
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Imagem 10: Capa do livro Geografia: homem & espaço.

Fonte: Moisés Advíncula. Dezembro de 2018.



ADAS, Melhem. Expedições geográficas / Melhem Adas, Sergio Adas – 2. Ed – São
Paulo: Moderna, 2015.

Imagem 11: Capa do livro Expedições geográficas

Fonte: Moisés Advíncula. Dezembro de 2018.
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Para a análise e discussão dos livros didáticos adotados pelos professores, foram
determinados alguns critérios de análise que podem ser encontrados na introdução deste
estudo, onde apresentamos a metodologia e procedimentos desta pesquisa.

Concepção de paisagem
No livro ―EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS‖, no capítulo 1, intitulado ―Espaço e
paisagem‖, os autores começam contextualizando o espaço geográfico, e, em seguida,
conceituam paisagem. ―A paisagem é a parcela visível do espaço‖ (ADAS, 2015, p. 17). Os
autores continuam descrevendo que para compreender o espaço natural e o espaço geográfico
precisamos considerar as forças, nem sempre visíveis, capazes de transformá-los. Segundo os
autores, essas forças podem ser naturais e sociais. As forças naturais, como a ação das águas,
dos ventos, dos terremotos, das erupções vulcânicas etc., transformam o espaço e,
consequentemente, as paisagens. Interessante que esses autores não separam a paisagem
natural da humana, o que é muito comum nos livros didáticos.
Quanto à concepção de paisagem, os autores enfatizam que as forças sociais decorrem
das ações humanas e transformam o espaço e modificam a paisagem.
Os autores do livro ―Geografia HOMEM & ESPAÇO‖ também tratam do assunto
paisagem no 1º capítulo, ―A paisagem‖. Eles já utilizam uma forma mais tradicional de
conceituá-la, afirmando que para a Geografia, ―paisagem é tudo aquilo que a nossa visão
alcança em determinado momento. Os sentidos humanos (olfato, paladar, visão, tato e
audição) nos ajudam a perceber a paisagem e seus elementos‖ (LUCCI, 2015, p. 13). No
decorrer do capítulo os autores continuam classificando a paisagem em naturais e artificiais
ou culturais.
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Imagem 12: O conceito de paisagem no livro Geografia: homem e espaço.

Fonte: Moisés Advíncula. Dezembro de 2018.

Conteúdo específico ou recorrente em todo o livro como conceito chave
No livro, ―Geografia HOMEM & ESPAÇO‖, a paisagem é abordada como um
conteúdo no capítulo 1. No decorrer da obra, o conceito é retomado algumas vezes, não como
um referencial para análise do espaço geográfico, mas como forma de reforçar que o relevo, o
clima, vegetação, a agricultura e a pecuária são partes integrantes de uma paisagem. O que é
privilegiado é a análise do espaço geográfico como resultado de uma construção histórica. No
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capítulo 10, quando o assunto são coberturas vegetais, retoma-se o conceito de paisagem,
afirmando que que a cobertura vegetal ―é a parte mais frágil da paisagem, pois é a primeira a
sofrer modificações quando há ocupação do espaço pelo ser humano, inclusive com a
exploração de recursos da natureza‖ (LUCCI, 2015, p.135).
Nos capítulo 16, 17 e 18 do livro de Elian Alabi, discorre-se sobre os setores da
economia. Mais uma vez observamos, apesar do livro trazer diversas imagens das atividades
do setor primário, secundário e terciário, o autor não trabalha os conteúdos no sentido de
mostrar que as referidas atividades foram desenvolvidas a partir de relações humanas e
naturais e que as paisagens trazidas nas imagens expressam a materialização dessas relações.
No capítulo 2, ―Lugar, espaço geográfico e sociedade‖, retomam-se os conceitos de
espaço geográfico e paisagem. Discute-se principalmente a dinamicidade do espaço
geográfico e a contínua transformação histórica das sociedades. Apesar de alguns capítulos
serem específicos da ―Geografia Física‖, em vários momentos nesse volume há uma
preocupação em articular os aspectos físicos com os humanos.
No livro, ―EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS‖, a paisagem também é abordada no
capítulo 1 como um conteúdo, porém poucas vezes durante a obra é retomado esse conceito.
No capítulo 6, na interpretação de mapas, usa-se a expressão ―espaço geográfico‖, para
referir-se ao relevo brasileiro. Num exercício de observação de figuras, explica-se os espaços
geográficos vistos nas fotos e a caracterização daquele lugar. Mas a paisagem não é
trabalhada.
No capítulo 13, trabalha-se ―As formas do relevo continental e os agentes do
modelado‖ e recorre-se ao conceito paisagem na introdução ao afirmar: ―quando você viaja ou
assiste a filmes na televisão ou no cinema, deve perceber que a paisagem varia de um lugar
para o outro da superfície terrestre‖ (ADAS, 2015, P. 16). No entanto, no decorrer do capítulo
não é mencionada mais a paisagem como resultado da dinâmica natural, e sim em formas da
superfície ou do espaço geográfico, argumentando que alguns tipos de fenômenos naturais
transformam diretamente a superfície terrestre.
No capítulo 32, os autores trabalham ―Impactos ambientais da atividade industrial‖ e
utilizam o termo ―meio ambiente‖ para se referir às mudanças geradas pela exploração dos
recursos naturais e o desmatamento. Mas uma vez não verificamos a utilização do conceito de
paisagem como reflexo das dinâmicas naturais e antrópicas.
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Atividades práticas nos livros didáticos relacionadas à paisagem
No livro de Elian Alabi, ―Geografia HOMEM & ESPAÇO, os autores trabalham
atividades sobre a paisagem no capítulo 1, retomando o que foi apresentado no início do
referido capítulo, perguntando: ―Para a Geografia, o que é paisagem?‖, ―Como podemos
classificar as paisagens?‖ (LUCCI, 2015, p. 19). Na mesma página, trazem fotografias da
cidade de Salvador do início do século XX e em 2015, onde se pergunta: ―quais as alterações
foram realizadas pelos seres humanos na paisagem?‖, ―Quais elementos permanecem na
paisagem?‖.
Observa-se nas questões o objetivo de retomar o conceito de paisagem fazendo com
que os alunos compreendam que as paisagens se modificam ao longo do tempo, mas não foi
verificada nenhuma questão ou atividade que sugerisse aos alunos procurarem alguma
informação sobre as paisagens locais, do lugar de vivência deles.
Em outras atividades trazidas pelo livro ―Geografia HOMEM E ESPAÇO‖ não
encontramos o emprego da paisagem como conceito ou mesmo termo de referência. Foram
utilizados os termos ―espaço geográfico‖, ―lugar‖, ―superfície terrestre‖, ―imagem‖, ―locais‖
etc.
No livro ―EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS‖, os autores propõem uma atividade na
página 21 muito interessante. Num primeiro momento pede-se para observar e descrever uma
paisagem de plantação de café, depois é solicitado para se investigar a história do lugar. Em
seguida é perguntado:
―O que se observa na paisagem abaixo é um espaço geográfico ou um espaço
natural? Por quê? Essa paisagem ainda pode ser modificada? De que maneira? Há
algum elemento natural de destaque que pode ser alvo de futura ação humana? Por
quê? Se você estivesse na área da grande plantação, veria a mesma paisagem que vê
agora? Por quê?‖ (ADAS, 2015, p. 21).

Vimos nessa questão uma significativa intensão de mostrar aos alunos que a leitura da
paisagem deve levar em conta todos os seus elementos, dos mais próximos aos mais distantes
em relação ao observador, trazendo vários elementos físicos e humanos que compõem a
paisagem e que foram utilizados através do trabalho para a produção e modificação da
paisagem.
Mesmo sabendo da importância de atividades que aproximam o aluno do espaço
vivido, percebe-se que a maioria dos professores inseridos na pesquisa não realizam trabalhos
práticos (como saídas de campo, entrevistas, trabalho com fotografias, entre outros),
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colocando vários impedimentos e justificando a impossibilidade desse tipo de atividade.
Como não há a intenção de realizar esse tipo de atividade, a maioria nem observa com atenção
as atividades sugeridas nos livros didáticos adotados por eles, conforme se pode perceber no
depoimento da professora P2: “Nem olhei se tinha sugestão de atividade prática”. Sabe-se
que fazer atividades práticas com os alunos exige um comprometimento maior por parte do
professor, que precisa de tempo para organizar, além de dominar os assuntos geográficos
locais, já que eles não estão prontos nos livros didáticos.
No final dos dois livros tem o manual do professor, onde se encontram as orientações
didáticas e metodológicas trazidas pelos autores. São informações sobre os fundamentos e os
princípios que norteiam os livros didáticos, seus pressupostos e as metodologias adotadas,
propostas de atividades complementares, textos para o enriquecimento da formação do
professor e sugestões de leituras, filmes e sites.
Para

cada

capítulo

desenvolvido,

os

autores

tanto

de

―EXPEDIÇÕES

GEOGRÁFICAS‖, quanto de ―Geografia HOMEM & ESPAÇO‖, convidam o professor a ler
mais sobre o assunto, propondo algumas referências bibliográficas em Geografia e em outras
disciplinas, que abordam o assunto de uma forma bem mais aprofundada. Como normalmente
ocorre nos livros didáticos, são apresentadas sugestões de respostas para as atividades
desenvolvidas no decorrer do capítulo, além de ideias para o planejamento das aulas.
Constatou-se que os autores propõem várias oportunidades para o professor preparar
uma boa aula, uma aula interessante, que motive o aluno e que ele se sinta um ser
participante, um sujeito que tenha condições de refletir sobre a sociedade em que está
inserido, que consiga ver sentido e significado nos conteúdos e que estes sejam relevantes
para o mundo de que ele faz parte. Para isso, os autores convidam o professor a buscar mais
leitura e conhecimento sobre o assunto trabalhado com os alunos. Porém, o que se percebeu
através das entrevistas e observações, é que os professores não exploram adequadamente o
livro didático, usam-no muito, mas ficam restritos ao conteúdo de cada capítulo, sem observar
as significativas sugestões que os autores propõem.
É interessante o paradoxo entre a necessidade do livro e o pouco conhecimento que se
tem dele, pois em dois casos os entrevistados não lembravam nem o nome do autor do livro
didático que trabalham.
De maneira geral, em nossas observações podemos perceber que os professores não
atentam para as sugestões que os autores propõem no guia que se encontra no final do livro
durante as aulas que assistimos, nenhum professor trabalhou as atividades complementares e
as propostas de atividades práticas em relação ao assunto paisagem ou aos demais conteúdos.
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5.2 O planejamento dos professores para o ensino de Geografia

O processo de ensino e aprendizagem para se realizar como esperado pelos professores
precisa ser planejado no sentido de organizar as ações didáticas e metodológicas que melhor
respondam ao que se espera no final de cada ciclo de aprendizagem, seja ele bimestral, anual,
etc. Nesse sentido, ao investigarmos as práticas pedagógicas dos professores no que
corresponde a paisagem como recurso no ensino de Geografia, vimos a necessidade de
conhecer o planejamento que os professores tinham feito para ensinar geografia para os
alunos do 6º ano.
Após ter recebido e lido os planejamentos20, verificamos que os docentes procuraram
em seus planos seguir a ordem dos conteúdos que são trazidos pelos livros didáticos utilizados
por eles. A professora P1 propôs como recursos a utilização dos livros didáticos e
paradidáticos; a utilização de músicas e vídeos; aulas de campo; aulas temáticas; resolução de
exercícios; trabalho com textos adicionais em jornais e revistas; a utilização da sala de
informática e de recursos multimídias. Numa perspectiva muito parecida, o professor P3
trouxe como propostas de metodologias as aulas expositivas e dialogadas; as dinâmicas em
grupo, os seminários, as apresentações com equipamentos de multimídia (Tablet, Datashow,
notebook e Smartphone) e a confecção de representações cartográficas básicas que possam
ajudar a compreensão de conteúdos. No que se refere a professora P2, o seu planejamento não
menciona as estratégias ou metodologias para efetuarem os conteúdos apresentados.
No que tange as entrevistas (anexo 7) sobre os planejamentos, elas foram realizadas21
nos dias 2, 3 e 4 de outubro nas Escolas que os professores trabalham. A professora P1
quando perguntada se tinham conseguido implantar as metas e estratégias descritas no plano
afirmou: ―olha professor, apesar de ter colocado muitas coisas, não foi possível implantar
quase nada”. Segundo a professora, ela conseguiu ministrar os conteúdos listados, mas não
conseguiu utilizar as metodologias que tinha proposto. A professora apontou como principal
causa a falta de tempo para ―sentar e pensar‖, resumindo suas metodologias nas aulas
expositivas, na realização dos exercícios trazidos pelo livro e no uso do Datashow, já a
professora P2 afirmou que ―os alunos conversam muito, ficando difícil fazermos alguma coisa
diferente”. Assim como a professora P1, a professora P2 também não conseguiu executar o
que tinha pensado para deixar as aulas mais criativas e motivadores. O professor P3 também
20

O professor P4 não foi entrevistado devido a indisponibilidade de tempo do mesmo.
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apresentou os motivos de não ter trabalhado o que tinham proposto como recurso
metodológico, alegando também a falta de tempo e a quantidade de conteúdos que o livro
didático traz, afirmando ―que até gostaria de utilizar alguma metodologia diferente, mas
atrasa muito o conteúdo‖.
Até a data das entrevistas, todos os professores responderam que não tinham realizado
aula de campo, Segundo eles ―é muito difícil caminhar com esses alunos fora da escola, eles
não se comportam e eu tenho medo de acontecer alguma coisa errada‖ (professora P1); já a
professora P2 afirmou ―que tem medo de sair com muitos alunos pra fora da escola, a cidade
está muito perigosa‖. Apesar das dificuldades apresentadas em realizar aulas de campo, todos
os professores concordam da sua importância como recurso didático metodológico. O
professor P3 afirmou que ―a aula de campo é quando os alunos vêem na realidade os
assuntos que são trabalhados em sala‖.
No que diz respeito ao conceito paisagem, não verificamos nos planejamentos
nenhuma metodologia ou recurso didático que trabalhasse esse conceito com o intuito de
facilitar a compreensão do espaço geográfico ou de relacionar melhor os conteúdos que são
trazidos nos livros didáticos com os lugares de vivência dos alunos.
As observações feitas a partir dos planejamentos e das entrevistas com os professores
nos levam a considerar ainda mais a importância de se trabalhar o conceito paisagem como
recurso metodológico no auxílio das práticas pedagógicas dos professores, incluindo a aula de
campo em suas estratégias no processo de ensino e aprendizagem.

5.3 Sugestões didáticas e metodológicas para se trabalhar a paisagem no Ensino Fundamental
II

Desde a instituição dos PCNs em 1998, a leitura de paisagem se tornou uma expressão
corrente nas aulas de Geografia, tanto que os livros didáticos passaram a explorar esse
recurso, sempre colocando imagens de diferentes paisagens brasileiras e do mundo para serem
usadas pelos professores em suas aulas.
Ao abordar a questão da paisagem com alunos do ensino fundamental II, os PCNs
indicam atividades como o estudo do meio, o trabalho com imagens e a representação dos
lugares como recursos didáticos através dos quais os alunos podem ―construir e reconstruir,
de maneira cada vez mais ampla e estruturada, as imagens e as percepções que têm da
paisagem local, conscientizando-se de seus vínculos afetivos e de identidade com o lugar no
qual se encontram inseridos‖ (PCN, 1998, p. 88).
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A contribuição da História é fundamental no entendimento e na interpretação das
modificações e características de cada paisagem. Os PCNs (2000) sugere que a Geografia
pode trabalhar com recortes temporais e espaciais diferentes daqueles da História, mas não
pode construir interpretações de uma paisagem sem buscar sua historicidade. Para que
possamos ler a paisagem de uma cidade, por exemplo, é necessário estabelecer comparações,
e interpretar as diversas relações entre a sociedade e a natureza do lugar.
Segundo os PCNs (1988), o espaço geográfico é produzido pelo homem
historicamente ao mesmo tempo em que ele também organiza sua sociedade nas esferas social
e econômica, fato que ressalta a influência desses outros setores da vida do ser humano na
construção de seu lugar. A percepção espacial que cada indivíduo ou sociedade possui
também é marcada por vínculos socioculturais e nesse aspecto a historicidade – qualidade do
que é propriamente histórico – focaliza o homem como sujeito construtor do espaço
geográfico, tanto do ponto de vista social como do cultural, imprimindo seus valores para a
construção de seu espaço e que está localizado além da perspectiva política e econômica.
São as paisagens que mostram, por meio de sua aparência, ―a história da população
que ali vive, os recursos de que dispõe e a forma como se utiliza de tais recursos‖ (Callai,
2000, p. 97). A paisagem ―não é formada apenas de volumes, mas também de cores,
movimentos, odores, sons, etc. (…) e a percepção é sempre um processo seletivo de
apreensão‖ (Santos, 1998, p. 62). Importa então considerar as características culturais dos
povos e os interesses envolvidos para a realização da leitura da paisagem, e esta será,
portanto, sempre a apreensão que o sujeito faz, e não a verdade absoluta, neutral. Assim como
a paisagem está cheia de historicidade, o sujeito que a lê também tem o seu processo de
seleção do que observa. São verdades construídas, mas enraizadas nas histórias das pessoas,
dos grupos que ali vivem.
A leitura de paisagem auxilia os alunos a desenvolverem o olhar espacial. Com
relação a isso, Callai (2005, p. 238) escreve: ―Desenvolver o olhar espacial, portanto, é
construir um método que possa dar conta de fazer leitura da vida que estamos vivendo, a
partir do que pode ser percebido no espaço construído‖.
De acordo com Callai (2005, p. 228):

importa então considerar as características culturais dos povos e os interesses
envolvidos para a realização da leitura da paisagem. [...]. Assim como a paisagem
está cheia de historicidade, o sujeito que a lê também tem o seu processo de seleção do
que observa. [...]. Desse modo, fazer a leitura de paisagem pode ser uma forma
interessante de desvendar a história do espaço considerado, quer dizer, a história das
pessoas que ali vivem.
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Os PCNs do 3º ciclo também abordam essa questão da historicidade na leitura de
paisagens, quando escrevem que:

a geografia pode trabalhar com recortes temporais e espaciais distintos dos da História,
embora não possa construir interpretações de uma paisagem sem buscar sua historicidade.
Uma abordagem que pretende ler a paisagem local e global, estabelecer comparações,
interpretar as múltiplas relações entre a sociedade e a natureza de um determinado lugar
pressupõe uma inter-relação entre essas áreas (BRASIL, 1998, p. 53).

Nesse sentido um dos objetivos para o 3° ciclo é: ―saber utilizar a observação e a
descrição na leitura direta ou indireta da paisagem, sobretudo, mediante ilustrações e
linguagem oral‖ (BRASIL, 1998, p. 54).
A leitura de paisagem é uma necessidade constante e os professores devem utilizá-la,
frequentemente, para que o aluno possa visualizar os conteúdos abordados.
Machado (2012) aborda a paisagem como constituinte da temática central para
compreender os diferentes aspectos da organização espacial, sendo eles os aspectos físicos
que formam os quadros naturais nos quais os seres humanos realizam transformações maiores
ou menores. Para a autora, as paisagens geográficas diferenciam e homogeneízam a superfície
da Terra, fazendo surgir os mais variados tipos. Para Machado(2012), quando tratamos de
paisagem devemos levar em conta que ao entrarmos em contato com algum de seus
exemplares todos os nossos sentidos serão provocados, e esse momento de contato direto com
um meio poderá nos remeter a outro(s) local(ais), pessoa(s), sentimento(s), enfim, diversos
significados. Mas essa sensibilidade é, para a autora, apenas uma parte do nosso repertório de
conhecimentos; a outra parte, segundo ela, é ocupada pelas informações adquiridas de
maneira indireta, ou seja, aquelas transmitidas por pessoas, escolas, livros, meios de
comunicação, palavras – escritas ou verbais, etc. Ainda sobre a questão da sensibilidade,
Ortigoza (2012) nos diz que a paisagem pode ser entendida como materialidade das relações
sociais. Ela se apresenta como resultado de um movimento temporal e espacial, movimento
este que vai construindo uma combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e
humanos (sociais). Para a autora:

As etapas para se chegar a uma compreensão aprofundada da paisagem são:
observação, descrição, leitura, interpretação e análise. A ideia central é identificar e
compreender as especificidades e as generalidades, tendo como base a complexidade
dos problemas socio-espaciais a serem analisados. Para tanto, elaborar questões e
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construir reflexões críticas sobre a paisagem que se vê representam um caminho
metodológico (Ortigoza, 2012).

Além dos livros didáticos existe uma série de recursos que o professor de Geografia
pode utilizar para explorar a leitura de paisagem como: imagens exibidas em computadores
ligados à internet, em revistas, TV, fotografias, imagens projetadas por datashow e,
principalmente, a aula de campo.
Kaercher (2003, p. 14) ressalta que ―explorar os mapas, bem como fotos e imagens seja de TV ou de revistas - é uma matéria-prima fundamental para o estudo da geografia‖,
entendendo que a Geografia estuda a realidade e a paisagem geográfica é algo concreto e real.
Contudo, só conseguiremos ―fazer‖ alunos-leitores críticos se nós, professores, conseguirmos
construir junto com os alunos, uma leitura de paisagem para além do que está posto nos livros
didáticos.
Os conteúdos abordados pela Geografia fazem parte do dia-a-dia dos alunos. Em nossa
experiência em quase 20 anos de docência, percebemos que um dos maiores problemas do
ensino de Geografia não está na escassez ou excesso de conteúdos, por exemplo, mas na
seleção criteriosa dos conteúdos que serão trabalhados e na forma como serão trabalhados, ou
seja, a metodologia.
O caminho teórico e empírico percorrido em nossa pesquisa nos levou a considerar
que um dos principais desafios quanto ao ensino da paisagem está em desenvolver
metodologias para a observação e análise da paisagem tarefa estimulante, pois a paisagem é
complexa e apresenta uma grande amplitude de relações que estão materializadas. Quanto às
atividades didáticas que tenham como foco a paisagem, concordamos com Ortigoza (2012)
quando ele afirma que elas devem procurar desenvolver nos alunos a capacidade de construir
uma leitura dos significados da paisagem e de decompor todos os conteúdos que ela expressa,
sendo eles sociais, culturais ou naturais. Para Ortigoza (2012), a observação é o primeiro
passo para a realização da leitura e análise da paisagem. Dessa forma, os estudos de casos
concretos que tenham como objetivo aprofundar o conhecimento das dinâmicas deve ser o
foco das pesquisas. Um momento muito valioso para o avanço das discussões sobre esse tema
é o da observação sistemática de campo, seguida da descrição.
Para Silva (2002 citado por NEVES, 2010, p. 20):

O trabalho de campo vem a ser toda a atividade que proporciona a construção do
conhecimento em ambiente externo ao de quatro paredes, através de concretização de
experiências que promovam a observação, a percepção, o contato, o registro, a descrição e a
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representação, a análise e a reflexão crítica de uma dada realidade, bem como a
elaboração conceitual mais ampla, que é o ensino escolar. Ou, vinculada à formação
técnica, a observação e interpretação do espaço e suas formas de organização, inerentes a
prática social.

Sobre este assunto, os PCNs (1998) destacam que a metodologia do trabalho de
campo é uma prática pedagógica capaz de desenvolver e integrar os três tipos de
conteúdos no ensino de Geografia: os conteúdos conceituais, os atitudinais e os
procedimentais 22.
Diante dessas considerações, julgamos relevante a realização de aulas de campo que
envolvam paisagens que fazem parte do cotidiano dos alunos, ou seja, as cidades em que eles
moram e os lugares próximos da vivência dos alunos, na intenção de preencher as lacunas
deixadas pelos livros didáticos, uma vez que:

os livros didáticos retratam realidades regionais mais amplas e as cidades regionais,
particularmente as capitais estaduais e outras cidades médias que articulam redes urbanas
em torno de si. Porém, a realidade é que as grandes maiorias dos municípios abrigam
pequenas cidades como suas sedes. Estas milhares de pequenas cidades não aparecem no
livro didático. Elas são retratadas abstratamente como primos distantes em realidades
regionais amplas (SILVA; PEDROSA, 2005, p. 2).

Para que uma aula de campo seja bem sucedida são necessários cuidados antes,
durante e depois da aula; planejamento e organização são indispensáveis para que ocorra o
processo de ensino-aprendizagem e a aula de campo não se torne mais um passeio coletivo
sem proveito algum.
Na busca por práticas pedagógicas que valorizam o conhecimento dos alunos, a aula
de campo envolvendo a Cidade que os alunos vivem é uma forma de tornar a aprendizagem
mais interessante, através do contato direto dos alunos com o objeto de estudo. Ressaltando
que grande parte da compreensão em Geografia passa pelo olhar ou visão de mundo de cada
um.

22

Os conteúdos conceituais são aqueles que entrelaçam a um fato e/ou dado uma interpretação significativa que
irá desencadear novos conceitos. A construção dos conceitos para a compreensão da realidade não é um processo
concluído, pois os significados são modificados à medida que vamos estabelecendo relações com outros conceitos,
portanto, ampliando a aprendizagem. Os conteúdos procedimentais envolvem o ensino e aprendizagem de ações
específicas que evidenciam a capacidade de ―saber fazer‖. Estão relacionados às técnicas, às estratégias, aos métodos,
às destrezas, em suma, são um conjunto de ações orientadas para determinada finalidade, como desenhar, calcular,
experimentar, investigar, entre outras. Os conteúdos atitudinais vão além das exigências comportamentais, como
prestar atenção na aula, demonstrar respeito pelo professor, pontualidade etc. É fundamental propiciar aos alunos
condições de atribuir um valor individual a determinados fatos e normas (BRASIL, 1998, p. 34).
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5.3.1 São Paulo do Potengi: a cidade como paisagem

Aqui mostraremos uma sugestão de como trabalhar aula de campo e análise de
imagens do lugar, como metodologias para construção do processo de ensino-aprendizagem
sobre leitura de paisagens aos alunos do Ensino Fundamental II, partindo do espaço de
vivência dos mesmos. Ressaltamos que esta proposta pode ser aplicada em qualquer cidade,
desde que se façam as adaptações necessárias.
A escolha das paisagens da cidade de São Paulo do Potengi, como sugestão de recurso
didático metodológico numa aula de campo, surgiu no decorrer da nossa pesquisa. As leituras
e reflexões trazidas nos primeiros capítulos nos levaram a considerar a importância que a
paisagem tem como um conceito fundamental para a compreensão do espaço geográfico, pois
ela consegue trazer as características do meio natural e do processo histórico envolvendo o
indivíduo e suas relações através de uma ligação intrínseca da extensão física com o social,
com resultados das relações que interconectam o homem e o ambiente.
Por sua vez, as entrevistas aos professores revelaram que há uma carência de propostas
e realizações de atividades práticas que tenham como objetivo complementar os conteúdos
que são ministrados em sala de aula. Alguns professores não realizam aula de campo, apesar
de terem consciência de sua importância, alegando vários motivos.
Ao assistirmos suas aulas observamos que todos utilizam como principal recurso o
livro didático, sempre transcrevendo no quadro os conteúdos que estão nos capítulos, sem
utilizar as leituras e propostas didático-metodológicas trazidas no guia no final dos livros.
Observamos nesse sentido que a paisagem, apesar de ser trazida de maneira conceitual nos
primeiros capítulos, não é utilizada pelos livros e muito menos pelos professores como
recurso metodológico que leva os alunos a compreenderem a produção e as modificações dos
espaços que estão próximos deles, como a sua cidade e seu bairro. Nesse sentido, sugerimos a
leitura das paisagens da cidade de São Paulo do Potengi como um recurso que amplie esse
olha.
Entendemos que não seja possível os livros didáticos trabalharem as paisagens de cada
cidade do Brasil, ficando essa responsabilidade para o professor. Nesse sentido, as paisagem
de São Paulo do Potengi podem potencializar os conteúdos generalistas trazidos pelos livros.
A maior parte dos conteúdo trazido pelos livros que verificamos podem ser trabalhados
envolvendo as paisagens da cidade de São Paulo do Potengi. Isso a partir de uma concepção
que envolva os elementos naturais e humanos que atuam em sua transformação, mostrando
que os conteúdos não estão distantes da vida dos alunos; levar os alunos a perceberem a
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materialidade dos conteúdos trazidos pelos livros em seus lugares e os elementos que forma e
modificam as paisagens. Desta feita, considerando a disposição dos conteúdos no livro
didático e o exercício docente, compreendemos que o conceito de paisagem pode
transversalizar a abordagem geográfica durante o ano letivo. Já a cidade pode ser o campo
empírico que o professor pode utilizar para aproximar o conteúdo da realidade. A partir dessa
consideração, apresentamos uma proposta de aula de campo como recurso metodológico que
permite a intersecção entre o teórico e o materializável. A Cidade citada como meio
geográfico, que possibilita em diferentes momentos do ensino de geografia no sexto ano ser
tomada para explorações. A que seja a paisagem a porta de entrada para apreensão da
dinâmica do espaço sendo transformado pelas ações da natureza e do homem,
simultaneamente.

5.3.2 Roteiro da aula de campo: expedição geográfica por São Paulo do Potengi

De acordo com o que já foi exposto, a proposta da aula de campo tem como principal
objetivo potencializar, através da leitura da paisagem da cidade, alguns conteúdos que são
trazidos pelos livros didáticos e ministrados pelos professores, considerando as concepções
teóricas e as reflexões que foram apresentadas durante a dissertação. Assim, nessa
proposição definimos em três etapas a organização da aula de campo que passamos a
descrever a seguir.

1ª etapa (duração prevista de 01h40min ou duas aulas)
 Objetivo geral: apresentar e construir, junto aos alunos, o conceito de paisagem a partir da
dinâmica dos elementos naturais e culturais presentes na formação e transformações da
paisagem local.
 Metodologia: para iniciar o processo de ensino-aprendizagem do conceito paisagem no
qual a aula de campo é a metodologia proposta, o professor deverá:
a) Em sala de aula, entregar para cada aluno uma folha em branco de papel A4 e pedir para
que desenhem uma paisagem que eles conheçam, partindo do conceito que eles próprios já
têm. Nesse momento o professor pode orientar que o desenho pode ser de lugares
conhecidos, ou seja, a rua em que moram, o sítio dos familiares, o caminho de casa até à
escola, a praça da cidade, a escola etc.
b) O professor deve, na sequência, recolher os desenhos dos alunos e a partir deles, refletir
sobre o conceito de paisagem e construir o roteiro da aula de campo. Como as duas escolas
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pesquisadas dispõem de datashow, o professor deve fotografar os desenhos e os projetar em
sala de aula com o objetivo de iniciar a construção dos conceitos de paisagem da análise dos
com os alunos a partir da análise dos desenhos deles. Essa aula pode ser aplicada com auxílio
do livro didático ou de algum recurso como: fotografias da cidade de São Paulo do Potengi,
imagens em computador, etc. O professor deve concluir essa etapa da aula considerando,
juntamente com os alunos, que a paisagem é constituída pela dinâmica dos elementos
naturais e humanos, mostrando a importância da cultura na transformação dessas paisagens.
Essa etapa trabalhada na sala de aula previamente faz parte da metodologia sugerida.

2ª etapa (duração prevista: 50 minutos ou uma aula)
 Objetivo geral: Apresentar a aula de campo e preparar os alunos para a mesma.
 Metodologia: o professor explicará o objetivo da aula de campo, ressaltando a importância
de se estudar na prática, o conceito de paisagem trazido pelo livro e construído na etapa
anterior. Assim também com alguns conteúdos que os livros didáticos trazem e que
podem ser percebidos nas paisagens de vivência dos alunos, pois nos livros didáticos as
imagens lhes são desconhecidas, já que representam paisagens da Região Sudeste ou de
capitais. Após essa explicação, o professor deverá:
a) Solicitar os materiais que os alunos deverão levar para esta aula (folhas de papel ou caderno,
caneta ou lápis, máquina fotográfica ou celular), para que ninguém seja pego de surpresa ou
deixe de fazer as atividades propostas por falta de material.
b) Apresentar através de datashow, utilizando o aplicativo google maps 23, os pontos da
cidade que serão explorados e o roteiro que será realizado. Ao selecionar esses pontos
através desse aplicativo na sala de aula, o professor deve considerar: as paisagens
desenhadas pelos alunos; os lugares de significativa importância para a Cidade e os
conteúdos dos livros didáticos que serão trabalhados na aula de campo.
c) A partir do roteiro elaborado em sala de aula, o professor deverá solicitar aos alunos
que pesquisem sobre os pontos indicados no roteiro, quanto à história, relatos de
moradores, fotografia antigas, as curiosidades, entre outros.
d) Para compor o roteiro da aula, ampliando os desenhos dos alunos, sugerimos como pontos
preferenciais e conteúdos a serem selecionados o que está disposto nas sequências a seguir.
Esclarecemos que não é necessário definir o roteiro comtemplando tudo que está sugerido. O
23

Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra gratuito na web
fornecido e desenvolvido pela empresa estadunidense Google.
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professor pode fazer escolhas, considerando o que seja mais adequado para dialogar com o
exercício feito pelos alunos e os conteúdos a serem aprendidos.
Os pontos preferenciais e conteúdos sugeridos na aula de campo foram dispostos na
seguinte sequência:

- Primeira parada: Praça Monsenhor Expedito (imagens 10, 11 e 12), localizada no centro da cidade
de São Paulo do Potengi. O professor levará os alunos até esta praça e pedirá que façam uma
―leitura‖ do que estão vendo, ou seja, dos elementos naturais e humanos que compõem e atuaram
na constituição da paisagem. Depois de deixar os alunos observarem a paisagem, sem emitir
nenhum juízo de valor, será o momento de o professor orientar os alunos com relação à leitura
dela, ponderando sobre:
• O conceito de espaço geográfico trazido no capítulo 1 do livro didático.
• A produção da Praça Monsenhor Expedito e as edificações em seu entorno como resultado
das ações humanas ao longo de tempo e do espaço.
• As formas que compõem aquele espaço geográfico e o que elas representam para os alunos.
Nesse momento, o professor deixará que os alunos falem quais as suas sensações e o que eles
sentem a partir das formas daquela paisagem.
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Imagem 13 - Praça Monsenhor Expedito em São Paulo do Potengi/RN

Foto: Moisés Advíncula. Maio de 2018.

Imagem 14 - Estátua de Monsenhor Expedito na Praça

Foto: Moisés Advíncula. Junho de 2018.
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Imagem 15 - A Igreja Matriz de São Paulo Apóstolo na Praça Monsenhor Expedito

Foto: Moisés Advíncula. Junho de 2018.
- Segunda parada: Barragem Campo Grande (imagem 14). O professor deve se posicionar com a
turma, próximo ao vertedouro24 da barragem e orientar os alunos a lerem a paisagem que ora se
apresenta. Essa leitura deve ser feita a partir dos sentidos, dos elementos que os alunos estão
percebendo através da visão, da audição e do olfato. A sensação térmica que eles estão
sentindo, o vento, o sol, o som e o cheiro da vegetação, pedir para os alunos tocarem no solo
pedregoso e observarem a morfologia da vegetação de Caatinga. Após esse exercício de
observação e percepção, o professor deve:
• Perguntar aos alunos o que eles sentiram com esse exercício.
• Retomar o conceito de paisagem construído na sala de aula e na primeira parada da aula de
campo.
• Pedir para alguns alunos tentarem explicar a partir do exercício realizado, as possíveis
causas da sensação térmica que eles estão sentido. Nesse momento, o professor deve
relacionar as respostas dos alunos com os elementos que formam o clima e o tempo de um
lugar ou região, conteúdo que foi trazido no capítulo 21 pelo livro ―EXPEDIÇÕES
24

Em barragens, o excesso de água deve ser descarregado para jusante de forma segura. Isto pode ser feito de
diferentes formas, sendo a principal delas com o uso de vertedores-extravasores
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GEOGRÁFICAS‖ e nos capítulos 8 e 9 do livro ―Geografia HOMES & ESPAÇO‖. O
professor deve explicar através dos elementos percebidos pelos alunos e que compõem a
paisagem, os fatores responsáveis pelo clima da mesma, comparando com outros tipos de
climas trazidos pelos livros didáticos. É uma busca por levar o aluno a compreender que os
conteúdos trabalhados pelos livros podem ser percebidos na paisagem de sua própria Cidade,
do seu lugar.
• Pedir para os alunos observarem as características da vegetação do lugar, levá-los a perceber
na paisagem que aquele tipo de vegetação (e de árvores) são resultados da influência dos
fatores climáticos, que a construção da Barragem de Campo Grande está inserida num
particular contexto, de irregularidade de chuvas, por exemplo, para a sua construção. Nesse
sentido, o professor pode associar as informações que estão sendo trabalhadas com os
conteúdos sobre cobertura vegetal trazidos nos livros didáticos estudados pelos alunos.
Comparar as diversas vegetações, explicando, buscando na paisagem do lugar, os fatores que
levam a cobertura vegetal a apresentar suas diversidades.
• Levar os alunos a perceberem as modificações causadas pelas ações humanas na paisagem
(como a construção da barragem e as atividades agrícolas ali existentes) buscando através da
cultura e da história do lugar, explicações para essas modificações.
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Imagem 16 - Barragem Campo Grande em São Paulo do Potengi/RN

Foto: Moisés Advíncula. Maio de 2018.

Terceira parada: Centro comercial de São Paulo do Potengi.
• Essa etapa da aula de campo tem com objetivo os alunos perceberem na paisagem os
conteúdos trazidos no capítulo 15 e 18 do livro ―Geografia HOMEM & ESPAÇO‖ que
trabalham ―O trabalho e o espaço geográfico‖ (capítulo 15) e o ―Setor terciário: comércio e
serviços‖ (capítulo 18). Nesse sentido, o professor poderá começar pedindo para os alunos
relacionarem o que eles estão usando com a paisagem que estão observando, a intenção e
levar os alunos a perceberem que para produzir os bens que eles estão usando e vendo na
paisagem as pessoas executam uma atividade fundamental para a sua sobrevivência que é o
trabalho, o qual faz parte do espaço geográfico e transforma diretamente a paisagem através,
por exemplo, da exploração e transformação dos recursos disponíveis na natureza, nos
elementos naturais que compõem a paisagem.
O professor pode também citar como exemplo a própria escola dos alunos. Explicando
que a escola faz parte da paisagem, que foi construída por profissionais da construção civil,
que, com seu trabalho, promoveram a alteração na paisagem do lugar, utilizando diversas
matérias-primas, elaboradas a partir de recursos naturais.
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O professor deve levar os alunos a observarem os elementos da paisagem, no caso do
centro comercial da cidade, que estão em movimento. Nesse momento, deve explicar para os
alunos que a paisagem não é estática, imóvel, ela está em constante movimento, e que são
movimentos como os das pessoas, automóveis e motos que constroem o espaço geográfico
(capítulo 1 dos dois livros didáticos) e produzem o que eles estão vendo e percebendo, ou
seja, a paisagem.
Essa abordagem mostrará para os alunos que as paisagens estão sempre se
modificando, que as paisagens estão cheias de subjetividades, de histórias, de vidas que
passaram por elas, inclusive as que já se foram. Que naquele lugar também há sentimento por
algo que já existiu, mas que não deixa de existir devido as lembranças e memórias deixadas
na paisagem e nas consciências das pessoas mais velhas que por ali ainda residem.
Essa parada também pode ser um bom momento para o professor trabalhar algum
assunto de relevância para a comunidade escolar, no caso de São Paulo do Potengi, como foi
observado pela nossa presença na semana pedagógica das escolas, a insegurança e o medo em
que as pessoas vivem. Nesse sentido, o professor pode pedir que os alunos observem as
fachadas das casas e os dispositivos de segurança utilizados pelos comerciantes para se
protegerem dos assaltantes e criminosos, são ações que modificam e trazem nos símbolos e
sentidos a paisagem.

Imagem 17 - Centro comercial da cidade de São Paulo do Potengi

Foto: Moisés Advíncula. Setembro de 2018
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Quarta parada: Alto do Potengi
O professor deve posicionar os alunos para que eles possam visualizar a Cidade de São
Paulo do Potengi numa perspectiva macro. O principal objetivo dessa parada no alto do
Potengi é levar os alunos a perceberem a Cidade em suas diferentes escalas. Claval (2014, p.
65) escreve que ―quando se sobe num cume, a vista abre, a disposição em camadas dos planos
torna-se mais complexa. Analisar uma paisagem é, pois, apreender o real em diversas
escalas‖. Nessa perspectiva, o professor deverá:
•

Conduzir os alunos a observarem a paisagem da Cidade de São Paulo do Potengi e
posteriormente, solicitar que descrevam o que eles puderam perceber.

•

Relacionar a percepção que os alunos tiveram dos lugares que visitaram em outras
paradas da aula de campo com essa visão mais macro da Cidade que puderam ter na
última parada da aula.

•

Mostrar aos alunos o que a paisagem, quando observada em grandes dimensões, é
mais simples em termos de percepção menos problemática, pois seus elementos estão
contemplados num conjunto. Esta premissa, como já afirmamos, está embasada em
Claval (2014, p. 65), quando o pesquisador escreve ―que a paisagem é uma realidade
múltipla e que se pode ser analisada a partir de vários ângulos e de uma distância
maior ou menor‖.

•

Explicar para os alunos que numa observação macro da paisagem os detalhes ficam
encobertos e os movimentos internos são mais difíceis ou quase impossíveis de serem
percebidos. Dever esclarecer que a Serra de Santana está azul pois estar sendo
observada de longe, vista do alto do Potengi. Contudo, se nos aproximarmos, as cores
e formas se revelarão de maneira diferentes pois estaremos mais próximos dos
elementos presentes na paisagem da Caatinga norte-rio-grandense.

•

O professor deve aproveitar o momento e retomar alguns conteúdos que foram
trabalhados nos livros didáticos adotados nas Escolas, chamando a atenção para o
conceito de relevo e os agentes modificadores de suas formas. É uma ótima
oportunidade de mais uma vez potencializar os conteúdos que estão em seus livros
através das paisagens dos lugares mais próximos, envolvendo as informações trazidas
pelos livros didáticos, os próprios conhecimentos dos alunos e o que pode ser revelado
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através da observação da paisagem.

Imagem 18 - Alto do Potengi em São Paulo do Potengi / RN

Foto: Moisés Advíncula. Dezembro de 2018.

3 etapa - Concluindo a aula de campo

A terceira etapa da aula de campo destina-se à conclusão da mesma. Nesse sentido,
sugerimos que ocorra em sala de aula com a seguinte orientação:
•

Retomada dos conteúdos que foram trabalhados na aula de campo. Nesse momento, o
professor deve orientar a organização da atividade em grupo para que seja feita a
socialização do que foi coletado pelos alunos no campo e pesquisado por eles antes da
exploração das paisagens citadina.
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Após ter concluído o primeiro momento, o professor deve explicar para os alunos qual
será o próximo passo. Para essa fase de conclusão, sugerimos que o professor faça uma
avaliação a partir da observação e caracterização dos elementos presentes nas paisagens trabalhadas
na aula de campo. Para isso, o professor deve solicitar que os grupos elaborem um texto relatando o
que eles perceberam e aprenderam. Esse texto deve:
•

Ser produzido pelos grupos em sala de aula.

•

Ser manuscrito em folha de papal ofício A4, com mínimo de quatro laudas.

•

Trazer nas folhas de ofícios os relatos das transformações que os alunos puderam observar
nas paisagens a partir das atividades econômicas, hábitos culturais, dinâmica natural ou
questões políticas que eles observaram. Por exemplo, por meio da arquitetura observada em
torno da Praça Monsenhor Expedito e de suas relações com a distribuição da população, da
paisagem entorno da Barragem Campo Grande e no centro da Cidade, da divisão e
constituição do trabalho no centro comercial, da constituição do clima, vegetação, entre
outras. Nesse momento, é interessante que o professor oriente os alunos que eles podem
representar cartograficamente ou por imagens as paisagens observadas e construir
explicações.
Nesse momento que os alunos estão reunidos em grupos, é importante que o professor

estimule os alunos a intermediarem discussões entre eles para que possam aprender e
complementar seus conhecimentos, confrontar suas opiniões, ouvir os outros e se posicionar diante do
grupo, sobre suas percepções e observações a respeito das paisagens e dos lugares percorridos na aula
de campo.
Como desenhar é uma maneira de expressão característica desse momento da escolaridade,
sugerimos que o professor oriente os alunos a representarem as paisagens, os lugares e o
roteiro percorrido na aula de campo; esses desenhos devem ser coloridos e acompanhados de
textos explicativos, tendo como base as observações e percepções que os alunos tiveram
durante o roteiro.
Ao entregarem o trabalho o professor deve avaliar:
•

Se os alunos conseguiram operacionalizar o conceito paisagem, se
conseguiram se apropriarem desse conceito e se conseguiram
caracterizar os elementos que dão identidade às paisagens e suas
diferenças.

•

Se os alunos identificaram as diferentes manifestações do tempo e sua
importância na leitura das paisagens.

•

Se os alunos conseguiram, mediante a observação, perceber como as
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pessoas se apropriam e se identificam com as paisagens e o grau de
integração que definem com elas.
•

Se os alunos conseguiram compreender como as pessoas se
apropriam, se identificam e se integram com os lugares, definindo
um comportamento crítico em relação a esse fato.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo dessa dissertação foi analisar as práticas pedagógicas dos
professores de Geografia quanto à utilização do conceito de paisagem no 6º ano do Ensino
Fundamental II no município de São Paulo do Potengi/RN.
O presente estudo teve como ponto de partida as nossas indagações sobre o ensino e
aprendizado de Geografia na Educação Básica. A docência de vários anos nos levou a
questionar a maneira como a Geografia estava sendo lecionada, o que refletia nas discussões e
atitudes dos alunos em relação a sua concepção sobre a produção do espaço geográfico.
Mesmo sabendo dos inúmeros trabalhos existentes na área de ensino de Geografia e suas
significativas contribuições nas linhas da teoria, didática e metodologia, acreditávamos que se
fazia necessário buscar novas reflexões e metodologias para a área da Geografia escolar, para
a nossa prática pedagógica.
O caminho que encontramos para propor novas reflexões e encaminhamentos para
tornar a Geografia escolar mais atraente e significativa foi através da exploração do conceito
paisagem. Em quase duas décadas de docência tínhamos observado que entre os conceitos
fundamentais da ciência geográfica, como espaço geográfico, território, lugar e região, a
paisagem poderia ser explorada de maneira mais subjetiva e dinâmica na Educação Básica,
sobretudo no 6º ano do Ensino Fundamental II, período em que os alunos iniciam a educação
geográfica em níveis mais aprofundados.
Através da experiência como docente em Geografia constatamos que a paisagem
sempre foi trazida pela maioria dos livros didáticos como os aspectos visíveis da realidade,
tudo que a nossa visão alcança e os objetos visíveis do espaço geográfico. A questão não era o
conceito, mas a utilização reduzida e pontual a que se dava ao mesmo. Observávamos que a
paisagem era sempre trazida e conceituada no início do 6º ano (antiga 5ª série) do Ensino
Fundamental como o ―que é o que é‖, quando os alunos ficavam sabendo o que é a paisagem
e nada mais.
Diante desse contexto, passamos a buscar caminhos que nos orientasse a perceber a
paisagem como um conceito mais amplo, que nos auxiliasse em uma leitura mais significativa
do espaço geográfico.
Conforme os PCNs (1998), no que se refere ao conhecimento geográfico e sua
importância social, a paisagem está como objeto central dos estudos geográficos, sendo uma
abordagem bastante intensa e profunda. Nesse documento, a conceituação da paisagem está
muito clara no sentido de percebê-la de forma integrada.
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Em nossa pesquisa empírica, ao compararmos a definição de paisagem nos PCNs
(1998) com a definição das respostas obtidas nas entrevistas realizadas, percebemos um
distanciamento muito grande, haja vista que a maioria dos professores entrevistados concebeu
a paisagem de forma fragmentada, ou seja, a paisagem natural em oposição à
cultural/humana, como se os elementos existissem isolados, ao invés de uma visão sistêmica e
unitári, em que todos os elementos encontram-se em sintonia.
Outra questão verificada na maior parte das observações realizadas em sala de aula foi
a ausência ou pequena relação que os professores fazem no que diz respeito ao conhecimento
prévio do aluno, às suas vivências e suas experiências com os saberes científicos que estão
sendo lecionados.
Essas relações entre a prática vivida, ou seja, as definições preestabelecidas pelos
alunos e os conceitos, especialmente no que se refere à paisagem, com as concepções
científicas que estão sendo trabalhadas em sala de aula é de fundamental importância. Em
nossa pesquisa teórica verificamos que é justamente através dessa confrontação que vai
ocorrer a reformulação de seus significados e sentidos para, a partir disso, ocorrer uma
reorganização e produção de uma nova experiência, possibilitando uma reelaboração e uma
maior compreensão do espaço vivido. Portanto, a vivência é uma das dimensões do
conhecimento, porém ela não pode se limitar a isso, necessita de reflexão no processo de
ensino.
Os dados obtidos durante a pesquisa nos mostraram que o livro didático é a principal
fonte de pesquisa dos professores e dos alunos, porém questiona-se a maneira como está
sendo usado esse material que na maioria das vezes é de boa qualidade, mas está sendo pouco
aproveitado e explorado nas aulas. É essencial que o professor assuma o seu papel de
mediador, fazendo com que o aluno consiga ver sentido e significado no que está sendo
trabalhado e que o leve à reflexão, procurando relacionar os textos, as figuras, os gráficos e os
mapas trazidos pelos livros com o seu espaço vivido e com o que está acontecendo no mundo.
Há um grande desafio e o compromisso de possibilitar aos educandos condições para
que eles construam o seu conhecimento. Sabe-se da ineficácia de se ensinar apenas
transmitindo o conceito definido no livro ou o elaborado pelo professor, é preciso ir além,
propiciando situações que estimulem o aluno a elaborar seus próprios conceitos e definições.
As considerações surgidas durante a pesquisa reforçou o nosso pensamento que ensinar vai
além do livro, da caneta, do caderno e de um professor transmitindo conhecimento. Trata-se
primeiramente, de um processo complexo, envolvendo fatores diversos, tais como culturas,
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individualidades, planejamento escolar, além da própria demanda social que define por força
legal que toda criança deve estar na escola.
A pesquisa foi realizada no 6º ano, levando em consideração a idade média dos alunos
desse nível de ensino, entre 11 e 12 anos. Sabe-se que eles ainda estão apenas começando a
desenvolver as abstrações, buscando relações entre o real com o concebido, o imaginário. Isso
nos leva a acreditar que se fossem realizadas mais atividades práticas de experimentação
(como aulas de campo) facilitaria a construção do conhecimento, já que nesse momento está
se desenvolvendo a capacidade de comparação e de compreensão do espaço além do concreto,
ou seja, ampliando a abstração.
Pensando nisso, trouxemos no trabalho uma proposta de aula de campo para os alunos
como sugestão de metodologia para desenvolverem a leitura das paisagens do seu lugar,
indicando um roteiro urbano, portanto, próximo à escola. Contribuindo assim, com a práxis
pedagógica, em especial a dos professores da cidade de São Paulo do Potengi.
No decorrer do trabalho, mostramos que a aula de campo, utilizando a paisagem
como recurso, é uma metodologia relevante para dar significado aos conteúdos trazidos
nos livros didáticos e as aulas de Geografia. Essa metodologia aplicada para a leitura da
paisagem de São Paulo do Potengi é importante. Primeiro porque paisagem é um dos
conceitos-chave da Geografia que pode ser trabalhada além da sala de aula; em segundo
lugar a paisagem é um conteúdo que faz parte do cotidiano dos alunos; e em terceiro,
porque quando os alunos aprendem a ler as paisagens do seu lugar, conhecendo a
dinâmica dos elementos naturais e culturais e a transformação da paisagem ao longo do
tempo, eles passam a compreender a dinâmica que as envolve, sentindo-se sujeitos
participantes da produção/organização do espaço geográfico de São Paulo do Potengi.
A análise de imagens antigas comparadas às paisagens atuais do lugar, registradas em
fotos tiradas na aula de campo, também pode ser uma metodologia eficaz nas aulas de
Geografia do Ensino Básico sobre o conteúdo paisagem, sobretudo no 6º ano do Ensino
Fundamental quando se quer trabalhar a dinâmica dos elementos naturais e culturais presentes
na paisagem e sua transformação num determinado período. Os alunos passam a entender que
também são agentes transformadores da paisagem do lugar em que vivem.
A pesquisa também nos revelou que a análise da paisagem e o seu ensino deve
focar as dinâmicas de suas transformações e não a descrição e o estudo de um mundo
estático. Nesse sentido, a compreensão dessas dinâmicas requer movimentos constantes
entre os processos sociais e os físicos e biológicos, inseridos em contextos particulares ou
gerais. A preocupação básica é abranger os modos de produzir, de existir e de perceber
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os diferentes espaços geográficos; como os fenômenos que constituem as paisagens e se
relacionam com a vida que as anima. Para tanto, é preciso que o professor leve o aluno a
observar, buscar explicações para aquilo que, numa determinada paisagem, permaneceu
ou foi transformado. Isto é, os elementos do passado e do presente que nela convivem e
podem ser compreendidos mediante a análise do processo de produção/organização do
espaço.
A paisagem é historicamente produzida pelo homem enquanto organiza
econômica e socialmente sua sociedade. A percepção de cada indivíduo ou sociedade é
também marcada por laços afetivos e referências socioculturais. Nessa perspectiva, a
historicidade enfoca o homem como sujeito construtor do espaço geográfico, um homem
social e cultural, situado para além e através da perspectiva econômica e política, que
imprime seus valores no processo de construção de seu espaço.
Assim, o estudo de uma totalidade, isto é, da paisagem como síntese de múltiplos
espaços e tempos deve considerar o espaço topológico — o espaço vivido e o percebido —
e o espaço produzido economicamente como algumas das noções de espaço dentre as
tantas que povoam o discurso da Geografia.
Sendo assim, pensar sobre essas noções de espaço pressupõe considerar no
ensino de Geografia a compreensão subjetiva da paisagem como lugar: a paisagem
ganhando significados para aqueles que a vivem e a constroem. As percepções que os
indivíduos, grupos ou sociedades têm do lugar nos quais se encontram e as relações
singulares que com ele estabelecem fazem parte do processo de construção
das representações de imagens do mundo e do espaço geográfico. As percepções, as
vivências e a memória dos indivíduos e dos grupos sociais são, portanto, elementos
importantes na constituição do saber geográfico.
Nessa perspectiva, o estudo de Geografia, sobretudo na Educação Básica, deve
possibilitar aos alunos a compreensão de sua posição no conjunto das relações da
sociedade com a natureza; como e por que suas ações, individuais ou coletivas, em
relação aos valores humanos ou à natureza, têm consequências — tanto para si como para
a sociedade. Deve permitir também que adquiram conhecimentos para compreender as
diferentes relações que são estabelecidas na construção do espaço geográfico no qual se
encontram inseridos, local e mundialmente, e perceber a importância de uma atitude de
solidariedade e de comprometimento com o destino das futuras gerações. Além disso,
seus objetos de estudo e métodos devem possibilitar que os alunos compreendam os
avanços na tecnologia, nas ciências e nas artes como resultantes de trabalho e experiência
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coletivos da humanidade, de erros e acertos nos âmbitos da política e da ciência, por
vezes permeados de uma visão utilitarista e imediatista do uso da natureza e dos bens
econômicos.
Isto posto, concluímos que seja fundamental que o professor crie e planeje
situações nas quais os alunos possam conhecer e utilizar esses procedimentos. A
observação, descrição, experimentação, analogia e síntese devem ser ensinadas para que
os alunos possam aprender a explicar, compreender e até mesmo representar os processos
de construção do espaço e dos diferentes tipos de paisagens e territórios. Isso não
significa que os procedimentos tenham um fim em si mesmos: observar, descrever,
experimentar e comparar servem para construir noções, espacializar os fenômenos,
levantar problemas e compreender as soluções propostas, enfim, para conhecer e começar
a operar com os procedimentos e as explicações que a Geografia como ciência produz.
Diante dessas considerações, constatamos a certeza de que esse trabalho nos fez
repensar, após vários anos de docência, o ensino de Geografia. São reflexões que já
modificaram as nossas práticas pedagógicas no sentido de percebermos as diversidades
de abordagens teóricas e práticas que a Geografia escolar pode trabalhar e a necessidade
de estarmos sempre buscando novas capacitações e atualizações.
Um desdobramento nesse sentido é a elaboração de um projeto de extensão no âmbito do
IFRN – Campus São Paulo do Potengi, em que pretendemos oferecer uma oficina para os
professores de Geografia na semana pedagógica das Escolas em que trabalhamos nessa
dissertação. Nessa oficina iremos trabalhar o conceito paisagem e a aula de campo como
recurso didático e metodológico no ensino de Geografia.
Sendo assim, esperamos que esse trabalho também possa, de alguma maneira,
colaborar no enriquecimento das discussões e reflexões sobre a Geografia escolar,
incentivando outros professores a buscarem a pesquisa, a produzirem novas propostas
didático metodológicas para deixar suas práticas ainda mais significativas e motivadoras.
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ANEXOS

Anexo 1
MESTRADO PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA – UFRN/GEOPROF
PESQUISA EXPLORATÓRIA
ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA AOS PROFESSORES

1-Identificação.
2-Formação/ano.
3-Escola que leciona.
4-Séries que leciona.
5-O que é paisagem?
6-Qual a importância da paisagem no ensino de geografia no 6º ano do ensino fundamental?
7-O senhor (a) busca alguma referência teórica para lecionar a categoria paisagem?
8-Como o senhor (a) avalia a maneira que os livros didáticos trazem a categoria paisagem?
9-O senhor (a) utiliza quais procedimentos para lecionar o conteúdo paisagem no 6º ano?
10-Ao lecionar o conteúdo paisagem o senhor (a) a relaciona com as paisagens locais, de São
Paulo do Potengi?
11-Quais as dificuldades de se lecionar Geografia no 6º ano do ensino fundamental?
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Anexo 2
MESTRADO PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA – UFRN/GEOPROF
PESQUISA DE CAMPO
METODOLOGIA DE COLETA DE INFORMAÇÕES
PESQUISA DE CAMPO / OBSERVAÇÃO DIRETA / SISTEMÁTICA

Objeto de investigação: As práticas pedagógicas dos professores em relação ao ensino do
conceito paisagem.
Escola:
Turno:
Série/turma:
Prof. (a):
Data:
1ª FASE: O CONCEITO DE PAISAGEM O SEU ENSINO
Verificar como o conceito/conteúdo paisagem está sendo trabalhado, levando como
critérios para observação:
1-Como o professor (a) introduziu esse conceito ou conteúdo na sala?

2-O professor (a) relacionou o conteúdo ou conceito de paisagem com os saberes ou
informações dos alunos? De que maneira?

3-O professor (a) fez relações entre as paisagens de maior escala geográfica com as paisagens
locais? De que maneira?

4- O professor (a) ao trabalhar com a paisagem buscou outros aspectos ou significados para
uma melhor compreensão desse conceito ou conteúdo? Como por exemplo, as paisagens de
vivência dos alunos, os seus significados simbólicos, históricos, sociais, suas relações e
conexões, seus movimentos, cheiros ou sabores?

2ª FASE: A UTILIZAÇÃO DO CONCEITO DE PAISAGEM EM OUTRAS SÉRIES
1-O professor (a) utiliza ou retoma o conceito ou conteúdo paisagem em outras aulas,
momentos, em outras séries? Quando? Como?
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Anexo 3
MESTRADO PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA – UFRN/GEOPROF
PESQUISA DE CAMPO

Listagem das observações diretas/sistemáticas realizadas em 2018.

Fevereiro
08/02 - Acompanhamento da Semana Pedagógica e do planejamento dos professores.
09/02 - Acompanhamento da Semana Pedagógica e do planejamento dos professores.
19/03 - 01 aulas do Prof. P3 no 6º ano (matutino) na Escola Deputado Djalma Marinho.
22/02 - 02 aulas da Profª. P2 no 6º ano (matutino) na Escola Deputado Djalma
Marinho.
- 02 aulas da Profª. P1 no 6º ano (vespertino) na Escola Senador Dinarte Mariz.
23/02 - 02 aulas do Prof. P4 no 6º ano (matutino) na Escola Senador Dinarte Mariz
26/02 – 01 aula do Prof. P3 no 6º ano (matutino) na Escola Deputado Djalma Marinho.
Março
01/03 - 02 aulas da Profª. P2 no 6º ano (matutino) na Escola Deputado Djalma
Marinho.
- 02 aulas da Profª. P1 no 7º e 8º ano (vespertino) na Escola Senador Dinarte Mariz.
02/03 - 02 aulas do Prof. P4 no 6º ano (matutino) na Escola Senador Dinarte Mariz
12/03 - 01 aula do Prof. P3 no 6º ano (matutino) na Escola Deputado Djalma Marinho.
15/03 - 04 aulas da Profª. P2 no 6º ano (matutino) na Escola Deputado Djalma
Marinho.
- 02 aulas da Profª. P1 no 7º e 8º ano (vespertino) na Escola Senador Dinarte Mariz.
16/03 - 02 aulas do Prof. P4 no 6º ano (matutino) na Escola Senador Dinarte Mariz
19/03 - 01 aula do Prof. P3 no 6º ano (matutino) na Escola Deputado Djalma Marinho.
22/03 - 04 aulas da Profª. P2 no 6º ano (matutino) na Escola Deputado Djalma
Marinho.
23/03 - 02 aulas do Prof. P4 no 6º ano (matutino) na Escola Senador Dinarte Mariz
26/03 - 01 aula do Prof. P3 no 6º ano (matutino) na Escola Deputado Djalma Marinho.

Total de aulas assistidas: 31 aulas
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Anexo 4

PLANO DE ENSINO – GEOGRAFIA – 2018 – 6° ANO
Professora – Maria Josiane da Paixão
1° BIMESTRE
Objetivo
Conteúdos
Geral

Objetivo Específico

Estratégias

Avaliação

2° BIMESTRE
Conteúdos
Planeta

Terra

Objetivo
Geral
Fazer com que

Objetivo Específico

Estratégias

Avaliação

suas

-Através de imagens

A avaliação estará focada

características, dando ênfase no

apresentar posição do

no processo de ensino-

planeta

aprendizagem e terá como

-Conhecer

os

– movimentos,

o

orientações

compreenda a

planeta Terra;

representação.

Terra

-Relacionar

Planeta Terra –

planeta

características e

e

aluno

rotação da Terra e a sucessão de

planetas;

desempenhar o papel de

habitamos,

dias e noites;

-Identificação

movimentos;

seus

-Compreender a importância de

direções

A orientação no

movimentos,

estabelecimentos referenciais para

pontos cardeais;

espaço

formas de nos

orientação geográfica;

-Confecção

de

durante todo o período

geográfico;

orientar

e

-Compreender o uso da rosa dos

instrumentos

de

letivo.

A representação

representar

o

ventos;

orientação como rosa

Serão

no

espaço

-Reconhecer os meios de orientação

dos ventos e bússola;

consideração os conteúdos

geográfico.

disponíveis e sua importância para

-Mostrar através de

conceituais,

atividades como, por exemplo, a

imagens, ou mesmo

procedimentais

navegação;

vídeo, como era os

atitudinais

-Aplicar o conhecimento dos pontos

instrumentos

Dessa maneira, a proposta

de orientação e dos meios de

orientação de antes e

é

orientação no seu dia a dia;

os de hoje utilizados

avaliativas diversificadas,

pelo homem;

utilizando-se de diferentes

-Livros didáticos e

recursos

importâncias;

paradidáticos;

que incluirão: trabalhos

Identificar os principais paralelos e

-Aulas de campo;

individuais e em grupos,

meridianos e hemisférios terrestres;

-Resolução

-Compreender a importância dos

exercícios;

estudos

mapas como representações de

-Textos adicionais em

avaliações individuais e

elementos fenômenos e processos

jornais, revistas;

coletivas,

do espaço geográfico;

-Recursos

individuais

-Confeccionar, ler e interpretar

multimídias;

relatórios entre outros.

geográfico
mapas.

–

-Conhecer
imaginarias

o

movimento

uso
e

seus

de

de

em

objetivo

que

o

terra

relação aos demais

espaço

como

planetas

linhas
usos

e

formas de representação do espaço

das

utilizando

-Entre outros.

instrumento

de

regulador

desse processo, e por essa
razão

de

principal

será

contínua

levados

em

e

trabalhados.

criar

situações

metodológicos,

resolução de problemas,
do

meio,

pesquisas
e

coletivas,
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geográfico, etc.

3° BIMESTRE
Conteúdos
-Formação

Objetivo Geral
da

-Identificar

a
como

Objetivo Específico

Estratégias

-Identificas diferentes camadas da terra;

-Leitura

-Compreender a aplicação do conceito de

textos

Avaliação
de

Terra e a litosfera

Terra

-O interior da Terra

sistema

e

altitude, relacionando a formação de relevos;

imagens;

focada

no

e a crosta terrestre;

reconhecer

a

-Compreender a teoria da Pangeia, a formação

-Apresentação

processo

de

-O relevo e seus

importância

de

das placas tectônicas;

em

ensino-

agentes

cada

-Compreender a relação entre a movimentação

multimídias,

aprendizagem e

modificadores.

para preservação

das placas e a formação das montanhas;

vídeos e slides;

terá

-Atmosfera, clima e

da vida;

-Compreender o processo de formação do solo;

-Confecção de

objetivo

vegetação

-Reconhecer a importância da preservação do

maquetes,

principal

-A atmosfera tempo

solo no funcionamento e equilíbrio do

representando

desempenhar

e clima

ecossistema;

diferentes

papel

-Tipos de clima;

-Identificar o processo de erosão seus

tipos

-Coberturas

principais agentes e maneiras de como

relevos

vegetais;

minimizá-la;

vegetação;

processo, e por

-Identificar as principais formações de relevo;

-Entre outros

essa razão será

―esfera‖

e

A

de
e

avaliação estará

como

o
de

instrumento
regulador desse

-Reconhecer a ação das forças modificadoras

contínua

do relevo e distingui-las;

durante todo o

-Distinguir tempo de clima;

período letivo.

-Identificar os fatores que provocam alteração

Serão

de temperatura e no ar atmosférico;

levados

em

-Identificar alguns problemas ambientais, seus

consideração os

causadores, assim como pensar soluções

conteúdos

sustentáveis;

conceituais,

-Reconhecer os elementos climáticos;

procedimentais e

-Identificar os diferentes tipos de climas no

atitudinais

Brasil e suas principais características;

trabalhados.

-Compreender a relação entre os diferentes

Dessa maneira, a

tipos de vegetação e os tipos de climas;

proposta é criar

-Entre outros.

situações
avaliativas
diversificadas,
utilizando-se de
diferentes
recursos
metodológicos,
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que

incluirão:

trabalhos
individuais e em
grupos,
resolução

de

problemas,
estudos do meio,
avaliações
individuais

e

coletivas,
pesquisas
individuais

e

coletivas,
relatórios

entre

outros.
4° BIMESTRE
Conteúdos

Objetivo Geral

Objetivo Específico

Estratégias

Avaliação

-Hidrosfera

-Compreender a

-Reconhecer a forma como água está

-Aulas

A avaliação estará focada

-Água –

importância dos

distribuída pela Terra em seus

expositivas com

no processo de ensino-

importância e

recursos naturais

diferentes estados;

auxílio de

aprendizagem e terá como

formas de uso;

ao homem,

-Identificar os principais usos da água

multimídias;

objetivo

-Oceanos e

principalmente a

pelo homem;

-Produção

desempenhar o papel de

mares;

água, com sua

-Reconhecer a desigualdade da

textual;

instrumento

-Águas

disposição sobre

distribuição d‘água, sendo até mesmo

-Atividades

desse processo, e por essa

continentais.

a terra, além da

motivo de disputa por alguns países;

interpretativas a

razão

-Recursos

distinção dos

-Identificar as principais causas de

partir da leitura

durante todo o período

naturais,

recursos

poluição das águas e o que se pode

de textos;

letivo.

trabalho e

renováveis de

fazer a fim de evitá-las;

-Confecção de

atividades

não renováveis

-Identificar os oceanos e suas

folhetos e

consideração os conteúdos

econômicas

localizações;

cartazes que

conceituais,

-Recursos

-Compreender a importância dos

evidencie a

procedimentais

naturais e fontes

oceanos na vida da sociedade, a

importância de

atitudinais

de energias;

exemplo pesca e navegação;

economizar

Dessa maneira, a proposta

-O trabalho e o

-Apontar aonde são encontradas as

águas e como

é criar situações avaliativas

espaço

águas continentais e a sua importância

não polui-las;

diversificadas, utilizando-

geográfico;

-Entender a necessidade do uso

-Entre outros.

se de diferentes recursos

Setores da

racional dos recursos não renováveis;

metodológicos,

economia.

-Distinguir as fontes de energias

incluirão:

conforme sua origem e usos;

individuais e em grupos,

principal

regulador

será

contínua

Serão levados em

e

trabalhados.

que
trabalhos
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-Compreender os conceitos básicos

resolução de problemas,

relativos à organização econômica de

estudos

nossa sociedade, tais como trabalho,

avaliações individuais e

relações de trabalho, divisão social do

coletivas,

trabalho, atividades econômicas;

individuais

-Diferenciar os setores da economia,

relatórios entre outros.

de forma que associe as mudanças nos
últimos anos de não estuda-los
dissociados;
Entre outros.

do

meio,

pesquisas
e

coletivas,
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Anexo 5
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO DJALMA MARINHO
PROFESOR: FÁBIO NEVES DA COSTA
DSICIPLINA: GEOGRAFIA
SÉRIE: 6º ANO “A”
PLANO ANUAL DE ENSINO

OBJETIVOS DO ENSINO DE GEOGRAFIA
O PCN de Geografia mostra que o Ensino Fundamental de crianças e de adolescentes, desde as
primeiras etapas da escolaridade, deve ter como objetivo mostrar ao aluno que cidadania é também o sentimento
de pertencer a uma realidade em que as relações sociedade e natureza formam um todo integrado do qual ele é
membro participante, afetivamente ligado, responsável e comprometido historicamente com os valores
humanísticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Descrever os diferentes conceitos básicos da Geografia;

2.

Ler e interpretar mapas temáticos;

3.

Explicar como ocorrem os movimentos da Terra;

4.

Conhecer os principais componentes da superfície terrestre;

5.

Diferenciar e descrever os conceitos de litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera;

6.

Iniciar as práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável.

CONTEÚDOS
1º BIMESTRE
1.

Orientação e localização no espaço geográfico, 12.

2.

Elementos básicos da Cartografia, 46.

2º BIMESTRE
3.

A Terra: aspectos físicos gerais, 74.

4.

O relevo continental: agentes internos, 104.

3º BIMESTRE
5.

O relevo continental: agentes externos, 134.

6.

Clima e vegetação natural, 168.

4º BIMESTRE
7.

Extrativismo e agropecuária, 204.

8.

Indústria, sociedade e espaço, 236.
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AVALIAÇÃO
A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e
aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e cumulativos de apuração do desempenho manifestado
pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na realidade,
para o exercício profissional e científico e para a educação continuada.

METODOLOGIA
1.

Aulas expositivas e dialogadas;

2.

Cobrança e correção de tarefas de casa, com objetivo de introdução e/ou fixação de conteúdos;

3.

Dinâmicas em grupo que incentivam a competição e o aprendizado;

4.

Seminários;

5.

Apresentações com equipamentos de multimídia (Tablet, Datashow, notebook e Smartphone);

6.

Confecção de representações cartográficas básicas que possam ajudar a compreensão de conteúdos.

REFERÊNCIA

Expedições Geográfica 6º Ano. Melhem Adas, Sergio Adas. 2. Ed. São Paulo/SP, 2015.
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Anexo 6
Escola Municipal Deputado Djalma Marinho
Acompanhamento pedagógico
Disciplina – Geografia
Professora – Aldenizy Lopes
PLANEJAMENTO ANUAL

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA:
A Geografia é essencial para a formação de um cidadão crítico e atuante, pois o ensino dessa disciplina,
leva o educando a perceber que as relações sociais e as relações do homem com a natureza estão
projetadas no espaço geográfico. Também prepara o aluno para: localizar, compreender e atuar no
mundo complexo, problematizar a realidade, formular proposições, reconhecer as dinâmicas existentes
no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente em sua realidade tendo em vista a sua transformação.

OBJETIVO GERAL:
Compreender a dinâmica social e espacial, que produz, reproduz e transforma o espaço geográfico nas
diversas escalas (local, regional, nacional e mundial).

CONTEÚDOS
6º Ano:
1º bimestre


Espaço e Paisagem



O espaço e as pessoas



Paisagem



O lugar



Orientação no espaço geográfica



A importância da orientação



Paralelos e meridianos



Latitude e Longitude: as coordenadas geográficas



A altitude



Elementos Básicos da cartografia



A cartografia



A escala A representação gráfica do relevo



Os gráficos

Objetivo: Compreender os principais conceitos da Geografia, como espaço geográfico, espaço
natural, lugar e paisagem. Os sistemas de orientação, localização e a leitura e a interpretação
de mapas.
2º Bimestre


A Terra; Aspectos Físicos Gerais
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A terra no sistema solar



A Terra em movimento



A história da Terra



Teoria da deriva continental e das placas tectônicas



O Relevo Continental: Agentes Internos



As formas do relevo continental e os agentes do modelado



Os dobramentos



As falhas e os terremotos



O vulcanismo

Objetivo: Conhecer a história da Terra, seus aspectos gerais e as principais forças que agem no
interior da Terra; e entender de que maneira elas modificam a paisagem terrestre.
3º Bimestre


O Relevo Continental: Agentes Externos



A ação do intemperismo e das águas correntes e oceânicas sobre o relevo



A ação dos ventos, das geleiras e dos seres vivos sobre o relevo



O relevo do Brasil



A hidrografia do Brasil



Clima e Vegetação natural



O clima



Os climas do mundo e do Brasil



Terra: as grandes paisagens vegetais



Brasil: formações vegetais naturais

Objetivo: Descobrir como os agentes externos agem sobre a superfície do planeta; Investigar os
fatores que compõem o clima e suas relações com a vegetação e a ocupação do espaço
geográfico.
4º Bimestre


Extrativismo e Agropecuária



O extrativismo



O extrativismo mineral



A agricultura



A pecuária



Indústria, sociedade e espaço



Do artesanato à manufatura e à indústria moderna



Indústria: transformações sociais e espaciais



Indústrias e fontes de energia



Impactos Ambientais da atividade industrial

Objetivo: Aprender a diferença entre extrativismo vegetal e agricultura e entre garimpagem e
indústria extrativa mineral; Entender como se desenvolveu a atividade industrial, as
mudanças nas relações de trabalho e os impactos ambientais que vêm sendo causados.
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Anexo 7
MESTRADO PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA – UFRN/GEOPROF
PESQUISA DE CAMPO COM OS PROFESSORES

1-Qual a importância do planejamento?

2- Foi Possível executar as ações, recursos e metodologias descritas no planejamento?

3- Dentro do que foi proposto no planejamento, o que foi realizado?

4- Quais as dificuldades encontradas para implantar as metodologias e ações descritas no
planejamento?

