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INTRODUÇÃO 

 O modelo atual do processo de ensino-aprendizagem nas escolas de Porto 

Nacional e Palmas (Estado do Tocantins-Brasil) precisa aperfeiçoar suas aulas, utilizando 

métodos e recursos audiovisuais para incentivar a ativa participação dos alunos com a 

estimulação do pensamento, das capacidades, dos conhecimentos e das habilidades nos 

aspectos teóricos e práticos. 

 O trabalho em questão objetiva estruturar e ou re-estruturar o processo de 

ensino-aprendizagem das aulas de campo, e das aulas práticas na disciplina Geografia 

de 5ª a 8ª série. 

 A metodologia proposta - de cunho teórico e prático- abrange duas escolas 

estaduais selecionadas na cidade de Porto Nacional nas quais se aplicou a presente 

pesquisa desde agosto de 2002. 

 No período inicial foram feitas pesquisas bibliográficas e de campo junto às 

escolas, ao IBGE e a Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Porto Nacional, procurando diagnosticar os conteúdos e os métodos do ensino-

aprendizagem das disciplinas envolvidas para tentar novas propostas metodológicas e 

dinamizadoras. Foram realizadas entrevistas com as Coordenadoras Pedagógicas e 

Professores de Geografia. Ditou-se um mini-curso da metodologia propostas para os 

professores e bolsistas envolvidos. 

 Cabe ressaltar que o projeto está sendo aplicado em escolas publicas estaduais, a partir 

de parcerias entre duas instituições universitárias: Curso de Geografia (Licenciatura) do 

Campus de Porto Nacional da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Curso de 

Pedagogia do Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ ULBRA) visando 

estabelecer vínculos inter-institucionais entre as universidades, entre as universidades e 

a sociedade civil; e futuramente socializar os resultados para outros municípios. 

                                                           
1 Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA) 
Telefone: 055-0xx63 213 1917 E-mail: lamadrid@bol.com.br 
BRASIL 
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  O presente trabalho busca uma metodologia eficiente, de caráter teórico-

prático que otimize o ensino-aprendizagem na disciplina de Geografia de 5ª à 8ª série, 

nas cidades de Porto Nacional. 

 A pretensão é fazer dos alunos elementos ativos no processo de 

aprendizagem, a partir da estimulação do pensamento, das capacidades, dos 

conhecimentos e das habilidades despertando-os para a vida. Da mesma forma, vincular 

a participação dos professores como mediadores e gestores qualificados na ação de 

ensinar isto é, soltar a criatividade de trabalhar o ambiente cotidiano como fonte para o 

saber. 

 Nos conteúdos da disciplina Geografia, de 5ª à 8ª série, pretende-se dar 

especial atenção às aulas campo quanto a: 

• Situar a atividade dos alunos no foco do processo ensino-aprendizagem; 

• Desenvolver, aprofundar e consolidar a assimilação de conteúdos e desenvolvimento 

de habilidades teóricas e práticas; 

• Aprofundar os valores de cidadania e amor pela Pátria; 

• Observar, descrever e interpretar objetos, fatos e fenômenos da natureza – 

sociedade; 

• Estabelecer nexos genéticos, de desenvolvimento, temporais e espaciais dos objetos, 

fatos e fenômenos da natureza e sociedade; 

• Aplicar os princípios de utilização racional do espaço e da educação ambiental. 

•  Nos trabalhos de campo feito pelos alunos, os mesmos investigarão as 

contradições entre seus níveis de conhecimentos e a realidade, tentando explicar e 

solucionar este problema.Na didática das disciplinas geográficas do Ensino 

Fundamental, reconhece-se a paisagem como laboratório idôneo para as aulas de 

campo. 

 Professores brasileiros e estrangeiros têm trabalhos atuantes nesta filosofia 

pedagógica: Danilov, M.A; H.N. Shatkin (4): Jatobá, Lucivânio (6); Lamadrid M., José (8); 

mais a bibliografia desta temática não é ampla. 

 Os objetivos e atividades das aulas de campo vincularão com a formação, 

desenvolvimento e consolidação de conhecimentos e habilidades dos alunos. “Os 

conhecimentos abrangem os conceitos e termos fundamentais das ciências que mostram 

os nexos e relações da atividade humana. As leis fundamentais, as teorias, e os métodos 
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que explicam os objetos, fenômenos ou processos de uma disciplina”. Danilov, M. A. (4). 

 Os sistemas dos conhecimentos constituem-se num patamar de 

aprendizagem vinculado com a formação e desenvolvimento das habilidades. A atividade 

dos alunos efetua-se perante ações, que dominadas pelos mesmos constituem-se nas 

habilidades. 

 As habilidades são conceitos pedagógicos complexos. Muitos pedagogos e 

psicólogos têm pesquisado nesta direção: Galperin P.YO (5); Rubinstein, S.L (10); 

Talysina N. N. (12). 

 Outro importante aspecto desta filosofia pedagógica, parte do conhecer, 

numa primeira fase pelos estudantes, o que fica perto de seu dia-dia, do entorno 

cotidiano e a partir disto, generalizar gradualmente os conhecimentos e habilidades, em 

decorrência dos diferentes níveis de abordagem do espaço geográfico (bairro, município, 

estado, país, continentes, planeta). 

  Na revisão literária, constam os resultados parciais das pesquisas 

bibliográficas e documental que se realizarem no período. Ressaltam-se também estudos 

sobre metodologia da pesquisa, consulta aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), 

textos de Geografia, Ciências Naturais, Didática do ensino médio. Gostaríamos de registrar 

nosso reconhecimento aos professores das escolas participantes. 

 OBJETIVO GERAL 

 Aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem das aulas de campo, na 

disciplina Geografia, de 5ª à 8ª séries. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Otimizar a formação dos professores nas universidades 

- Acrescentar o vinculo entre a Universidade e a sociedade civil. 

- Dotar aos Professores das escolas envolvidas, da metodologia para a realização das 

aulas de campo e aulas práticas. 

- Identificar e caracterizar territórios (laboratórios naturais) para aulas de campo nas 

vizinhanças dos centros educacionais envolvidos na pesquisa; 

- Elaborar, aplicar e comprovar experimentalmente uma metodologia para as aulas de 

campo que contribuam na assimilação eficiente de conhecimentos, desenvolvimento 

de habilidades e criação de valores de cidadania nos alunos; 
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- Adestrar os Professores e participantes na metodologia de pesquisa. 

 METODOLOGIA 

Primeira Etapa 

- Consulta bibliográfica, cartográfica, estatística; 

- Selecionar 02 escolas da rede pública estadual, considerando os níveis sócio-

econômicos dos alunos: infra-estrutura, qualificação e experiência dos Professores, 

procurando-se o maior grau de semelhança nestes aspectos para mitigar, na medida 

do possível, as variáveis estranhas. Sendo que aleatoriamente 01 seja considerada 

experimental e 01 de controle; 

- Universo: todos os alunos de 5ª à 8ª série das duas escolas selecionadas; 

- Amostragem: será feito pela técnica aleatória simples, a qual não será descrita, pois é 

amplamente conhecida; 

- Delimitação da área: abrangência da localidade correspondente a cada escola. 

• Análise da abrangência territorial da população escolar matriculada pelo ploteio no 

mapa 1:100. 000 das moradias dos alunos; 

• Levantamento das características físico-econômicas geográficas, culturais e históricas 

da área em análise; 

• Relevância local, estadual, nacional; 

• A delimitação da área, e as características da mesma serão representadas na escala 

1:100. 000, utilizando-se a legenda do IBGE; 

• Elaboração e aplicação da prova teste de entrada em quanto ao conhecimento e 

habilidades aplicadas aos alunos de 5ª à 8ª série, nas 02 escolas selecionadas, em 

correspondência com os conteúdos dos programas de Geografia. 

• Minicurso: Metodologia para o estudo das localidades (teórico-prático) direcionado 

para Professores de Geografia, das 02 escolas, visando o aperfeiçoamento didático-

metodológico e treiná-los na aplicação dos instrumentos da pesquisa. 

Segunda Etapa 

• Elaboração do plano interdisciplinar das aulas de campo a serem desenvolvidas com os 

alunos das escolas. Precisando-se para cada aula de campo, definir os objetivos, 

conteúdos, métodos, recursos didáticos e materiais, as datas e os itinerários; 

 8592 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

• Elaboração para que sejam utilizados pelos alunos, dos roteiros das observações de 

campo, processamento e apresentação dos dados; 

• Aulas de campo, com os alunos nos territórios das localidades das escolas; 

• Avaliação das aulas de campo: 

- Provas de saídas teórico-práticas; 

- Seminários para a defesa dos relatórios apresentados pelos alunos; 

- Avaliação da qualidade das amostras apresentadas para a criação do museu da escola. 

• Avaliação teórico-prática aos alunos da escola de controle; 

• Processamento da informação coletada; 

• Análise das informações coletadas, será incluída à prova estatística de hipótese Z, para 

a diferença das proporções das populações P1, P2. 

Terceira Etapa 

Apresentação dos resultados; 

• Conclusão e recomendações socialização dos resultados. 

RESULTADOS PARCIAIS 

Em reunião inicial sobre a pesquisa em desenvolvimento “Metodologia para o Estudo da 

Localidade”, houve discussão e reflexão dos problemas no ensino da Geografia e das 

Ciências Naturais. Foi discutida a possibilidade de aplicar simultaneamente o projeto nas 

cidades de Porto Nacional e Palmas. 

 Em virtude das primeiras instruções selecionou-se duas escolas, as quais 

dispõem do ensino regular de 5ª à 8ª série, com localização próxima a áreas verdes, 

professores formados em Geografia e escolas com aceitável estrutura, organização e 

desempenho. 

 Dentre estes critérios foram selecionadas as escolas: Irmã  

Aspasia e Félix Camoa. Fez-se análise interdisciplinar dos livros didáticos e os planos de 

curso de Geografia. de 5ª à 8ª série, sintetizando os temas a serem trabalhados e 

levantando propostas metodológicas a cada tema selecionado. Algumas fontes de 

inspiração para as propostas foram consultas a revistas e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s), que abrange assuntos como variedade nas formas de ensinar 

envolvendo a realidade viva dos alunos no processo de aprendizagem. 
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 Realizou-se várias reuniões, ocorrendo um intercâmbio entre os Acadêmicos 

Bolsistas da UNITINS de Porto Nacional,) e da ULBRA em Palmas. Houve troca de idéias, 

socialização de trabalhos, assim como instruções para melhorar as propostas para trabalhar 

os temas selecionados nas escolas. 

Começou a elaboração em Reuniões Metodológicas, das propostas para os programas em 

quanto a salas de aulas práticas e dos trabalhos de campo. 

Em discussões orientador-bolsistas-professores (Porto Nacional e Palmas), abordou-se as 

propostas de desenvolvimento do mesmo, selecionando a 5ª série como ponto de partida 

para a prática das atividades metodológicas. Foi sugerido pelo orientador que fossem feitas 

localizações e reconhecimento das áreas em estudo. 

 Ocorreram reuniões nas escolas já citadas com apresentações formais dos 

Professores de Geografia, Coordenadoras, Diretoras, e o orientador da pesquisa e bolsistas. 

Com objetivo de esclarecer as dúvidas a respeito do projeto. 

 As Coordenadoras e Professores de Geografia bem receptivos, deram o maior 

apoio ao desenvolvimento do projeto. Segundo os mesmos “tudo que beneficia o ensino tem 

nosso apoio e contribuição”. 

Foram localizadas e reconhecidas as áreas, e mapeadas. A partir das cartas dos setores em 

observação que foram obtidos na Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura 

municipal de Porto Nacional foi possível ter uma visão abrangente para as práticas 

experimentais próximo as escolas. 

 Setor Aeroporto: Em Decreto 1/60 de 10 de fevereiro de 1960 de acordo 

com a Lei n.º 358 de outubro de 1959 foi aprovado a liberação para o loteamento. 

 A cópia da planta original do SESP, protocolada sob n.º 251 de 27 de novembro 

de 1959 código 441-1-2 copiada pelo Projeto Rondon XIII escala 1:2500, nota-se que já 

houve várias mudanças em suas áreas institucionais, por exemplo onde era um bosque na 

planta, atualmente funciona a SANEATINS, Ginásio de Esportes, Propriedade particular, 

Colégio D. Domingos Carrerot, Estação Meteorológica e Fundação Santa Rita de Cássia. 

 Este setor foi planejado para atender a demanda residencial, e áreas 

institucionais. Observamos que esta realidade não fugiu a regra, pois atualmente ele é 

composto por residências e é caracterizado como um dos bairros nobres da cidade. Não 

existia um plano diretor de desenvolvimento para reger a expansão urbana do município de 

Porto Nacional. devido a isso os loteamentos foram organizados na maioria por particulares, 

não havendo controle pela prefeitura no estabelecimento dos mesmos, só são criados novos 

bairros sem colocar uma estrutura sequer, com isto o poder público fica sem condições de 

 8594 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

atender todos os setores com infra-estrutura básica urbana. 

 Porém o setor foi bem servido, suas ruas são todas asfaltadas, possui modesta 

distribuição de telefones públicos e iluminação elétrica boa. Além disso propicia aos 

moradores da cidade na Fundação Santa Rita de Cássia o Programa Pioneiros Mirins, 

voltado para formação social do indivíduo. O aeroporto da cidade se localiza nesse setor, 

onde se tem ao redor do mesmo uma área de proteção, área verde com vegetação de 

cerrado que são muitas vezes ameaçados pela ação antrópica. 

 Observa-se também um desenvolvimento comercial parcialmente acentuado 

com bares, mercearias, churrascarias, supermercados, posto de gás, farmácias, 

borracharias, madeireiras, além de clínicas odontológica e clínica médica, escolas 

particulares e delegacia civil. 

 Ressalta-se, que pelo setor passa o Anel Viário que possui calçadões usados 

para prática de esportes como caminhada e corrida que geralmente são matinal ou noturna 

se caracterizando como forma de lazer. 

  Setor Bairro Imperial: este loteamento foi executado em 1954, na 

administração do Sr. João Pires Querido, atualmente este bairro é caracterizado tanto 

comercialmente como residencial. A área comercial está na rua Frederico Lemos e Joaquim 

Aires, atualmente de maior fluxo. A área residencial localizada nas proximidades da Praça 

das Mães, conhecida como um local ótimo para residir tranqüilo e sossegado, possui água, 

energia, asfalto, companhia da PM, escola Irmã Aspásia, e onde funciona o antigo 

Consórcio hoje DERTINS. 

 Limita-se com os setores: Vila Nova, Beira Rio, Aeroporto, Jardim Municipal e 

Centro. 

 Hoje existem várias mudanças tanto no traçado das ruas, como nos seus nomes. 

 Este bairro possui sua denominação de Bairro Imperial, porém a população 

conhece, como Capelinha; também já inserido no Bairro Central. Por ser ligado ao Centro. 

 Passa pelo bairro o Ribeirão são João que encontrasse no processo de 

assoreamento e sobre o mesmo existem duas pontes que são vias de acesso para outros 

setores. O Bairro Imperial é um setor pequeno e bem estruturado e bem localizado e se 

constitui com bairro de classe média. 

 Com as descrições das áreas de estudo e localização feita com a ajuda das 

cartas das localidades, caminhando quadra por quadra observando e identificando os 

pontos de estudo próximos a escola marcando a rua na carta. Assim possibilitará maior 
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segurança para o desenvolvimento das propostas metodológicas de acordo com a realidade 

existente. 

Paralelamente realizou-se um levantamento dos endereços das residências dos alunos para 

direcionar os itinerários nas proximidades destas. 

 Ao ter identificando os pontos de estudo e ter maior credibilidade buscou-se 

auxílio do GPS (Geodesical Positional System), para determinar os pontos corretamente 

conforme suas coordenadas coletadas. 

 Na Escola Henrique Talone em Palmas ocorreu o mini-curso preparatório com a 

apresentação formal da professora de Geografia, o orientador da pesquisa e as bolsistas de 

Palmas (ULBRA) e Porto Nacional (UNITINS). Foram discutidos como se deve proceder no 

desenvolvimento metodológico das aulas de campo e mesmo na sala de aula estimulando a 

participação dos alunos com fatos concretos e vivos no seu cotidiano. Fundamentalmente 

localizar próximo a residência dos alunos ou no percurso dos mesmos para escola as fontes 

vivas de estudo para que percebam e aprendam a interpretar o mundo. Houve também 

preocupação quanto a preparação dos alunos e o consentimento dos pais bem como 

aconteceria a primeira aula de campo que se realizará em uma praça, explorando os tipos 

de paisagem existente. 

  Assim foram marcadas em ambas escolas uma reunião e a reunião seguiu 

com as mesmas preocupações. Como vai ser? O que é necessário? Esclarecendo todos os 

pontos o orientador tranqüilizou os professores que se mostraram interessados e 

empenhados no projeto. 

 Houve o planejamento com os professores notando o interesse e empenho em 

ajudar no projeto, dando idéias e esclarecendo o que é viável ou não para explorar como 

tema gerador. Ficarem redigidos os seguintes instrumentos: Exercício preparatório para ser 

aplicado aos alunos prévio aos trabalhos de campo; os Planos de aula das Unidades 

Didática I- Aprendendo a orientar-se e a localizar no espaço terrestre-; e II- A natureza e o 

trabalho humano-; os roteiros para aulas de campo; e Questionário aplicado a alunos para 

verificar o grau de assimilação de conhecimentos e habilidades. Com a estrutura planejada 

foi realizada a primeira aula de campo das escolas in loco onde ambas seguiram esses 

procedimentos 

Planejamento das aulas, relacionando os conteúdos com experiências comuns do dia-dia 

estimulando a percepção e a observação dos fatos reais dentro do contexto teórico; 

• Avaliação teórica antes da realização da aula de campo; 

• Avaliação prática no momento da aula de campo, observando os alunos com 
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um todo, sua participação, interesse, curiosidade e assimilação com os 

conteúdos didáticos. 

 A escola Félix Camoa tive como roteiro: saída da Escola percorrendo um 

pequeno trecho a pé até a obra da Avenida Beira-Rio. 

 Ao chegar na área foi explanado mais uma vez os objetivos da aula e a 

importância de se observar e anotar os fatos em evidência. 

 Assim, fez-se um pequeno trajeto de aproximadamente 1500 metros podendo 

destacar-se: 

• Descaracterização da área pela ação antrópica; 

• Desmatamento que propicia a formação de processos erosivos; 

• Assoreamento do Rio Tocantins; 

• Desaparecimento de animais e vegetais; 

• Reconhecer elementos físicos, solo e rocha; 

• Importância das áreas naturais; 

• Importância do Rio Tocantins para a cidade; 

• Entrevista com a moradora da área onde está em processo de 

desapropriação. 

 Esse roteiro foi antecipado para atender as necessidades da escola que 

vinculada no PDE desenvolve o Projeto Águas que objetiva conscientizar os alunos dos 

problemas existentes na cidade e da importância da água para nós seres vivos. 

 A Escola Irmã Aspásia teve como roteiro a Praça das Mães onde se situa a 

escola, o tema abordado foi à orientação geográfica com bússola e Sol. Antes da aula foi 

explanado o objetivo da mesma, frisando a observação e a percepção da paisagem no 

entorno. 

 A aula constituiu-se em observar os elementos da área e localizá-los pelos 

meios de orientação como: sol, pela Rosa dos Rumos e pela bússola. 

 Onde utilizou-se de recursos metodológicos como: o jogo de orientação para 

realizar a aula que segundo a professora melhorou a assimilação dos conteúdos teóricos. 
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PRINCIPAIS DIFICULDADES 

- Insuficiente literatura temática; 

- Algumas dificuldades para coordenar as atividades com os professores das 

escolas (problemas de horários); 

- Mudanças de escolas e de professores; 

- Adequar-se ao ritmo das escolas (mudanças rápidas no Programa Escolar). 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS. 

- Destacasse a necessidade de implementar este tipo de projeto nas escolas primárias 

tocantinenses, permeadas pelo teoricismo 

- Pode-se considerar satisfatórios os resultados parciais atingidos. 

- Pretendesse continuar a pesquisa, no próximo período de vigência da bolsa, voltada 

fundamentalmente para a aplicação dos planos de aulas e trabalhos de campo, a 

comprovação experimental do grau de assimilação dos conteúdos e habilidades dos 

alunos. 

- Resultados parciais da pesquisa serão socializados mediante apresentação em 

Congressos. 
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