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APRESENTAÇÃO 

É com satisfação que realizamos o Seminário de Licenciatura em Geografia 

SELIGeo: abordagens múltiplas, e apresentamos, neste documento, uma parte 

dos debates desenvolvidos no evento a partir dos resumos simples e 

expandidos. Os artigos completos estão publicados na Revista Pesquisar 

(https://periodicos.ufsc.br/index.php/pesquisar/index). 

O SELIGgeo se originou dos “Colóquios de formação de professores de 

Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina”, e a ampliação no formato 

de seminário se deu pelo conjunto de questões transitam na realidade escolar, 

e materializam-se em temas que criam a sensação de limites conceituais 

e teóricos dentro da geografia e nas práticas docentes 

Denominamos ‘abordagens múltiplas’ essas questões que carecem de um 

enriquecimento e aprofundamento qualitativo em termos teóricos, metodológicos 

e didáticos, e promove o encontro da geografia com ela mesma. 

Em termos práticos, o objetivo do SELIGeo foi estabelecer esse espaço de 

debate e reflexão, com o princípio é oferecer ao/a futuro/a e atual professor/a de 

geografia um domínio teórico-conceitual, pedagógico e prático de temas diversos 

e múltiplos, e ao mesmo tempo, indicar posicionamentos, com coerência 

epistemológica, social e ética. 

Desejamos uma boa leitura! 

 

 

Comissão organizadora SELIGeo  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/pesquisar/index
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PREFÁCIO 

O Seminário de Licenciatura em Geografia (SELIGeo) simboliza o espaço 

adquirido pelas questões e inquietações relacionadas à Licenciatura: a 

Educação Geográfica e a Formação dos professores de Geografia no âmbito do 

Curso de Geografia da UFSC. Pensado e organizado de forma coletiva, o evento 

nasce pelas mãos dos pesquisadores-professores e dos pesquisadores-

estudantes vinculados ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de 

Geografia. Em parceria com Labtate, Observa, Observes, Caligeo, IFSC e UFFS, 

o evento se redimensiona, amplifica vozes e ecos assumindo ‘múltiplas 

abordagens’ por vezes invisibilizadas ou negligenciadas. 

Estas múltiplas abordagens incorporam reflexões que conectam a 

Educação Geográfica à educação étnico racial, saúde, bullying e violência 

escolar, educação escolar quilombola, trabalho docente, escola pública, além de 

metodologias e práticas escolares inovadoras. Esta amplitude de temas busca 

responder à complexidade que, hoje envolve o ambiente escolar e o fazer 

geográfico na educação básica. Durante três dias tivemos duas conferências 

(abertura e encerramento), duas mesas redondas com a participação de cinco 

professores palestrantes, além da oferta de cinco oficinas, seis minicursos e 

trinta e seis trabalhos apresentados. 

Com o objetivo de incluir e proporcionar a participação de um número 

maior de estudantes, a submissão de trabalhos pode ser realizada em três 

categorias: resumos, resumos expandidos e artigos completos. Estas categorias 

possibilitaram que estudantes em fases iniciais com pesquisas incipientes ou 

ainda relatos de experiência a participarem do evento compartilhando saberes e 

conhecimentos. A seguir estão publicados os resumos e resumos expandidos, 

os quais totalizam vinte e sete textos e abordam experiências vividas durante o 

estágio supervisionado, PIBID, relatos das práticas como componente curricular, 

entre outras vivências.  

A grandiosidade deste primeiro evento direcionado especificamente à 

Licenciatura é expressa também pela participação e envolvimento dos alunos de 

graduação e pós-graduação. Estes se fizeram presentes de forma efetiva e 

essencial, seja como colaboradores e gestores para a organização logística e 

técnica, seja pela participação nas palestras, mesas redondas, ou ainda 
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apresentando pesquisas e relatos por eles elaborados. O comprometimento 

destes estudantes materializa o desenvolvimento de sua autonomia e 

protagonismo, evidenciando a consciência individual e as responsabilidades 

assumidas para com a própria formação. 

Me despeço aqui, agradecendo aos 209 inscritos no SELIGeo e 

desejando uma boa leitura a todo/as. 

 

Até o próximo SELIGeo. 

 

 

Kalina Salaib Springer 
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Ensinando geografia e educação sexual 

 
Larissa Mendes da Silva, Lucas dos Santos Ferreira, Ricardo Nascimento, Maria 

Salete Medeiros Vieira, Kalina Springer, Jaime Cofre 

 
RESUMO: Neste trabalho apresentamos o engajamento de oficinas de 
educação sexual ao planejamento didático de um professor de Geografia e 
portanto acontecendo diretamente na sala de aula dos escolares e atrelados aos 
objetivos das competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo currículo 
de Geografia, no 7o ano de ensino fundamental da escola Mâncio Costa, do 
município de Florianópolis. Nossa meta foi estabelecida no contexto de educar 
para a saúde e pensando que os escolares podem aprender com a Geografia 
condutas mais saudáveis e de cuidados em relação a sua vida sexual. Assim os 
escolares que receberam ensino de educação sexual no contexto da Geografia 
lembram que a camisinha/preservativo é o método de prevenção mais seguro 
das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como também reconhecem o 
sexo como a principal via de transmissão do HIV/AIDS. Porém o mais relevante 
são as discussões e reflexões produzidas pelos escolares nas aulas de 
Geografia. Assim os escolares tiveram um papel ativo na discussão da 
prevenção de ISTs e foram responsáveis por criar hipóteses e discuti-las, 
chegando, inclusive, a algumas conclusões do por que crianças e adolescentes 
se contaminam com ISTs ou por que um alto Índice de desenvolvimento humano 
(IDH) desencadeia em uma maior taxa de contaminação com HIV/AIDS. A 
conclusão alcançada pelos alunos é que os indivíduos de Florianópolis, em 
especial os jovens, cujos índices de contaminação são mais alarmantes, 
possuem uma preocupação maior com cuidados contraceptivos para evitar a 
gravidez do que de prevenção contra as ISTs. Uma possível causa, levantada 
pelos escolares, seria a estigmatização em relação aos grupos que propagam 
as infecções, segundo eles: gays, homens que fazem sexo com homens, 
pessoas transgênero, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas 
privadas de liberdade e trabalhadoras(es) sexuais. Portanto, o conteúdo de 
Geografia consegue induzir uma análise crítica e conscientização do local e ou 
ambiente na qual os escolares vivem, algo que em nossa experiência nenhum 
outro conteúdo escolar produziu. Acreditamos que  o ensino de Geografia, 
devidamente orientado para educação sexual, pode contribuir para uma maior 
proteção dos adolescentes da região sul do Brasil, como também fomentar a 
promoção de saúde desde uma perspectiva crítica e perfeitamente integrada 
com o currículo escolar de Geografia. 
 
Palavras-chave: Educação sexual; Oficinas multidisciplinares; Educar para 
saúde; Ensino de Geografia 
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Oficina pedagógica: desigualdade social e a gravidez na adolescência 

 
Vinicius Barbieri Andrade, Emilly Lais Pereira 

 
RESUMO: Este resumo tem por objetivo apresentar a oficina pedagógica 
produzida a partir da experiência dos autores no PIBID (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência) em sua atuação na Escola de Educação 
Básica Getúlio Vargas, situada na cidade de Florianópolis, juntamente com os 
alunos do ensino médio. A temática surge a partir de uma demanda da escola, 
onde a evasão escolar tem aumentado, essencialmente entre as meninas, em 
virtude da gravidez prematura. A oficina propõe fomentar a discussão crítica a 
cerca das consequências de uma gravidez não planejada durante a fase escolar, 
incorporando conceitos geográficos no debate para apontar como a 
desigualdade da população brasileira irá trazer diferentes desafios aos jovens de 
acordo com sua posição social. Para a aplicação da oficina, trouxemos à luz a 
necessidade de abordarmos o tema diante do recorte de gênero, destacando 
como os impactos sociais e riscos a saúde afetam majoritariamente a vida da 
mulher durante uma gravidez precoce. Na metodologia de execução, foi 
selecionado o conceito de desigualdade social e a relação centro-periferia, para 
ser exposto no material distribuído fisicamente  para os alunos, que segundo os 
dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), apresentam uma 
heterogeneidade no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de diferentes 
países, diretamente relacionado com a com a taxa de gravidez em mulheres 
adolescentes, onde os números, em escala global, focam na interpretação de 
que 95% das mulheres entre 15 e 19 anos estão em países de baixo ou médio 
desenvolvimento. Em seguida, pretende-se apresentar dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), da Síntese de Indicadores Sociais de 2015, 
que trazem para a escala nacional uma análise que introduz a relação de países 
periféricos e centrais de acordo com a teoria do desenvolvimento desigual, 
elucidando os conceitos de centro e periferia diante do viés econômico e social. 
É importante destacar que todos os dados serão preferencialmente impressos e 
apresentados graficamente, de maneira ilustrativa para facilitar a compreensão 
pedagógica dos alunos. A partir dessa análise observamos a relação entre os 
fatores de desenvolvimento humano e acesso a recursos econômicos, que estão 
intrinsecamente relacionados com a educação e a saúde, logo, as populações 
mais pobres e periféricas são mais suscetíveis a gestações precoces, reforçando 
a pobreza e a desigualdade estrutural de adolescentes que tendem a evadir a 
escola e, consequentemente, ter dificuldade na sua inserção no mercado de 
trabalho, criando assim um ciclo intergeracional de pobreza. Com a 
fundamentação teórica colocada, é então proposto aos participantes de se 
dividirem em quatro grupos, para que cada grupo sorteie um cartão com uma 
situação hipotética, com o objetivo de realizar uma discussão em torno da 
situação sorteada, a fim de demonstrar os diferentes cenários e condições de 
indivíduos, para demonstrar como cada indivíduo é afetado de acordo com a sua 
realidade social. 

 
Palavras-chave: desigualdade social, gravidez, adolescência. 
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As TDICS e o uso de memes na educação geográfica 

 
André Vargner Peron de Morais 

 
RESUMO: As TDICs – Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – 
mudaram a forma da sociedade se relacionar com o mundo. Na educação essas 
inovações tecnológicas apontaram novos desafios e muitas perspectivas para as 
escolas. O ensino escolar está sendo desafiado com a ampliação do acesso à 
internet com o aparecimento e a popularização do uso dos smathphones, com o 
surgimento e a disseminação de softwares e aplicativos que podem viabilizar a 
aprendizagem e o conhecimento de forma mais atraente, crítica e cidadã para a 
geração que é nativa da era digital. Conforme Callai (1999, p. 58), na direção de 
uma prática pedagógica mais significativa, que proporcione uma compreensão 
da dinâmica do processo de construção do espaço, é preciso “fazer da geografia 
uma disciplina interessante, que tenha a ver com a vida e não apenas com os 
dados que aparecem distantes da realidade”. Nesse sentido, em um trabalho da 
disciplina de Geografia nas turmas de oitavo ano do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Santa Catarina, procuramos abordar a temática 
ambiental dos Oceanos com a apropriação de uma linguagem da cultura digital, 
amplamente disseminada nas redes sociais, denominada de ‘meme’. Esse 
termo, inicialmente utilizado por Richard Dawkins em 1976 para se referir a uma 
forma de transmissão de conteúdos de uma determinada cultura, atualmente é 
compreendido como uma forma para se referir a algo que é comunicado pela 
internet. “Trata-se de uma reprodução caricaturada, positiva ou negativa, sobre 
cotidiano, costumes, comportamentos, cultura, política, entre outras reproduções 
simbólicas” (CAVALCANTI; LEPRE 2018, p.02). A utilização dos ‘memes’ como 
recurso pedagógico para tratar sobre a questão ambiental dos oceanos foi uma 
forma de tornar a discussão e o conhecimento mais atrativos para os estudantes. 
A construção, apresentação e divulgação dessas produções possibilitou uma 
linguagem mais horizontal entre eles e elencou uma série de discussões críticas 
a respeito do tema. A constituição deles foi previamente elaborada com aulas 
expositiva, estudos de textos e desenvolvimento de atividades sobre a temática. 
A publicação para discussão e possível compartilhamento foi feita no perfil social 
do instragram @prof.geo.ca, criado para assuntos pertinentes aos temas 
trabalhados em sala. Concluiu-se de forma bem positiva essa experiência e 
ambiciona-se que ela possa servir de inspiração para o conhecimento gerado 
em sala de aula, com um diálogo das TDICS e as mudanças que as questões 
ambientais exigem dos indivíduos na construção do espaço geográfico. 
 
Palavras-chave: TDICS; Educação Geográfica; Educação Básica. 
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Projeto abelhas sem ferrão: uma perspectiva ecopedágogica 
 

Filipe Timoner Junqueira, Vitor Santarosa, Osmir Raizer Júnior 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como foco, o relato de experiência do projeto 
abelhas nativas sem ferrão na escola, através de uma perspectiva 
ecopedagógica. O estudo é referente à Escola Waldorf Amanayé no distrito do 
Rio Vermelho, localizado no município de Florianópolis – SC, com a proposta de  
trabalhar com os anos iniciais do ensino fundamental. O projeto encontra-se em 
andamento, e busca entender a seguinte questão: de que forma o projeto 
abelhas sem ferrão na(s) escola(s) contribui numa ecopedagogia? As abelhas 
são agentes polinizadores primordiais em diversos ecossistemas, inclusive são 
fundamentais na produção de alimentos consumidos pela sociedade; além de 
possuírem um viés econômico através da produção de mel e própolis 
(YAMAMOTO et al. 2010). Entretanto, a mortandade crescente desses insetos 
causados por inúmeros problemas ambientais, diretamente relacionados à 
intervenção humana, mostrou o potencial do tema a ser trabalhado na(s) 
escola(s), em busca de uma conscientização ecológica. Para Gadotti (2001) a 
ecopedagogia tem o intuito de transformar o sentido que damos ao nosso meio, 
de tornarem as coisas sensíveis ao nosso olhar, muito mais do que tê-las 
consciente. O projeto no ambiente escolar possui o intuito não só da extração do 
mel, mas compreender as relações e o manejo das abelhas, possibilitando uma 
visão integradora das ações. Para implementação das atividades estabeleceu-
se um cronograma dividido em quatro partes: 1) preparação do ambiente escolar 
para chegada das abelhas Jataí Tetragonisca fiebrigi, incluindo roda de 
conversas e debates com os alunos e docentes; escolha do local para instalação 
da colmeia 2) preparação de iscas para atrair as abelhas como também plantio 
de espécies polinizadoras 3) confecção e instalação do meliponário 4) 
manutenção da colmeia; extração de mel e (geo)própolis. Desta forma, o projeto 
visa ações integradoras com a comunidade escolar, de tal modo que a 
contribuição da ecopedagogia consista em desmistificar e reconhecer a 
importância de abelhas e demais insetos produtores de recursos para a 
sociedade humana, na formação do ensino básico. 
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‘Sustentabilidade’ na escola: ações propositivas do PIBID de geografia 

para uma unidade de ensino pública estadual 
 

Rogério Fernandes Reis de Oliveira; Leila Procópia do Nascimento; Felipe Terra de 
Oliveira Silva; Lucas Kienen Gerlinger 

 
RESUMO: O projeto ‘sustentabilidade’ é parte integrante de outras ações 
desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) do Curso de Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC, na Escola de Educação Básica Professor Américo Vespúcio Prates da 
rede estadual de ensino do Estado de Santa Catarina. Este projeto surgiu de 
demandas em situações vividas no espaço escolar – a partir das vivências surgiu 
uma necessidade concreta de trabalhar pedagogicamente a temática 
sustentabilidade e colocar em prática ações que viabilizassem tais preceitos 
ecológicos com a colaboração e parceria de professores desta unidade de 
ensino. O objetivo do projeto ‘sustentabilidade’ é desenvolver e consolidar ações 
educativas e propositivas para a comunidade escolar, a fim de transformar esse 
espaço vivido em um ambiente sustentável. A execução do projeto se dá 
processualmente com a implementação de diversas ações que estão integradas 
umas às outras. Dentre as ações estão: o plantio de diversas mudas de árvores 
nativas do bioma Mata Atlântica em diversas áreas ociosas da escola. 
Concomitantemente foi separada e preparada uma área para ser cultivada a 
‘horta da escolar’. É importante ressaltar que para realizar esta ação os(as) 
acadêmicos(as) envolvidos(as) no PIBID, participaram de curso de curta duração 
e oficinas realizadas na UFSC, com temas tais como: horta escolar, agroecologia 
e agricultura sintrópica. Quanto a continuidade das ações desse projeto há 
previsto na agenda próximas ações de plantios de hortaliças que incluem desde 
a germinação à colheita. Como resultado mais imediato das ações executadas 
até o momento observa-se que iniciou-se um processo de conscientização dos 
estudantes em relação a divisão, seleção e destino dos resíduos que se produz 
na escola e com isso uma concreta tomada de consciência sobre as questões 
relacionadas à sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: PIBID Geografia, Ensino de Geografia, Escola e 
Sustentabilidade. 
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Água mineral como temática no ensino de geografia 

 
Francine Lunardi Calegari 

 

RESUMO: A água é um dos recursos naturais que fornece uma das maiores 
diversidades de uso, e manutenção da vida humana, animais e plantas. O 
objetivo deste trabalho inicial é apresentar como forma de temática ao ensino de 
geografia a partir da formação das águas termais do município de Gravatal- SC, 
juntamente com toda a atual estrutura. A cidade tem como forte atrativo turístico 
as “Termas de Gravatal ”, que são nascentes de águas quentes ou termais, com 
grande público de turistas durante todo o ano, sucessivamente o 
desenvolvimento do município se deu após a exploração de tal recurso natural. 
Surgiu à ideia de estar trabalhando futuramente esta temática, sendo que este 
conteúdo é de suma importância, visto que as maiorias das pessoas que residem 
no município não sabem ou não compreendem como são formadas as águas 
termais.  A escola é um local onde se privilegia a construção de conhecimento e 
a formação de sujeitos críticos comprometidos com a cidadania, o respeito e a 
diversidade cultural. O ensino da geografia está interligado diretamente com o 
espaço escolar, se torna indispensável o estudo dos recursos hídricos e da 
preservação ambiental. Se torna, pois, necessária a conscientização referente 
as águas termais, “por meio da Educação[...], o indivíduo pode criar o sentimento 
de pertencimento, de identidade comunitária e integração com o meio 
ambiente. Uma forma de metodologia para a temática é permitir aos alunos um 
conhecimento da sua realidade através das aulas de campo fazendo o uso de 
ambientes naturais para facilitar a aprendizagem, como no caso das visitas 
orientadas nas nascentes, no engarrafamento da água comercializada, no 
processo de distribuição de águas minerais entre os hotéis, apresentando-lhes 
toda a dinâmica. Reiteramos que práticas pedagógicas como esta contribuirá 
para que o recurso natural continue sendo valorizado a partir do momento que 
se tem a educação, colocando-a como parceira neste importante processo de 
preservação e salvaguarda do patrimônio natural. 
 
Palavras-chave: água; educação ambiental; conscientização. 
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Recursos naturais em discussão: práticas de ensino voltada para a aula 

de geografia 
 

Igor Fernandes Paiani 

 
O respectivo trabalho apresenta práticas de ensino de Geografia ligadas ao tema 
de Recursos Naturais. Foi executada por bolsistas de Geografia - Licenciatura 
do Programa Institucional de Iniciação à Docência, em uma turma do terceiro 
ano do Ensino Médio, no segundo trimestre do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para a execução do trabalho, foram 
planejadas e aplicadas duas aulas com períodos de quarenta e cinco minutos, 
com o tema Recursos Naturais, através de aula expositiva dialogada. Como 
ferramenta foi utilizado o quadro e apresentação em slides, algumas manchetes 
jornalísticas e outras imagens que abordam a temática. Na primeira aula foram 
feitos rápidos questionamentos aos alunos no que tange os recursos naturais, 
como por exemplo, o que eles achavam da exploração destes recursos no Brasil 
e quais impactos positivos ou negativos isso gerava, a fim de dar início ao 
processo de aprendizagem e instigar a reflexão sobre o tema. Posteriormente 
houve a conceitualização e explicação das riquezas naturais para demonstrar a 
importância econômica e quais impactos ambientais e sociais que decorrem de 
sua exploração. Utilizamos como exemplos questões e desastres ambientais 
ocorridos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Na segunda aula foram relembrados 
alguns conceitos estudados e iniciou-se a análise crítica quanto à exploração de 
recursos naturais. A finalidade desta aula era fazer a turma realizar a conexão 
do tema proposto com as ideias levantadas, sejam elas surgidas na aula ou até 
mesmo aquelas advindas de suas vivências, almejando aproximar o tema de 
recursos naturais com diversas questões sociais e ambientais presentes no 
mundo e no cotidiano dos alunos. Por fim, os bolsistas realizaram uma avaliação 
voltada para a observação do grau de participação e construção de ideias e 
reflexões dos alunos perante o conteúdo abordado, o entendimento dos alunos 
em relação ao tema. Para tal, realizaram uma atividade escrita onde discutiram 
sobre o que esperavam a respeito do futuro da humanidade daqui a cinquenta 
anos e se eles enxergavam uma perspectiva de melhora ou de piora em relação 
à exploração dos recursos naturais. Com isso, a atividade teve como objetivo 
principal construir uma aula expositivo dialogada com os alunos, bem como, 
levar a eles uma sistematização de conceitos importantes para a compreensão 
do tema, o que poderá permitir a esses mesmos alunos utilizar esse conteúdo 
em seu cotidiano com mais propriedade. 
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Como construir o ensino de climatologia para deficientes visuais? 

 
Jonas Ambrósio Hamud 

 
Resumo: A geografia é muito ampla com as suas áreas de estudos ramificadas 
entre a geografia humana e geografia física. A climatologia está presente na 
geografia física, sendo este campo do conhecimento a ciência que descreve, 
explica e classifica os climas, investigando os seus fenômenos e influências, 
requerendo compreensão intelectual e visual, sendo abstrata e visório. Mesmo 
para videntes, o ensino de climatologia necessita de uma dinâmica e uso de 
metodologias diversas para cada vez mais alcançar a atratividade na construção 
do conhecimento, no qual para os deficientes visuais-DV é um grau maior de 
dificuldade (MORAES, 2016). Analisando materiais bibliográficos e recursos 
didáticos referentes a climatologia, é perceptível que a existência de 
instrumentos que possam auxiliar no ensino-aprendizagem para DV é 
extremamente baixo. Há estudos que possibilitam a construção do conhecimento 
entre o docente e o aprendente através de mídias digitais, brincadeiras, jogos 
educativos, entre outras formas metodológicas nos diversos campos 
geográficos. Mas desses materiais, poucos são desenvolvidos para a cegueira. 
Porque existe esse déficit em relação aos DV e como pode-se superado -lo? 
Buscando nas áreas do conhecimento no qual se tem resultado de materiais de 
inclusão, o Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar (Labtate) é referência na produção 
de recursos táteis para DV, foi com o auxílio do Labtate que Zanelato (2015), construiu 
sua Dissertação de Mestrado na Pós-Graduação em Matemática, realizando a sua 
pesquisa que intitulou de Da Tinta ao Braille: estudo de diferenças semióticas e didáticas 
dessa transformação no âmbito do Código Matemático Unificado para a Língua 
Portuguesa – CMU e do Livro Didático em Braille. A pesquisadora adaptou elementos e 
materiais matemáticos para o braile, no qual resultou em uma melhor compreensão e 
aprendizado dos alunos com DV sobre o assunto apresentado. A climatologia tem 
metodologias para o ensino como a confecção de maquetes que podem dar um suporte 
como recurso pedagógico para a compreensão do conteúdo geográfico. Gomes (2017) 
realizou em uma turma uma atividade prática com a participação dos estudantes com a 
criação de um captador de pluviometria. Os estudantes coletaram os dados do captador, 
resultando em um entendimento amplo  sobre o assunto. Seguindo  as análises 
realizadas, a confecção  de materiais adaptados de climatologia para DV será difícil, 
mas como Assunção (2015) fala em sua dissertação, para que a acessibilidade exista, 
é importante começar com pequenas ideias e atitudes, para depois possibilitar grandes 
transformações. Sendo assim, é necessário realizar analise de conteúdos de 
climatologia e adaptar materiais para o tátil e a linguagem braile. Sendo assim, buscarei 
superar esse déficit existente na geografia a partir do meu Trabalho de Conclusão de 
Curso, adaptando materiais para deficientes visuais. 

 
Palavras-chave: Climatologia, educação inclusiva, adaptação de matérias. 
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A extensão universitária como propulsora da formação docente: 
experiência do projeto “A Aprendizagem da Docência”.  

 
Maicon Rafael Caxueira, Maria Eduarda Demos, Kalina Salaib Springer 

 
RESUMO: A atividade de extensão dentro do cotidiano universitário é de suma 
importância para que os graduandos associem teoria e prática de maneira 
efetiva, possibilitando uma construção profissional sólida e de fato conexa com 
a realidade. Assim, como parte do tripé universitário a extensão cumpre dentro 
do contexto da educação um papel essencial no que tange a formação de 
professores. Vários estudos vêm apontando um déficit existente dentro dos 
cursos de licenciatura quanto a real preparação dos futuros professores, e 
mostrado ainda, que o curso de licenciatura tem pouca contribuição para a 
construção da identidade profissional docente. Frente a essas problemáticas 
ganha destaque projetos de extensão que fomentem a discussão de temas 
negligenciados e ofereçam alternativas para suprir lacunas existentes. Tendo em 
vista tal objetivo o projeto de extensão intitulado “A aprendizagem da docência” 
surge como um projeto que procura suprimir essas dificuldades dentro da 
Universidade Federal de Santa Catarina, sobretudo no curso de Geografia. O 
PAD busca oferecer palestras, oficinas e cursos para licenciandos, professores 
e gestores da educação básica, levando em conta que o formador da 
universidade deixa de desempenhar o papel único de transmissor de 
conhecimentos tornando-se um parceiro, alguém que ajuda e apoia os 
professores no seu processo de formação e auto formação e com eles também 
aprende. O projeto oferece atividades formativas de maneira regular e que 
integram formação inicial com formação continuada, os temas abordados 
permeiam um espectro de assuntos muito amplo, dando destaque a problemas 
vivenciados na realidade educacional. O projeto existe desde março de 2018 e 
somente este ano já ofereceu mais de onze atividades sobre as seguintes 
temáticas: bullyng; agroflorestas e agricultura sintrópica; metodologia de ensino; 
saúde e currículo; comunicação não-violenta; educação e políticas públicas 
frente a conjuntura política, como fazer análise de conjunturas e produção do 
espaço africano.  
  
Palavras-chave: Extensão; Formação; Licenciatura. 
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Dificuldades e desvalorização da EJA como escolarização em 

Florianópolis 
  

Samira Kuball, Bruno Silva 

 
RESUMO: Este texto relata um pouco da nossa vivência em duas escolas da 
rede estadual de educação de Santa Catarina. Estas foram local de realização 
de nosso estágio supervisionado, onde observamos e ministramos aulas, tendo 
contato com pelo menos quarenta alunos com faixas etárias diversas (jovens, 
adultos e idosos). Nesta experiência, deparamo-nos com diversas situações que 
envolviam as condições de ensino de jovens e adultos em Florianópolis, em 
especial nas escolas locus do estágio. Inseridas, no sistema educacional 
brasileiro, a EJA (Educação de jovens e adultos), passa pelas mesmas 
adversidades presentes no ensino regular, contudo, apresenta especificidades e 
problemas particulares, principalmente aspectos ligados a desvalorização em 
diferentes ramos da educação e sociedade em geral. Assim, com intuito de 
aprofundar a análise destes problemas, será realizada entrevista com o 
professor Daniel Godinho Berger, licenciado em Geografia pela Universidade 
Federal de Santa Catarina e com especialização em EJA pelo antigo CEFET, 
hoje IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina). O mesmo possui vasta 
experiência no que diz respeito à educação de jovens e adultos, ocupando 
cargos, núcleos e chefias de departamento ligados à EJA, além de participar da 
formação de professores e de ser coordenador do fórum da EJA em 
Florianópolis. Ao final da pesquisa, pretendemos apresentar alguns aspectos 
que caracterizam a EJA no cenário atual em Florianópolis, propondo caminhos 
possíveis para a valorização em diversas questões, sejam elas sociais, 
estruturais ou educacionais, para que futuramente a educação de jovens e 
adultos tenha sua importância assegurada no sistema educacional brasileiro, e 
se entenda suas particularidades como um modelo de educação próprio. 
 

Palavras-chave: EJA. Desvalorização. Educação. Florianópolis.  
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Relato de experiência – PIBID geografia na E.E.B Prof. Américo Vespúcio 

Prates 
 

Jonny Morais Morais 
 
RESUMO: O Programa Institucional de Bolsa a Iniciação à Docência – PIBID, é 
uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da 
Educação (MEC). Este programa   busca promover por meio de diversos projetos 
a aproximação de estudantes de cursos de licenciaturas (ainda na primeira 
metade dos cursos) com o futuro campo de trabalho: a escola. Na prática os 
acadêmicos experimentam os desafios cotidianos vividos pelos professores, 
especialmente com o contexto em que estas unidades educativas estão 
inseridas. O programa concede bolsas de estudos aos estudantes de 
licenciaturas envolvidos com projetos de iniciação a docência desenvolvidas 
pelas Instituições de Ensino Superior (IES) em parcerias com as redes de ensino, 
mas também possibilita a inserção de acadêmicos de forma voluntária. Nesse 
relato de experiência constam algumas informações relativas ao subprojeto 
Geografia. O subprojeto Geografia foi contemplado pelo programa com um total 
de 24 bolsas para atuação no Instituto Estadual de Educação de Florianópolis e 
na E.E.B. Profº Américo Vespúcio Prates localizado no município de São 
José/SC. Especialmente nessa escola foram desenvolvidas atividades e projetos 
que conjuntamente com os professores de diversos componentes curriculares 
do 5o ao 9o ano. Todas as atividades desenvolvidas foram e estão sendo 
executadas nos horários das aulas e no contraturno com apoio pedagógico 
especialmente no acompanhamento da disciplina de Geografia. Ao chegar na 
escola e fazer o reconhecimento, elegemos como primeiro objetivo tornar a 
escola um espaço mais acolhedor, um lugar onde os estudantes tivessem 
interesse em permanecer. Então como primeira medida elaboramos um projeto 
de revitalização da escola composto por arborização/paisagismo, pinturas das 
paredes e a organização de uma sala de geografia onde poderíamos aplicar 
oficinas e realizar nossas reuniões. Nesta mesma perspectiva ampliamos os 
atendimentos aos pedagogas/os, de forma que atendemos turmas de anos 
iniciais do 1o ao 4o ano. O que tornou a experiência ainda mais enriquecedora e 
desafiante para todos os bolsistas do PIBID. Compreendendo a realidade dos 
estudantes marcada por uma questão socioeconômica desprivilegiada, 
planejamos e realizamos algumas saídas de estudos por entendermos ser a 
cidade o local das relações sociais e da (re)produção da vida dos estudantes 
que nela habitam. Entender a Geografia a partir da cidade pode levar os 
estudantes a ter uma compreensão mais abrangente sobre a complexidade da 
estrutura social e econômica na qual estão inseridos, de forma que a realidade 
do “espaço vivido” se torne mais apreensível e concreta.  
 
Palavras-chave: Iniciação à Docência; Ensino de geografia; Escola. 
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Análise das relações de gênero nos livros didáticos de geografia: entre 
invisibilidades e estereótipos  

 
Camila Madrid   

 
RESUMO:  
Os livros didáticos na educação brasileira ocupam importante papel no 
direcionamento dos moldes da educação básica.  Assim como os discursos 
da ciência geográfica não podem ser dados como neutros, pois a forma como 
abordam os conteúdos firmam um posicionamento de qual Geografia e de que 
formação cidadã se anseia. Os discursos são identificados através de textos 
e de iconografias, que ao serem analisados, evidenciam as ausências e as 
supremacias de sujeitos,  as lacunas acerca de alguns debates em detrimento 
de outros. Com isso, uma forma para compreender como está sendo 
abordadas as relações de gênero na educação geográfica é analisando os 
livros didáticos. A seleção dos materiais para a análise dos livros didáticos de 
Geografia, ocorreu dentro do acervo de livros didáticos do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em ensino de Geografia. A partir disso, foram estabelecidos 
alguns critérios de classificação dos livros didáticos, sendo estes, 
primeiramente, comporem a listagem apresentada pelo Programa Nacional do 
Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). Visto que este critério parte de 
que estando no PNLEM possuem uma ampla adesão nas escolas da rede 
pública. A segunda etapa para a escolha foi identificar dos materiais 
disponíveis quais foram produzidos pela mesma editora. Uma vez que a 
seleção de livros didáticos de distintas editoras comprometeria a análise 
temporal do material (PNLEM 2015 e PNLEM 2018). Necessário para 
reconhecer se houveram modificações ao que tange à presença, à ausência 
e à inclusão de sujeitos nas iconografias ou nos textos. Portanto, 
compreendemos que não poderíamos analisar livros didáticos de editoras 
distintas. A seleção, por fim, foi dada pelo reconhecimento dos livros didáticos 
que mantiveram a equipe editorial. Sendo aplicado pelo entendimento que a 
mudança desta impactaria na análise, dado que os elementos presentes na 
composição dos livros partem de uma ciência não neutra, e mudar a equipe 
editorial poderia acarretar em resultados da análise indicando que 
temporalmente houve reorganizações na exclusão, na inclusão e na presença 
de sujeitos. A análise documental foi estruturada a partir de questionamentos 
dos elementos presentes nos livros didáticos. Observamos se a linguagem era 
androcêntrica, bem como se houve a inclusão de sujeitos - se sim, quais e 
como. Na análise de figuras, nos atentamos a perceber se teve gênero mais 
visível, e em que contextos estes gêneros estavam inseridos, e, além disso, 
perceber a interseccionalidade desses corpos. Ressaltamos que os trabalhos 
analisando à representação das mulheres nos livros didáticos até o presente 
momento apresentaram resultados atrelados à invisibilidade ou aos 
estereótipos dos quais reforçam a desigualdade nas relações de 
gênero.  Diante disso, o objetivo desta análise documental, nos dois livros 
didáticos, foi verificar se houveram modificações no material produzido por 
uma mesma editora a qual manteve o corpo editorial acerca da 
representatividade de gênero. Neste cenário de modificação, perceber em que 
contexto, e se fomentou na formação cidadã que anseia a equidade entre os 
gêneros. Os resultados obtidos inicialmente nesta análise indicam a 
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estagnação ao que diz respeito à desconstrução de estereótipos de gênero e 
à inclusão de sujeitos que rompem com a hegemonia masculina, branca, 
heterossexual da ciência geográfica.  
 

Palavras-chave: relações de gênero, livro didático de Geografia 
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Educar para a saúde: o que a geografia tem a ver com isso? 
 

Kalina Salaib Springer, Jaime Cofre, Luana Zimmer Sarzi, Michele Mistura 
 
Resumo: Neste texto, apresentaremos o projeto de extensão, desenvolvido na 
Universidade Federal de Santa Catarina, voltado ao público alvo da Educação 
Especial. Intitulado “Educar para a Saúde: o que a Geografia tem a ver com 
isso?”, tem como objetivo principal a promoção da saúde em pessoas com 
deficiências que frequentam a educação básica regular, de modo a desenvolver 
nas pessoas com deficiência conhecimentos e habilidades para o autocuidado 
da saúde e a prevenção das condutas de risco no que se refere ao cuidado com 
o corpo, gravidez e infecções sexualmente transmissíveis. Do ponto de vista 
metodológico, estes temas foram tratados por meio de oficinas elaboradas pelos 
pibidianos de Geografia atuantes na escola, atrelando essas temáticas ao 
conteúdo geográfico definido no planejamento do professor. Após a elaboração 
das oficinas, o material foi adaptado e personificado para cada estudante público 
alvo da Educação Especial, considerando suas necessidades e especificidades.  
 
Palavras-chave: PIBID, Educação Inclusiva, Sexualidade, Geografia. 
 
Introdução 

Porto Alegre e Florianópolis lideram a detecção de novos casos de AIDS 

desde o ano 2000. Em 2017, as taxas de detecção, para essas duas capitais 

foram, respectivamente, de 77,2 e 59,5 casos de AIDS por 100.000 habitantes. 

Por outro lado, o Censo de 2010 o Brasil, aponta que 45,6 milhões de pessoas 

declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da 

população. A deficiência visual foi a mais apontada, atingindo 18,8% da 

população. Em seguida vêm as deficiências motora (7%), auditiva (5,1%) e 

mental ou intelectual (1,4%). A taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou 

mais entre as que têm deficiência é de 81,7% - mais baixa do que a população 

total que é de 90,6%. O Censo 2010 revela a diferença significativa no nível de 

escolaridade - 61,1% da população com 15 anos ou mais com deficiência não 

têm instrução ou têm apenas o fundamental incompleto. Esse percentual é de 

38,2% para as pessoas sem deficiência.  Dessa forma, consideradas as barreiras 

que ainda se estabelecem no processo de escolarização dos estudantes com 

deficiência e, em alguns momentos, a vulnerabilidade de acesso ao 

conhecimento acerca das temáticas, sexualidade, prevenção e cuidado com o 

corpo, gravidez e infecções sexualmente transmissíveis como o HIV/AIDS, 

percebe-se a necessidade de estabelecer um espaço de formação para todos 

os estudantes acerca da temática, visando      e pensar e ampliar as ações 
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voltadas também ao público-alvo da educação especial.      Essencialmente 

transdisciplinar,  a  proposta deste projeto nasce estruturada no tripé: Educação 

Inclusiva, Promoção da Saúde e Formação de Professores. Na perspectiva 

formativa têm-se como objetivo realizar ações via PIBID que preparem os futuros 

professores a discutir e promover saúde sexual, prevenção da gravidez 

indesejada e infecção sexualmente transmissíveis (ISTs).  

Frente aos dados de ISTs o projeto de extensão da Geografia com os 

PIBIDs selecionou uma bolsista do curso de medicina para a integração da 

saúde, no âmbito da sexualidade, se associa ao projeto de extensão “Educação 

sexual nas escolas públicas para o engajamento da interação comunitária do 

Curso de Medicina” objetiva a inclusão de temas de saúde sexual no 

planejamento de aulas dos professores de geografia, como preconizado nos 

documentos oficiais  como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998),  

Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) e o Currículo do Território 

Catarinense (2019)  que sugerem a educação para a saúde, e 

consequentemente, sexualidade devem ser abordados de forma transdisciplinar 

e integradora por todos os componentes curriculares. Assim, este projeto 

vincula-se ao PIBID, de forma que, os acadêmicos do curso de Geografia que já 

atuam em uma escola estadual de Florianópolis, se tornarem protagonistas na 

promoção da saúde sob a perspectiva geográfica. Assim, esta proposta se 

configura como um projeto transdisciplinar em que as áreas de saúde e 

educação se articulam de forma orgânica e sistemática para a promoção da 

saúde de pessoas com e sem deficiência. 

Na perspectiva inclusiva, foram realizadas reuniões com os Pibidianos 

para pensar as oficinas em uma perspectiva inclusiva. Dessa forma, foram 

realizadas flexibilizações do material e conteúdos discutidos de forma a garantir 

a qualidade de aprendizagem dos estudantes com deficiências. Esse processo, 

ao mesmo tempo que qualifica a formação docente, instrumentaliza o olhar do 

futuro professor de Geografia para o atendimento de todos seus alunos.  

Sendo assim, perspectiva de uma educação para todos na formação 

inicial  e nos espaços de atuação/vivências proporcionados pelo PIBID por 

exemplo,  propõe a este futuro profissional um fazer pedagógico a partir de uma 

perspectiva inclusiva,  bem como, proporciona e  estudante público alvo da 

educação especial qualidade no seu processo de aprendizagem, uma vez que,      
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[...] a educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis 
e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 
máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem.(BRASIL, 2015, P.6)  

 

 Desta forma o trabalho ao longo do projeto buscou desenvolver práticas 

inclusivas a luz da flexibilização curricular e do direito ao acesso às informações 

de saúde e autocuidado para os estudantes com deficiência e Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) matriculados nas turmas durante todas as ações do 

projeto.      

      

METODOLOGIA 

O projeto iniciou-se com um período de observação de cada estudante, 

público alvo do projeto. Durante três meses, a bolsista acompanhou o cotidiano 

escolar e  observou aspectos referentes aprendizagem e comportamento de 07 

estudantes com Deficiência Intelectual e TEA. O intuito foi entender quais as 

suas especificidades, habilidades e possíveis barreiras a serem enfrentadas 

para uma efetiva participação nas oficinas. A partir disso, foi possível conhecer 

os estudantes, sua relação com a escola e colegas, compreensão acerca dos 

temas a serem estudados, gostos/preferências, como também, foi possível 

analisar a melhor exploração sentidos (principalmente tato, visão, audição).       

Os registros destas observações mesclaram conhecimentos médicos, 

psicológicos, sociais e educacionais levando em consideração o histórico 

pessoal dos estudantes observados. Após esta etapa, foram pensadas em uma 

perspectiva inclusiva as oficinas de saúde sexual e            os materiais a serem 

utilizados. Este trabalho visou a inclusão dos estudantes com deficiência e TEA 

possibilitando a compreensão dos conteúdos e temas trabalhados nas oficinas.  

Uma característica comum usada nas oficinas foi utilização da letra em 

bastão, sendo mais adequada ao entendimento da escrita, dinamiza a leitura, 

como também, facilita a cópia do quadro para o caderno do conteúdo ministrado. 

Outra estratégia em comum foram as figuras, imagens e fotos, quanto mais 

ilustrativo o material, maior é a compreensão. 
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Como um exemplo de flexibilização, teve-se a oficina pensada para  uma 

estudante com deficiência intelectual ser incluída, sendo assim, foram impressas 

algumas fotos dela, coladas em cartolina, recortadas e plastificadas no intuito de 

trabalhar o reconhecimento das partes do corpo, relacionando territórios e o 

respeito ao corpo com a permissão do toque (Figuras: 01 e 02 ).  

 

 
Figura 01: Materiais flexibilizados para as oficinas. Fonte: Arquivo do 

Projeto 
 

  

Figura 02: Imagens da confecção da atividade de reconhecimento do 
corpo. Fonte: Arquivo do Projeto. 

Devido às especificidades de comunicação da estudante, que não 

apresentava fala oralizada, optou-se pela estratégia de a mesma reconhecer a 

própria imagem corporal para o seu autocuidado, usou-se a determinação do 
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pode ou não pode, gosta ou não gosta, através de elementos de Comunicação 

Aumentativa e Alternativa (BERSCH, 2014) visando o reconhecimento da 

agressão/abuso e do carinho afetivo. Assim, foi conectada a disciplina de 

geografia com a temática do respeito, conceituando fronteiras, limites, assédio e 

território. Nesse contexto, como objetivo de aprendizagem buscou-se entender 

a diferença entre limites e fronteiras, identificando as formas de respeito, 

identificando limites individuais e coletivos por meio dos conceitos da geografia, 

o que possibilitou introduzir o princípio da cidadania abordando o assédio.  

               Em outras turmas frequentadas por estudantes com deficiência 

intelectual ou TEA,      realizou-se uma oficina pensada na perspectiva inclusiva, 

que trouxe os elementos da natureza levando para a sala as substâncias em 

forma física estimulando os sentidos como visão, audição, tato e olfato. Desse 

modo, objetivou-se conectar as ações positivas e negativas aos elementos da 

natureza, como a preservação e o descuidado com o corpo, tomando 

imagens/cenas fotográficas como referências para análise e identificação. 

Também foi possível abordar um paralelo entre abuso sexual e bullying, por meio 

de imagens e conexões com o desenho do mapa brasileiro. Assim, concluiu-se 

a atividade pintando as regiões no mapa do Brasil que prevalecem esses 

adventos em questão. 

Seguindo para mais uma aplicação de oficina em turmas com estudantes 

com deficiência e TEA, abordou-se o tema de abusos sexuais, qual gênero sofre 

mais, ISTs – transmissão, prevenção, qual perfil de casais possuem maior índice 

de contágio - correlacionando as regiões portuárias, a saúde pública, rotas de 

comércio na América Latina e a globalização. Tipos de relações homoafetivas e 

heterossexuais. Optou-se por passar o conteúdo ilustrando todas as informações 

com imagens e por fim utilizou-se a pintura para identificar por cores escuras 

para os maiores índices e cores claras para a região de menor índice de ISTs no 

desenho do mapa da América Latina. 

 Outro tema abordado nas turmas com estudantes com deficiência 

intelectual foi a cultura, AIDS e HIV. Pontuou-se as questões sociais, 

econômicas, culturais e territoriais diante da doença e a saúde pública. Também 

se abordou as diferenças entre HIV e AIDS, como ocorre a transmissão, 

prevenção, contribuição do centro de saúde para a prevenção e detecção da 

doença. Para aplicação da atividade foram feitos grupos para facilitar a inclusão 
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e interação de todos. Assim, articulou-se perguntas de múltipla escolha 

interpretativas para conferir o entendimento da aula, bem como um mapa do 

Brasil e de Santa Catarina para pintar as regiões que mais apresentavam HIV. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas observações dos alunos com deficiência intelectual e TEA identificou-

se alguns traços de aprendizagem comuns entre eles, que para melhor 

compreensão dos conteúdos seria necessário a utilização de imagens aliadas à 

escrita, necessidade de materiais coloridos e mais diretos (com figuras e 

desenhos) para manter a atenção na proposta, e, ainda, a importância de 

estímulos constantes da segunda professora para recuperar a atenção. 

Verifica-se a partir da interação dos acadêmicos com os profissionais que 

já atuam com estes estudantes,  a importância dos estudos e práticas 

colaborativas entre os diferentes profissionais e futuros profissionais da 

educação. Acredita-se que o ato de compartilhar experiências e conhecimentos 

proporciona o fortalecimento, segurança e qualificação das práticas pedagógicas 

desenvolvidas e uma maior qualidade na inclusão educacional dos estudantes 

público alvo da Educação Especial. (BAPTISTA, 2007; MANZINI, et al. 2006 

Sendo assim, os materiais  pensados para estes estudantes a partir das 

observações e diálogos com os profissionais da escola foram: opções de gráficos 

para o aprendizado no formato de pizza ou colunas (fica mais fácil para 

quantificar); o material pode aliar informações escritas à imagem ajuda na 

compreensão; a letra em bastão facilita que o aluno copie corretamente e 

compreenda melhor; como também apresentam maiores dificuldades na escrita 

(com supressão de letras) e manter o foco em uma atividade por muito tempo. 

 No que se refere à flexibilização de metodologias o professor pode ler em 

voz alta os enunciados das atividades e mediar para que a atenção do estudante 

se direcione para a atividade. Já no âmbito espacial/ambiental, a posição em 

sala e a agitação da turma, de mesmo modo, colaboram na influência da 

concentração dos alunos. Portanto, a mediação sistemática dos professores 

constrói o sentimento de pertença e a inclusão de todos tanto em atividades 

específicas, quanto no decorrer da aula - a interação sedimenta o conhecimento. 

 

CONCLUSÕES 
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O olhar atento para os estudantes com deficiência, possibilita por meio da 

adaptação de materiais didáticos e flexibilização curricular a real inclusão destes 

alunos no ambiente da sala de aula. Portanto, a mediação sistemática dos 

professores constrói o sentimento de pertença e a equidade e inclusão tanto em 

atividades específicas, quanto no decorrer da aula, possibilitando a construção 

do conhecimento nestes estudantes. 
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Assédio moral no âmbito de educação básica abordagem do corpo - 

território:  relato de experiência no PIBID 
 

Lara Louize Pereira de Oliveira, Laura Cristina Pereira de Oliveira, Kalina Salaib 
Springer 

 
RESUMO: O presente artigo apresentará a experiência de um grupo de 
Pibidianas/os que trabalharam durante o período de um semestre numa escola 
Estadual em Florianópolis/SC. No momento de construir uma oficina, resolverão 
abordar assédio moral numa perspectiva Geográfica de Corpo-Território. O 
objetivo de trabalhar este tema é levar os estudantes a compreender e refletir 
território enquanto espaço dinâmico, construído por meio de regra que delimita 
as interações sociais. O corpo sendo tratado como território tendo as suas regras 
de fronteira, isto é, existe uma construção cultural-histórica-política-social  desse 
território, o corpo, que não infringe e nem desrespeite o território do outro. Na 
interação social entre os estudantes, se percebeu a importância de discutir temas 
relacionados a assédio e respeito, bem como as diferenças entre os corpos. Para 
isso, foi usado na pesquisa contribuição da Geografia para discutir os conceitos 
de Território, Limites, Fronteiras. A área da Geografia tem muito a fornecer, 
relacionando os conceitos numa abordagem pedagógica de tratar o assédio 
moral no ambiente escolar. Foi pensando construir uma oficina com o tema 
Respeito. No primeiro momento do planejamento da oficina, quando foi escolhido 
trabalhar com esse tema, se pensava que Corpo eTerritório eram conceitos 
separados e para juntá-los seria preciso pesquisa Corpo na perspectiva de 
educação sexual e Território na Geografia. Após inúmeras pesquisas, o grupo 
conseguiu dados bibliográficos de geógrafos que trabalham com esse conceito 
de forma única. Foram escolhidas duas pesquisadoras e geógrafas que 
trabalham com o conceito de Corpo-Território para fundamentar essa pesquisa 
que são: Joseli Maria da Silva e Roseli Alves dos Santos. A execução dessa 
oficina, mesmo tendo o planejamento da oficina como suporte, teve as suas 
alterações conforme as turmas e apropriação do conhecimento geográfico. As 
turmas do Ensino Fundamental por não terem discutido alguns conteúdos da 
geográfica, focaram mais em discutir o conceito de território para posteriormente 
fazer a junção de Corpo-Território. A turma do Ensino médio já estava 
familiarizada com o conceito de território que foi possível realizar uma dinâmica 
para que eles/elas entendessem como funciona a fronteira do corpo humano. 
 
Palavras-chave:  Assédio; Corpo- Território; Ensino Básico. 
 
INTRODUÇÃO 
  Na reunião de formação continuada dos estudantes que participam do 

Programa de Iniciação à docência- PIBID do curso de Licenciatura em Geografia 

na Universidade Federal de Santa Catarina foram surpreendidos com o desafio 

de elaborar uma oficina relacionando a área da Saúde com a Geografia. Essa 

proposta foi feita pelo grupo de estudo da medicina que sentiu a necessidade de 
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fazer conexões entre as áreas dos saberes com o objetivo de construir matéria 

pedagógica com tema assédio. 

Durante um período, fomos induzidas pela nossa orientadora a observar 

os possíveis comportamentos de violência que iam se manifestando na sala de 

aula, buscamos elementos que contribuísse na construção de oficina, 

desenvolvida numa Escola Estadual em Florianópolis/ SC. A busca por elaborar 

algo que abarcasse o maior número das problemáticas apresentadas pela turma, 

na qual resolvemos planejar uma oficina para trabalhar com o tema Respeito, 

abordando assédio moral na perspectiva de Corpo — Território. O corpo sendo 

tratado como território possui as suas regras de fronteira, portanto, existe uma 

construção cultural-histórica-política-social para se aproximar do território, 

chamado corpo, sem violar a lei. A escolha de trabalhar assédio moral no âmbito 

escolar surgiu de uma necessidade concreta de levar os estudantes a refletir as 

suas práticas e atitudes diárias. 

As mulheres que articulam no programa, com base nos seus estudos, 

formações e experiências cotidianas, viram a precisão de trabalhar assédio com 

as/os estudantes secundaristas. As idades e as aparências físicas das 

Pebidianas são próximas dos estudantes, aparentemente nesta relação entre a 

professora em formação e os estudantes não foram estabelecidos um respeito 

mútuo. A aproximação das idades contribui para que os mesmos se sintam na 

liberdade de "invadir" o espaço delas para perguntar se tem namorado se pode 

passar o número do celular, qual o nome completo para procurar nas redes 

sociais. 

A prática recorrente contribuiu para que as Pibidianas pensassem que tal 

atitude acontece pela ausência visual das funções estabelecidas em sala, pois, 

não são professores, por não estarem ministrando as aulas, apenas auxiliando, 

assim como, não são estudantes por não estarem uniformizadas. Esse paradoxo 

leva a perceber a necessidade de impor limites, definindo os fenômenos do 

assédio, assim como as suas consequências morais, sociais, psicológica e até 

ilegais. 

Para a realização do planejamento da oficina, articulamos contato com o 

Laboratório de Educação Sexual CEAD/UDESC que ano passado trabalharam 

com intervenções em algumas Escolas Públicas de Florianópolis/SC por meio 

de programas de extensão. A elaboração desse trabalho foi orientada pela 
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professora Dra. Kalina Salaib Springer do departamento de Geografia- UFSC. 

Na fundamentação teórica foi realizado por meio de levantamentos de dados 

bibliográficos de pesquisadoras e Geógrafas que já tratam do conceito corpo — 

território. 

 O artigo está dividido em três partes, na primeira se trata do que é assédio 

moral e como é praticado no ambiente escolar, na segunda parte os processos 

metodológicos para a realização desse trabalho, na terceira e última parte foi 

relatado à execução da oficina. 

 

ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO ESCOLAR 

  O assédio moral de acordo Ghilardi e Heck Kool (2013) não se caracteriza 

numa prática eventual e isolada, mas a repetição da conduta ilícita. A prática de 

ferir a dignidade do outro ocorre segundo Heloani (2005) no âmbito psicológico 

que um indivíduo numa posição de poder faz com o seu colega. Isto é, 

Amazarray (2010) a prática de assédio moral ao contrário de assédio sexual que 

é a materialização do visual ocorre de forma invisível e  sutil nas práticas 

cotidianas de desrespeito, humilhação, submissão de uma pessoa a outra. 

A atitude ilegal não acontece apenas no trabalho, mas em inúmeros 

lugares que exista um indivíduo subordinado a dominação psicológica do outro. 

As ações objetivam causar prejuízo quando as práticas comprometem as 

relações afetiva e social, visto que a prática contínua e desrespeitosa fere a 

autoestima da pessoa entre outros problemas que são desenvolvidos com o 

tempo e a frequência da ação. 

A conduta de assédio moral no âmbito escolar está pareada com as 

práticas que foram descritas até agora, uma vez que a escola é vista como 

espaço de resolver conflito Silva (2007), de produção e reprodução da vida 

social. No imaginário popular, a escola tem um peso social muito grande, pois é 

visto como único lugar de produção do conhecimento. No entanto, os estudantes 

que ali frequentam já possuem conhecimentos segundo as suas realidades. As 

práticas reproduzidas na escola necessitam trazer para o consciente de que 

podem estar ultrapassando o território do outro. Pensar Corpo- Território 

relacionado com assédio moral é tratar as questões psicossociais como parte 

desse território, no qual, existem regras para uma aproximação e interação 

social. O corpo na sua plenitude sendo tratado como território possui normas de 
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fronteira, ou de melhor maneira, existe uma construção cultural-histórica-política-

social desse território, chamado corpo, que não infringe e nem desrespeite o 

outro. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Enquanto Pibidianas, percebemos a importância em se discutir temas 

como assédio e respeito, assim como a presença da diversidade dos corpos. 

Nesse sentido, buscamos trazer as contribuições da Geografia, discutindo 

conceitos de Território, limites, fronteiras, fazendo a interrelação da questão de 

assédio como fenômeno problematizado, pois, estamos tratando a escola como 

o espaço de produção e formação de territórios, partindo do pressuposto de cada 

corpo é um. 

Portanto, o objetivo das oficinas era fazer com que os estudantes 

compreendessem o território como espaço dinâmico, delimitando os corpos 

nesta relação de interação social. Assim, trouxemos a concepção do corpo 

enquanto território, contribuindo para a construção das regras, e inserindo o 

conceito de fronteira para trabalhar as formas de possibilidade de migração ou 

aproximação sem violar nenhum aspeto legal estabelecido pelo corpo — 

território. 

A princípio, quando escolhemos trabalhar com este tema, pensávamos 

que corpo e território eram conceitos separados e que necessitaríamos 

pesquisar corpo na perspectiva de educação sexual e depois território na 

perspectiva geográfica. Demorou um tempo para conseguirmos levantar dados 

bibliográficos de geógrafos que próximas a essa perspectiva de Corpo-Território. 

Elaboramos um plano de aula com o tema Respeito baseado nas 

pesquisas de duas geógrafas que são Silva (2007) que trabalham com questões 

de gênero na geografia, a partir de abordagem usando lentes da teoria feminista 

para analisar o espaço. Para Silva (2007) abordar a produção do espaço como 

um lugar dinâmico, formado por inter-relações, exige um olhar disposto a se 

atentar para cotidiano, ao micro-social permitindo “compreender que não são as 

diferenças dos corpos de homens e mulheres que os posicionam em diferentes 

âmbitos e hierarquias, mas sim a simbolização que a sociedade faz delas” 

(SILVA, 2007, p.36) tornando-se disparatado a associação de gênero e local, 

identidade e lugares, assédio e Corpo-Território. A (BOLZAN, 2011) cultura 
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como elemento desse corpo-território diz respeito ao conhecimento, à reflexão 

das experiências vividas individualmente, de caracteristicas dos diferentes 

grupos sociais.  

 

PERMISSÃO PARA ATRAVESSAR A FRONTEIRA DO CORPO TERRITORIO  

No dia confirmado para aplicar a oficina, devido a um trânsito 

enlouquecedor na cidade de Florianópolis, influenciando diretamente no atraso 

do outros dois pibidianos/a,  inclusive, do professor, que por sua vez, sugeriu  

quem chegasse mais cedo, fosse  iniciando apresentação, de forma que,  na 

ausência de um professor a aula não pode ser ministrada por um pibidiano/a ou 

estagiário. Mas, como a situação não  demonstrou outra solução, foi assumido   

a direção da aula por uma pibidiana, aproveitado o momento para conduzir uma 

conversa informal,  construindo uma relação de confiança, apresentando quais 

são as propostas do projeto de iniciação a docência. Servindo como ferramenta 

para não deixarem soltos no corredor.  

Em  combinado prévio com o professor, acordamos de aplicar essa oficina 

as turmas de ensino médio, com faixa etária que variam dos quinze aos 

dezenove anos. Tínhamos um roteiro a seguir, o plano de aula elaborado como 

auxiliador, porém o tempo não estava ao nosso favor, apenas vinte e cinco 

minutos. Agimos no improviso, desenvolvendo uma dinâmica que possibilitasse 

a compreensão de território. Para isso,  foi utilizando três perguntas para guiar à 

atividade: O que é território? Para que serve? Como é usado? Já que o conteúdo 

anterior da disciplina de Geografia tinha sido esse. Não demonstraram muito 

interesse, responderam apenas o óbvio, demonstrando ser algo decorado.   

No segundo  momento  da primeira aula,  dividimos a turma em grupos 

pequenos. Dez minutos para organizar - se, decidindo quem seria o líder do 

grupo, o nome (identidade coletiva), três regras para determinar quem vive neste 

território, um fator de imigração (problemática de saída, assim como uma regra 

de aceitação). O/a líder teriam que apresentar o que foi decidido, tentar acordos 

com os outros território. Pibidiano/as na função de articular e auxiliar na 

construção de propostas. Na primeira turma se limitamos apenas a isso, não 

conseguimos avançar pelo curto tempo. Embora, tenha sido bem interessante 

abordar território a partir dessas dinâmicas, a imaginação,  fronteiras, respeito 
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foram surgindo de forma fluida. Claro, tornou-se  uma brincadeira para alguns, 

deixando a imaginação livre para  construir as narrativas.  

Um dos pibidiano pegou alguns post-it distribuindo pelo corpo dos 

aluno/as, aproveitando das regras de dominação territorial para que pudesse 

avançar na retirada de cada papelzinho, encostando no outro corpo pedindo 

licença, respeitando as regras de convivência estabelecido na fronteira.  Não 

alcançamos resultados satisfatórios, pois, a aula acabou. 

Com a segunda turma, a repetição da oficina, tendo por diferença um 

tempo maior, seguindo a mesma metodologia do plano de aula, diferenciando 

pela abertura que o segundo ano do ensino médio demonstrou.  Na hora de 

abordarmos o assédio, utilizamos algumas  perguntas chaves para direcionar o 

debate.  Sendo   o que é assédio? O que fazer numa situação dessa? . O 

acúmulo a respeito da temática, assim como o interesse parecia maior. Grande 

parte das meninas relataram algum exemplo, sempre lançando na terceira 

pessoa.  Algumas palavras eram escritas no quadro, possibilitando a construção 

de uma mapa mental. 

O conceito de corpo - território foi abordado pela pibidiana, em um ato 

provocativo  de sentar na mesa de uma das alunas que estava próxima a janela. 

O que causou um certo  espanto, notavelmente um desconforto. Ao perceber 

isso, foi perguntado o que  achava desse comportamento; descontente, disse ter 

se sentindo invadida, em posição  destaque, pois, ao mesmo que tempo em que 

executava a ação,  se mantive  falando, de modo que a turma  seguia com olhar, 

consequentemente para ela também. Nesse momento, era uma  situação de 

subordinação encenada, na qual a estudante se encontrava, com relação a mim,  

havia um reforço de dominação (SILVA, 2007). Porém, não foi interpretado como 

assédio, por envolver uma questão de gênero, ambas mulheres. Não sendo uma 

prática de caráter repetitivo. “ Após esse episódio,  retornamos a pergunta “o que 

é assédio?”.  As respostas mudaram um pouco, voltaram com mais elementos 

do dia a dia, com exemplos próximo de amiga/os e parentes. Segundo Silva 

(2007) esses atos são mediados, reproduzidos na dependência de uma série de 

elementos que influenciam na performance, como tempo, espaço e contexto 

grupal. 

A cultura diz respeito ao conhecimento, à reflexão das experiências, de 

características dos diferentes grupos sociais. Para viver numa sociedade plural, 
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é preciso saber respeitar as diferenças, compreendendo as desigualdades, 

assim como, as diferenças de valores (BOLZAN, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da proposta de intervenção exercutada por meio da  oficina Corpo 

- Território foi possível observar  bons resultados no desenvolvimento dos 

estudantes na qual gerou debate sobre o conceito de território e como o corpo 

se relaciona com o mesmo. Os estudantes inumeras vezes buscaram recursos 

na sua própria realidade para compreender melhor como é manisfestado o 

assédio moral no seu territorio, neste caso o corpo.  

A discussão não se conteve apenas naquele momento, os estudantes 

levaram para outros espaços na intenção de discutir mais, principalmente 

quando havia os/as pibidianos/as. Com isso, compreender a resposabilidade que 

estavamos assumindo perante as formações de sujeitos fez com que utilizamos 

ferramentas educacionais para trabalhar a conscientização das ações,  

demonstrarndo um engajamento e, maior sensibilidade para com as questões de 

assédio moral nos diferentes espaços e pessoas, principalmente entre os 

colegas. 
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As IST’s na América Latina e sua ligação com as regiões portuárias 

 
Gabriele Lins, Rafaela Saraiva 

 
INTRODUÇÃO 

O presente texto é resultado das atividades desenvolvidas no PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) na Escola Estadual 

Getúlio Vargas, Florianópolis. A solicitação de se trabalhar com o tema 

sexualidade partiu da escola, com base na realidade vivenciada por seus 

estudantes, entre os quais, gravidez na adolescência, situação de abuso sexual 

e infecção de doenças sexualmente transmissíveis, o que também demonstra e 

reforça a importância de tratar o tema.  

Para tanto, articulou-se os fundamentos teóricos advindos da Geografia da 

Saúde, transportando-os para dentro da sala de aula. Isto possibilitou um 

trabalho preventivo aliado a conceitos e categorias de análise essencialmente 

geográficas.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Metodologicamente, organizou-se oficina temática para o sétimo ano do 

Ensino Fundamental cujos conceitos entrelaçaram Migração, Regiões 

Portuárias, Importação, Exportação, Saúde pública, ao mesmo tempo que 

trabalha com as Infecções Sexualmente Transmissíveis, sendo apresentados 

dois mapas para os alunos, um com as regiões portuárias da América Latina e 

outro com os índices de infecções sexualmente transmissíveis, de modo que 

estes teriam que estabelecer algumas relações. Para auxiliar foi distribuído um 

infográfico que continha informações sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis mais conhecidas e os conceitos geográficos que seriam 

trabalhados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados desta oficina, os alunos puderam identificar a relação 

entre os portos e os altos índices de IST’s, bem como o quão alarmantes são a 

questão da saúde pública e da vulnerabilidade social destas regiões da América 

Latina.  
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Segundo a Organização Marítima Internacional (IMO) mais de 90% do 

comércio mundial é distribuído pelo mar, e o transporte marítimo é considerado 

aquele que apresenta o melhor custo-benefício para a circulação em escala 

global de grande volume de bens e matéria-prima. Isso significa que as 

mercadorias são recebidas, redirecionadas e distribuídas por meio de um porto. 

Neste contexto, os impactos que as rotas comerciais causam nas comunidades 

viventes nas regiões portuárias da América Latina, se apresenta como um tema 

de extrema relevância nos estudos de um Geógrafo.  

A questão de saúde pública e vulnerabilidade social dessas regiões são 

alarmantes. Principalmente quando se trata de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, como foi possível identificar ao analisar os mapas 1 e 2, 

juntamente com os alunos do sétimo ano da Escola de Educação Básica Getúlio 

Vargas da cidade de Florianópolis-SC. 

 

 
Mapa 1 - Os Principais Portos da 
América Latina. Fonte: CEPAL – 
2018. 

 
Mapa 2 - Os Índices de IST’s na 
América Latina. Fonte: UNAIDS – 
2018. 

 

Ao observarem os mapas os alunos perceberam que, coincidentemente, as 

maiores concentrações de IST’s estão nas regiões portuárias, por exemplo, no 

Panamá se encontra o porto de maior circulação e é o país com maior 

concentração de IST’s na América Latina. Com isso, nosso objetivo em sala foi 

identificar com os alunos as causas dessas relações.  

 De acordo com (HORONATO 2016), Os trabalhadores que atuam 

diretamente na operação portuária, os que trabalham em atividades de suporte, 
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apoio ou serviços vários, os que chegam como imigrantes para um novo país, a 

marujada, as prostitutas etc., com suas identidades, idiomas, religiões, hábitos e 

todos os demais traços culturais que acabam se misturando, formam uma cultura 

peculiar que está naquela cidade, mas que com ela não se confunde, faz parte 

dela, mas apresenta profundas diferenças com a cultura urbana mais geral. 

Partindo desse pressuposto, nosso olhar geográfico para essa comunidade deve 

ser mais cauteloso, é nesse sentido que vamos identificar as principais causas 

das IST’s nas regiões portuárias da América Latina. 

 Questão da Migração: O porto é a porta de entrada dos imigrantes 

estrangeiros e nacionais e, a região portuária, acaba normalmente sendo o local 

aonde vai se instalar e procurar sobreviver, especialmente para aqueles que aqui 

chegam sem recursos e sem nenhum contato pré-estabelecidos neste novo 

lugar. 

 Questão da Prostituição: Por ter como uma das características principais 

o fluxo migratório muito elevado, o Porto também acaba sendo um lugar com a 

forte presença da prostituição, pois os homens que fazem viagens de longas 

distâncias, quando chegam, procuram esse meio como forma de “necessidade” 

de distração.  

 Questão do Narcotráfico: As Rotas de comércio realiza o transporte de 

diversas mercadorias, entre elas, medicamentos e drogas alucinógenas, 

proporcionando maior facilidade do uso de drogas injetáveis aos trabalhadores 

do Porto, influenciando assim, no compartilhamento de seringas. 

 Questão de vulnerabilidade social: Em muitos países da América Latina, 

discriminação e falta de dados são fatores que influenciam a falta de políticas 

saúde pública preparada para atender as necessidades da comunidade 

sexualmente ativa, além de influenciar na falta de educação sexual nas escolas 

de ensino básico. No entanto, se comparado em termos globais, a epidemia de 

HIV na América Latina é relativamente controlada. Segundo estimativas da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e UNAIDS, a infecção pelo HIV afetou 1 a cada 200 adultos de 15 a 49 

anos de idade na América Latina no final de Século XX. A taxa de prevalência 

foi de cerca de 0%. No Caribe, essa taxa é quase quatro vezes maior, e acredita-

se que 1,96% dos adultos na faixa etária sexualmente ativa atualmente vivem 
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com o HIV suas taxas ainda estão abaixo das da África do Sul e Saara, onde 1 

em cada 12 adultos é infectado pelo vírus que causa a AIDS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o trabalho realizado em sala de aula foi possível comprovar a 

necessidade de se tratar de temas relacionados a saúde pois muitos dos alunos 

tinham dúvidas sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis por 

falta ou escassez de diálogo relacionado a esse tema. 

 Após a conclusão da oficina os alunos foram capazes de compreender que 

uma Infecção sexual não depende de orientação sexual ou de qualquer 

estereótipo, e as possíveis consequências de se ter uma relação sexual sem 

prevenção. 
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Geografia: cultura, AIDS E HIV 

 
Ricardo André Mewes Burghardt, Bianca Pavanello, Kalina Salaib Springer 

 
RESUMO: Frente à necessidade da abordagem de temas relacionados à saúde 
no ambiente escolar, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma das 
oficinas preventivas de saúde sexual desenvolvida pelos bolsistas do Programa 
Institucional de Iniciação à Docência - PIBID - Geografia / UFSC,  apresentada 
nas turmas 7°, 8° e 9° anos do ensino fundamental. A realização de oficinas 
sobre saúde sexual preventivas e a aplicação de um questionário aos alunos, 
deu-se sob a perspectiva geográfica, espacializando doenças, relacionando-às 
interculturalidade, meio ambiente, sociedade e diversidade, destacando a 
magnitude desse debate. Como também, enfatiza assuntos importantes tanto 
relacionados à saúde quanto à geografia. 

 
Palavras-chave: PIBID; Geografia; Saúde; IST’s; Cultura. 
 
INTRODUÇÃO 

Segundo a Base Comum Curricular (2017, p.10) “conhecer-se, apreciar-

se e cuidar da sua saúde física e emocional”, é uma das competências gerais 

que deve orientar um princípio transversal e de competência geral que deve 

permear toda a educação básica no Brasil. Neste contexto, a Geografia, como 

componente curricular, disciplina, pode utilizar-se de aportes teórico 

metodológicos próprios na abordagem da saúde social e ambiental. Estas 

teorias, advindas da Geografia da Saúde e da leitura de diferentes geógrafos, 

como Milton Santos, Josué de Castro e Christovam Barcellos trazem para o 

debate geográfico as nuances sociais e espaciais que determinam a promoção 

da saúde ou a disseminação das doenças. Assim, é objetivo deste texto relatar 

a experiência de elaboração e execução da oficina “Cultura, AIDS e HIV”, 

realizada no âmbito do PIBID / UFSC - Geografia na Escola de Ensino Básico 

Getúlio Vargas, em Florianópolis - SC. Esta e outras oficinas tinham como 

objetivo abordar temas de saúde e sexualidade, vinculando-os a conceitos 

tradicionalmente trabalhados na disciplina, como território, globalização e 

paisagem. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento das oficinas, o PIBID - Geografia / UFSC fez 

parceria com um projeto de educação sexual desenvolvido pelo curso de 

Medicina / UFSC. Este projeto realiza oficinas sobre saúde sexual preventiva nas 
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escolas do município de Florianópolis. Partindo de conceitos Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), autocuidado, cultura e 

globalização, foi produzido um material pedagógico voltado para Ensino 

Fundamental - Anos Finais. Contemplando de forma geral os temas trabalhados, 

e a partir disso, a inserção das oficinas em sala de aula, abordando os temas e 

realizando a  discussão de dados, a espacialização da doença, bem como 

demonstrando a importância da prevenção destas e a relevância do 

autocuidado. Após a realização da oficina, houve aplicação de uma atividade 

avaliativa para analisar o aprendizado dos alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A AIDS é uma das  enfermidades que mais matam no mundo, onde, 

segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), 

cerca de 770 mil pessoas morreram em 2018 por conta de complicações 

causadas pela AIDS. 

Durante o processo em sala de aula, foi possível constatar que, mesmo 

sendo um assunto tangente a todas as disciplinas e de grande abrangência, foi 

possível concluir que os alunos apesar de saberem debater alguns fatos sobre 

a AIDS, não possuem um conhecimento desenvolvido e necessário sobre o 

tema, também, não têm seus corpos e dos colegas como princípio norteador. 

Referindo-se à relação da geografia com a temática, percebeu-se a grande 

dificuldade por parte dos alunos de associar alguns conceitos tratados, apesar 

de já terem estudado os mesmos durante o ano letivo até o momento da inserção 

da oficina, tiveram dificuldades para espacializar os dados no Brasil e no estado 

de Santa Catarina.  

Com relação aos resultados obtidos através da atividade avaliativa após 

a oficina, pode-se destacar que houve um excelente entendimento sobre o que 

estava sendo tratado, principalmente pelas duas turmas do 8° ano, pois haviam 

recentemente estudado sobre AIDS e HIV nas aulas de ciências, e com isso, 

algumas informações estavam frescas e acabaram se tornando mais claras com 

a aplicação da oficina. Nas demais turmas, já se tinha também certo 

conhecimento sobre o tema, mas que às vezes não estava claro ou até mesmo, 

não sabiam sobre. 
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Abordando as dificuldades observadas com a técnica aplicada, 

evidenciou-se sérias dificuldades em todas as turmas, para relacionar os dados 

às regiões do território brasileiro e do estado de Santa Catarina. Dentre os erros 

mais comuns observados, estava não saber quais estados compõem cada 

região do país.  

A atividade foi dividida em sete questões, seis referentes ao tema da 

oficina, sendo elas: 1) Por que em festas típicas e com um grande número de 

pessoas, há um maior número de casos de proliferação da doença? 2) Quais 

são os principais meios de contrair o HIV? 3) Como prevenir a transmissão do 

HIV? 4) Por que é importante prevenir o HIV? 5) Pinte no mapa as duas regiões 

brasileiras que mais apresentam casos de HIV: 6) Qual região de santa catarina 

apresenta mais casos de HIV? Destaque no mapa. E a última questão dedicada 

para os alunos opinarem sobre o que acharam da oficina, o que pode melhorar 

e o que mais seria interessante abordarem. 

 No quadro 1, é possível observar o número de acertos por turma de cada 

questão referente ao tema: 

 

Quadro 1: Análise da aplicação da atividade, número de acertos por questão 

Turma 

Número 
de 

estudant
es 

Questão 
1 

Questão 
2 

Questão 
3 

Questão 
4 

Questão 
5 

Questão 
6 

7°3 21 18 10 20 16 11 21 

8°3 20 19 8 20 17 6 19 

8°4 10 10 9 9 10 5 4 

9°3 23 23 15 23 22 10 16 

Org. Ricardo André Mewes Burghardt 

 

 Percebe-se que em todas as turmas praticamente, menos da metade dos 

estudantes acertaram a questão 5, que é justamente a questão onde deveriam 

pintar os estados das regiões Nordeste e Sudeste, onde se encontra os maiores 

números de casos de HIV. Com isso, é possível concluir que os alunos possuem 

grandes dificuldades na espacialização geográfica dos dados, como supracitado. 

Além disso, os alunos possuíam um texto de apoio, mas mesmo assim, tiveram 

dificuldade. Outra questão com menor quantidade de acertos foi a questão 2, 
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mas por falta de atenção. Nesta, os estudantes deveriam assinalar quais 

alternativas eram meios de contrair o HIV e muitos assinalaram apenas uma 

opção, sendo que eram quatro as opções corretas, então o número de acertos 

da questão completa foi menor.  

Em relação às demais questões, houve uma boa taxa de acertos, 

destacadamente à questão 6, que refere-se à região do estado de Santa 

Catarina com maior número de casos HIV. Nesta indagação os alunos possuíam 

o nome das cidades com as maiores taxas da doença e o mapa dividido por 

regiões do estado. Grande parte dos alunos souberam localizar as principais 

cidades do estado com altos índices de HIV (Itajaí, Blumenau, Gaspar, Balneário 

Camboriú, São José e Florianópolis), sendo assim, perceptível que possuem um 

certo conhecimento em relação ao estado de Santa Catarina. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Com a abordagem desse tema através do PIBID e sua inserção nas salas 

de aula, possibilitou-se aos alunos um aprendizado mais esclarecido sobre as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis, ainda, permitiu uma atuação direta do 

graduando como professor. Foram encontradas dificuldades pontuais, como a 

inexistência de aparelhos eletrônicos (datashow) que facilitariam a abordagem, 

assim como, certa falta de maturidade por parte dos alunos para debater um 

tema tão importante. Conclui-se que há a necessidade de uma melhor 

abordagem e revisão da geografia enquanto disciplina, por conta da grande 

dificuldade dos estudantes na aplicação dos aprendizados na prática. Por fim, o 

debate sobre saúde na Geografia possui demasiada importância, uma vez que 

através da Geografia é possível espacializar as doenças, colocando em prática 

uma saúde preventiva, tornando esse tema algo fundamental para ser abordado 

em sala de aula. 
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‘Desafio das vivências’: uma experiência pedagógica para os direitos 
humanos na educação geográfica do sétimo ano  

 
André Vargner Peron de Morais 

 
RESUMO: O trabalho descrito neste resumo é uma experiência pedagógica 
desenvolvida com alunos do sétimo ano da educação básica no Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. A prática 
pedagógica desenvolvida está dentro da abordagem curricular da disciplina de 
Geografia desenvolvida para esse ano dos anos finais do Ensino Fundamental. 
Em seu desenvolvimento, o objetivo foi proporcionar uma Educação para os 
Direitos Humanos, com conhecimento para a cidadania e respeito às diferenças. 
 
Palavras-chave: Anos Finais; Educação Geográfica: Direitos Humanos 
 

INTRODUÇÃO 

Ao desenvolver a educação geográfica na escola é preciso proporcionar 

aos estudantes a apropriação de elementos que os situe no mundo e que os 

ajude a produzir questionamentos da realidade socioespacial. É nesse sentido 

que a disciplina de Geografia procurou estabelecer um diálogo entre seus 

conteúdos curriculares abordando uma Educação para os Direitos Humanos 

com os estudantes. 

A estratégia curricular desenvolvida na disciplina de Geografia junto a 

uma turma de sétimo ano do Ensino Fundamental que proporcionou o 

desenvolvimento do ‘Desafio das Vivências’ foi um estudo realizado sobre as 

características da população brasileira, tema presente no programa da disciplina 

que a Base Nacional Curricular Comum – BNCC – (BRASIL, 2018) na referida 

fase e etapa escolar da Educação Básica. Nessa abordagem, o documento da 

BNCC estabelece que o currículo da disciplina de Geografia deva “analisar a 

distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-

cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, 

sexo e idade nas regiões brasileiras”. (BRASIL, 2018 p.386-387). 

Os estudos quantitativos dessas temáticas apontadas acima pela BNCC, 

anteriormente a ela já eram desenvolvidas por alguns dos Professores de 

Geografia do Colégio de Aplicação, e desta forma, possibilitaram o 

desenvolvimento desse trabalho qualitativo sobre a temática que envolve as 

condições de vida no Brasil.  As temáticas da população brasileira para este ano 
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escolar conduziram a uma reflexão sobre desigualdades sociais do país no 

tocante a questões relacionadas a: saúde, trabalho, habitação, segurança, 

educação, deficiências e inclusão social. Estas temáticas trazem consigo 

discussões e elementos que convergem para uma educação que promova e 

respeite os direitos humanos, conforme consta, por exemplo, nas Competências 

Gerais da Educação Básica na BNCC (BRASIL, 2018). Assim, este resumo lida 

com uma prática pedagógica voltada ao desenvolvimento de uma Educação 

para Direitos Humanos (EDH). 

Essa relação existente entre temas geográficos e os direitos humanos 

ocorre pois é fundamental reconhecermos que tais direitos são aqueles que o 

indivíduo possui por sua existência como uma pessoa humana, tais como: “o 

direito à vida, à família, à alimentação, à educação, ao trabalho, à liberdade, à 

religião, à orientação sexual e ao meio ambiente sadio, entre outros. São direitos 

fundamentais, reconhecidos no âmbito internacional, garantidos pelo sistema 

social do qual o indivíduo faz parte” (BRASIL, 2013 p.11).  

Conforme o Plano Nacional de Educação para os Direitos Humanos, a 

educação fundamentalmente é um meio privilegiado na promoção dos direitos 

humanos, pois “é compreendida como um direito em si mesmo e um meio 

indispensável para o acesso a outros direitos” (BRASIL, 2007 p.25). Nesse 

sentido, é oportuno desenvolver esse tema na disciplina de Geografia pois 

também é importante que se reconheça que a educação escolar, na qual ela está 

inserida formalmente, é um direito humano garantido pela Constituição Federal 

(BRASIL, 1988).  

As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos – DNEDH 

(BRASIL, 2013) apontam que as instituições de ensino, desde Educação Básicas 

até o Ensino Superior, deveriam direcionar seus projetos pedagógicos para uma 

educação voltada ao cumprimento e respeito aos direitos humanos, 

preocupando-se não só com os conteúdos voltados para o letramento, mas 

também com a formação humana.   

Ainda nessas diretrizes, há convergências com a prática pedagógica 

desenvolvida no que diz respeito a ideia de produzir questionamentos sobre a 

realidade socioespacial, pois a “educação é um instrumento imprescindível para 

que o indivíduo possa reconhecer a si próprio como agente ativo na modificação 

da mentalidade de seu grupo, sendo protagonista na construção de uma 
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democracia.” (BRASIL, 2013 p. 11). Se houver condições asseguradas para 

garantir esse protagonismo também pode ocorrer alterações profundas na 

realidade geográfica da comunidade inserida nessa educação que contempla as 

DNEDH.  

Uma sala de aula com vinte e cinco alunos ainda representa pouco para 

as ambições das DNEDH mas o ‘Desafio das Vivências’ é convergente a ela, 

porque contemplou algumas das ações programáticas voltadas para a Educação 

para os Direitos Humanos (EDH), como por exemplo, “tornar a educação em 

direitos humanos um elemento relevante para a vida dos(as) alunos(as), 

envolvendo-os(as) em um diálogo sobre maneiras de aplicar os direitos humanos 

em sua prática cotidiana; promover um incentivo aos estudos e pesquisas sobre 

as violações dos direitos humanos no sistema de ensino e outros temas 

relevantes para desenvolver uma cultura de paz e cidadania” (BRASIL, 2007 

p.32-35). 

Como ressalta Lapa, Gusso e Souza (2018, p.129), para que a EDH possa 

ser uma educação inclusiva, multicultural e equitativa, ainda existe uma série de 

desafios a serem desenvolvidos e superados em nosso país. Nesse sentido, 

reconhecemos ser embrionária, porém importantíssima, a prática pedagógica 

proposta neste contexto escolar em específico, mas representa um começo 

dentro desses desafios amplos da EDH e das DNEDH, pois buscou contemplar 

os princípios da EDH, sendo planejada dentro do programa curricular da 

disciplina de Geografia para a Educação Básica. O objetivo da proposta 

pedagógica foi criar, desenvolver e fortalecer valores, atitudes e 

comportamentos que ampliassem o debate e respeitassem os direitos humanos.  

O Desafio das Vivências teve um objetivo específico de proporcionar 

conhecimento e experiências de algumas condições de vida e de vivências, 

possibilitadas pelas pesquisas, debates, registros, dinâmica e cumprimento das 

atividades. Diante disso, também alcançou a meta de proporcionar uma reflexão 

e o desenvolvimento de atitudes que conduzam ao respeito, a cidadania e a 

atitudes inclusão, dentro e fora do ambiente escolar.  

 

 

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS   
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Inicialmente, essa atividade foi sendo construída a partir de uma 

metodologia apresentada e desenvolvida pelo grupo de pesquisa ‘Conexão 

Escola Mundo’, que é constituído por pesquisadores do Grupo de Pesquisa em 

Mídia-Educação e Comunicação Social-COMUNIC/UFSC e por professores do 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Nossa 

participação nesse grupo de pesquisa, nos possibilitou o levantamento e 

conhecimento de uma demanda sobre direitos humanos com os alunos do 

colégio.  

A ação investigativa do grupo de pesquisa ‘Conexão Escola Mundo’ 

detectou uma falta de empatia por parte dos alunos do sétimo ano no cotidiano 

escolar.  Nos registros da pesquisa evidenciamos que, algumas incomodações 

do cotidiano dos estudantes em suas relações com os colegas, como o que 

agride e causa sofrimento ao “outro”, era visto apenas como “frescura”, 

“preguiça”, entre outros termos por parte de alguns. Identificamos que esse fato 

acomoda o pensamento de quem efetua, eventualmente, essas práticas. Esses 

dados nos levam a concluir que tais estudantes também se ‘confortam’ em outras 

situações de sofrimento, como a falta de um lar, de melhores condições de vida, 

de condições que os portadores de deficiência vivem, entre outros. 

Diante desses dados, realizamos o planejamento do ‘Desafio das 

Vivências’ na disciplina de Geografia pelas reflexões proporcionadas com o 

conhecimento da EDH e a convergência das demandas de pesquisa com o 

conteúdo programático da disciplina. Essa atividade também foi impulsionada 

pelo trabalho de conclusão para a disciplina de “Educação para os Direitos 

Humanos e a Cultura Digital”, ministrada pela professora Andrea Lapa e ofertada 

junto ao Programa de Pós-graduação em Educação da UFSC. 

O referencial metodológico para essa atividade foi inspirado pelo em 

Magendzo (2006) apud Brasil (2013 p. 57-58, 2013), em que foi constatado que 

ao educador em direitos humanos necessita adotar metodologias participativas, 

para que no debate seja possível. Nesse sentido, é preciso colocar os alunos em 

uma situação de alerta e de discussão, a medida em que se contrastam, 

comparam e criticam os temas envolvidos.  

Com esse aporte metodológico, e pelo conhecimento da prática do IDDH 

(2019), a primeira fase desse planejamento correspondeu a delimitação do 

problema a ser abordado, com a seleção e sistematização das informações 
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pertinentes e necessárias aos conteúdos curriculares e convergentes com os 

dados da pesquisa. A segunda fase foi a de ação. Essa ação, materializada na 

execução do ‘Desafio das Vivências’, foi compartimentada em dois momentos.  

No primeiro momento, a ação com os estudantes foi constituída de 

algumas pesquisas e leituras sobre o tema “desigualdades sociais no Brasil” e 

“direitos humanos”. Os desdobramentos dessa temática foram delimitados com 

uma leitura e discussão da cartilha sobre Direitos Humanos produzida pelo 

cartunista Ziraldo (BRASIL, 2008) e uma pesquisa sobre essa temática.  

Subsidiados por um conhecimento prévio sobre a temática direitos 

humanos, a partir da leitura do Ziraldo, os estudantes foram divididos em grupos 

e, com os equipamentos disponíveis no Laboratório Interdisciplinar de Formação 

de Educadores – LIFE –, do Colégio de Aplicação da UFSC, tiveram acesso aos 

textos e sites para pesquisas sobre a temática das desigualdades sociais no 

Brasil. Os textos e sites para leitura sobre os temas foram pré-selecionados pelo 

professor e disponibilizados no blog da disciplina de geografia – 

www.geoaplicacao.wordpress.com (MORAIS, 2019) com acesso pelos 

equipamentos do LIFE. 

Essa delimitação da pesquisa pelos textos e sites postados no blog foi 

realizada para suprir a dispersão que os estudantes apresentam nas pesquisas 

aprofundadas na internet, decorrente da faixa etária e da ansiedade em ‘terminar 

logo’. Tal comportamento os leva a considerar, muitas vezes, apenas a primeira 

ocorrência dos sites de pesquisa e também deixa alguns alunos(as) 

inseguros(as) com o que selecionar para o estudo em questão. 

No segundo momento, com o objetivo de produzir textos e cartazes sobre 

as temáticas de pesquisa, as atividades que os estudantes deveriam realizar 

foram encaminhadas por ‘cartões’. Neles foram descritos os papéis a serem 

assumidos pelos estudantes naquele momento, constituindo-se nessa etapa o 

ponto principal do ‘Desafio das Vivências’. Esses papéis, elencados e 

delimitados pelo professor titular da disciplina de Geografia, são em geral, papéis 

desempenhados no cotidiano da turma e que fazem parte da vivência escolar 

dos estudantes. Ele foi definido por meio de reflexões dos dados de pesquisa do 

grupo ‘Conexão Escola Mundo’ e consolidado pelas diversidades e 

desigualdades observadas e presentes em sala de aula.  

http://www.geoaplicacao.wordpress.com/
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Ao receber o ‘cartão’, os encaminhamentos que nele constavam deveriam 

ser cumpridos pelos estudantes, como forma de avaliação da atividade. Aleatório 

à personalidade e realidade de cada estudante, alguns exemplos de posturas 

que eles precisaram assumir com esses cartões foram: inquietação, sendo 

inoportuno aos amigos; pessoa com deficiência física, ficando imóvel; pessoa 

cega, ficando vendado; comprometimento com a atividade, registrando tudo de 

todos; acesso a componentes eletrônicos, enfatizando desigualdade 

tecnológica; acesso a materiais, demonstrando desigualdade de recursos; 

descomprometimento, não sendo solidário ao grupo; liberdade, podendo 

transitar a qualquer momento pela escola; responsabilidade, tendo o dever de 

coordenar o trabalho; características emocionais, ficando em silêncio; 

características sociais, sem acesso a equipamentos e materiais.  

A turma de estudantes, com cada um desempenhando o seu respectivo 

papel, foi dividida em grupos de três integrantes. Esses grupos tiveram que 

produzir um cartaz e um texto com temáticas pertinentes a cada grupo. Cada 

grupo recebeu uma das seguintes temáticas: saúde, trabalho, habitação, 

segurança, educação, deficiências e inclusão social. São os assuntos que 

envolveram os debates sobre os direitos humanos na abordagem curricular da 

população. Esse conteúdo sobre a população brasileira que se relacionam com 

as temáticas previamente estudadas também foram postado no blog da 

disciplina – www.geoaplicacao.wordpress.com - (MORAIS, 2019)  para que eles 

concluíssem e apresentassem os trabalhos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização de uma atividade pedagógica é sempre constituída de muitas 

variáveis, principalmente devido a dinâmica dos estudantes diante dela. Com o 

‘Desafio das Vivências’ não foi diferente pois, embora tenha sido explicado 

previamente o que aconteceria nas aulas previstas para essa atividade, demorou 

um pouco para que os alunos compreendessem os papéis designados na 

experiência descrita nos cartões. Ousamos dizer que essa dificuldade era até 

uma forma de resistência a tal desafio, pois os privava de movimento e até 

dificultava a realização dos trabalhos propostos aos grupos.  

O cronograma foi sendo reelaborado a cada imprevisto, que ocorreu pela 

própria dinâmica da turma e também por outros acontecimentos inesperados que 

http://www.geoaplicacao.wordpress.com/
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interferiram no calendário escolar. Essa reestruturação fez com a atividade, 

desde sua fundamentação teórica até a sua conclusão, ocupasse cinco semanas 

do planejamento escolar.   

Ao final, com o convencimento de que esses papéis deveriam ser 

contemplados pelos estudantes e a finalização da atividade, o ‘Desafio das 

Vivências’ permitiu que os estudantes fizessem, nos registros da avaliação 

desse processo, apontamentos que enriqueceram os debates sobre Direitos 

Humanos.  

Nos relatos individuais, e posteriormente aberto ao debate com o grupo, 

o ‘Desafio das Vivências’ possibilitou que percebessem a existência de privilégio 

entre as pessoas presentes, como o acesso de tecnologias e materiais. Também 

expressaram a indignação de suas condições, com a identificação da falta de 

estrutura para algumas deficiências físicas vividas em sala. A turma falou das 

frustrações em não poder desempenhar as habilidades que possuem e também 

sobre a angústia que viveram na dependência de alguém para executar o que 

precisavam. Em algumas situações específicas, como a estudantes que ficou 

vendada, foi destacada por ela a necessidade de cooperação para superar os 

desafios de suas condições vividas. Em outros momentos, o debate também 

trouxe a necessidade de respeito às diferenças. 

O ‘Desafio das Vivências’, por ter sido empregado pela primeira vez na 

disciplina escolar de Geografia, ainda precisa de alguns aperfeiçoamentos em 

seu cronograma de ação. Contudo, acreditamos que com os registros, os 

depoimentos e o conhecimento apresentado ele tenha alcançado o fomento de 

uma Educação voltada para os Direitos Humanos no ambiente escolar.  

Consideramos que as experiências vivenciadas por nós e pela turma por 

meio desta prática pedagógica voltada ao ensino de Geografia na escola 

possibilitaram mais do que uma aproximação com um componente curricular 

estabelecido normativamente, mas o início de uma abordagem voltada aos 

Direitos Humanos que com o tempo será aperfeiçoada e desenvolvida em outras 

oportunidades para fomentar uma Educação voltada para os Direitos Humanos.   
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Geografia e educação ambiental: análise de práticas realizadas em 
parques urbanos de Florianópolis e São José/SC 

 
Felipe Silveira de Souza, Rosalbia Falcão de Oliveira 

 

RESUMO: O trabalho compreende um estudo sobre a educação ambiental 
ocorrida em parques urbanos das cidades de Florianópolis (Parque Ambiental 
do Córrego Grande) de São José/SC (Parque Temático Ambiental dos Sabiás). 
No projeto de pesquisa original estavam presentes como objetivos: catalogar as 
práticas em educação ambiental realizadas em parques urbanos e jardins 
botânicos; e realizar um levantamento da formação acadêmica dos profissionais 
atuantes nos programas de educação ambiental das áreas estudadas. No 
desenvolver da investigação percebeu-se que a geografia tem um papel 
importante na educação ambiental promovida nos parques urbanos estudados, 
pois colaborava para o desenvolvimento de uma educação ambiental crítica, 
onde a relação entre sociedade e natureza era abordada de modo 
contextualizado e integrado, contemplando para além das características 
naturais do espaço, as dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas. 
Duas temáticas foram apontadas, através de entrevistas, como aquelas que 
mais são desenvolvidas nesses parques urbanos: resíduos sólidos 
(compostagem e reciclagem) e princípios de conservação de fauna e flora. 
Ambos os temas são amplamente discutidos na formação em geografia e 
permitem, se abordados de forma crítica, desenvolver uma compreensão mais 
integrada das tensões produzidas na relação entre a sociedade e a natureza, em 
especial, no meio urbano, onde os parques referidos estão inseridos. Portanto, 
ainda que a educação ambiental seja eminentemente interdisciplinar, a geografia 
ocupa um papel relevante no desenvolvimento de uma abordagem crítica e 
reflexiva fundamental na construção de uma cidadania que permita aos sujeitos 
uma capacidade maior de participação na esfera pública com relação aos 
problemas urbano-ambientais característicos das áreas metropolitanas. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; Geografia 
 
INTRODUÇÃO 
 

O trabalho que aqui apresentamos deriva do projeto de pesquisa Análise 

de práticas de educação ambiental realizadas em áreas verdes dos municípios 

de São José e Florianópolis, cujos alguns dos objetivos eram: catalogar as 

práticas em educação ambiental realizadas em parques urbanos e jardins 

botânicos; e realizar um levantamento da formação acadêmica dos profissionais 

atuantes nos programas de educação ambiental das áreas estudadas. Nesse 

sentido, após entrevistas com profissionais responsáveis pela educação 

ambiental no Parque Temático Ambiental dos Sabiás em São José/SC (também 
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conhecido como Horto Florestal) e no Parque Ambiental do Córrego Grande em 

Florianópolis1. 

Os parques urbanos são de suma importância para organização das 

cidades contemporâneas. Eles permitem a preservação de ambientes naturais 

(ou objetos naturais) em um tecido urbano praticamente todo ocupado com 

objetos artificiais, se utilizarmos a terminologia adotada por Milton Santos 

(2004). Os parques urbanos contemporâneos surgiram principalmente após a 

Revolução Francesa, quando os jardins reais foram transformados em espaços 

públicos diante do alargamento da esfera pública burguesa. A partir da 

Revolução Industrial, com a consequente urbanização da sociedade, os 

parques urbanos tornaram-se fundamentais ao desenvolvimento de uma 

sociabilidade parametrizada por códigos de conduta burgueses que deveriam 

ser absorvidos pela classe operária (COSGROVE, 1998; e CAPEL, 2002). Na 

atualidade talvez os parques sirvam menos para definir códigos morais, mas 

ainda transmitem outros valores. Diante da escassez da presença de áreas 

naturais, os parques se tornam um abrigo de espécies vegetais e animais nos 

ambientes urbanos, e, por isso, tornam-se espaços ricos para execução de 

ações de educação ambiental. Cabe portanto entender como ocorrem e quais 

são as características e as temáticas das práticas de educação ambiental 

executadas em parques urbanos, buscando revelar a importância desses 

espaços dentro desse processo de formação pedagógica e cidadã.  

Nesse contexto, a geografia ganha relevância, pois ainda que a prática 

em educação ambiental seja eminentemente interdisciplinar, a geografia, é uma 

das disciplinas mais dispostas a participar e contribuir nesse processo de 

diálogo de saberes. Um dado interessante para percebermos o papel da 

geografia na educação ambiental é encontrado no amplo estudo de Trajber e 

Mendonça (2015), que aponta que essa disciplina em conjunto com o 

componente de Ciências Naturais são as principais responsáveis pela 

existência da educação ambiental em escolas de Ensino Fundamental. Em 

nossa pesquisa, nos dois parques urbanos que estudamos foram encontrados 

                                                
1 A pesquisa referida foi contemplada pelo Edital Universal de Pesquisa 02/2018/PROPPI-IFSC, com uso 

de recursos do Câmpus São José. O cenário de contigenciamento orçamentário ocorrido em 2019, 

comprometeu a execução do trabalho, na medida em que foi suspenso o pagamento da bolsista do projeto. 

Assim, não foram realizadas entrevistas no Jardim Botânico de São José e no Jardim Botânico de Florianópolis, 
que estavam previstas no projeto de pesquisa original. 
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geógrafos nas equipes que executam a educação ambiental.  

No Parque Ambiental do Córrego Grande, o geógrafo está ligado ao 

Departamento de Educação Ambiental da Fundação Municipal de Meio 

Ambiente de Florianópolis (FLORAM) . No Parque Temático Ambiental dos 

Sabiás, o professor de geografia faz parte de um grupo da Escola do Meio 

Ambiente da Secretaria Municipal de Educação. 

Nos dois parques são promovidas atividades de educação ambiental 

com destaque para duas temáticas que são típicas da formação em geografia: 

resíduos sólidos (compostagem e reciclagem) e princípios de conservação de 

fauna e flora. Ainda que a discussão sobre conservação de flora e fauna seja, 

historicamente, ligada a uma vertente mais preservacionista de educação 

ambiental, percebe-se que nos referidos parques esse debate é construído de 

modo crítico, associando o processo de urbanização e a existência dessas 

áreas verdes como resultado e, da mesma forma, como contraponto ao modo 

de produção do espaço urbano contemporâneo, onde a separação entre 

sociedade e natureza se torna mais profunda. 

Em relação a temática dos resíduos sólidos, essa integração na ação de 

educação ambiental fica mais evidente, pois trata-se de um problema inerente 

ao processo de desenvolvimento capitalista contemporâneo onde os ciclos de 

produção e consumo são cada vez mais velozes, se manifestando de modo 

mais intenso no meio urbano. Quando a educação ambiental dos parques 

urbanos estudados incorporam esse debate, fica, portanto, mais evidente essa 

integração entre sociedade e natureza a partir de uma perspectiva crítica. 

Quando referendamos o papel dos parques urbanos no desenvolvimento 

de uma educação ambiental crítica, nos apoiamos no texto de Reigota (1994, 

p. 11), onde ele aponta que [...] “A educação ambiental crítica está, dessa forma, 

impregnada da utopia de muda radicalmente as relações que conhecemos hoje, 

sejam elas entre a humanidade, sejam elas entre a humanidade e a natureza”.  

Na educação ambiental de caráter crítico jamais deve ser sonegado o 

papel de como se estabelece a relação entre sociedade e natureza na 

contemporaneidade. Isso significa dizer quer não devemos isolar nem a 

sociedade e nem a natureza, mas vê-las de modo integrado de modo 

complementar e contraditório. Assim, uma educação ambiental de base crítica 

deve necessariamente ser multidimensional, ou seja, analisar e buscar 
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entendimento sobre a organização da sociedade e do espaço no qual essa 

mesma sociedade se estabelece, passando, portanto, a abordar dimensões 

políticas, culturais, econômicas, sociais para além das dinâmicas naturais. 

Devemos incorporar o conceito de Ambiente, proposto por Suertegaray 

(2015, p. 19), como “a interrelação do ser com seu entorno, em que as 

derivações provocadas pela sociedade no entorno (natural ou construído) 

promovem neste transfigurações que poderão afetar a vida humana”. No mesmo 

escopo, Moreira (2001), por exemplo, diz que a história das técnicas é uma 

história de construção e de destruição do meio-ambiente, compreendendo, por 

outro lado, tal como sugere Porto Gonçalves (2006, p. 123-124) que “a solução 

dos problemas ambientais não é de natureza técnica, mas de uma opção 

político-cultural, pois, afinal, a técnica deve servir à sociedade e não esta ficar 

subordinada”. É justamente nessa crítica que a geografia possui um papel 

fundamental em relação a educação ambiental. Que pode ser visualizada na 

forma como está inserida na educação ambiental desenvolvida em parques 

urbanos, permitindo, inclusive, uma reelaboração do significado desses 

equipamentos urbanos no conjunto da cidade. 
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Capitão Fantástico: contribuições para o debate sobre currículo fora do 

ambiente escolar 
 

Rodrigo Sartori Bogo 

 

RESUMO: A arte cinematográfica é valorosa para os debates na Geografia e na 
educação, visto as possibilidades de reflexão acerca de temas tratados em 
diferentes obras, podendo ser aplicados em sala de aula tanto por quanto para 
licenciandos em geografia e demais cursos pertinentes. O objetivo deste artigo 
é o de debater questões acerca do currículo oculto e da educação crítica, caros 
para a educação, utilizando-se do filme Captain Fantastic (Matt Ross, 2016) 
como fonte de reflexão. Observando a forma com que o roteiro e direção, ambos 
executados pelo cineasta Matt Ross, concluiu-se que o filme apresenta 
significativo arcabouço reflexivo acerca destas questões e que o mesmo pode 
ser utilizado tanto por professores que buscam discutir tais tópicos nas 
licenciaturas, quanto por pesquisadores que trabalham a identificação da 
representação artística de debates acadêmicos. Por fim, percebe-se que o filme 
é valioso e pertinente para os estudantes de licenciatura em Geografia e outras 
áreas. 
 
Palavras-chave: Cinema; Teoria crítica; Currículo oculto; Currículo; Captain 
Fantastic; 
 

INTRODUÇÃO: APRESENTAÇÃO E QUESTÕES FANTÁSTICAS 

Genericamente, o cinema pode ser visto como uma fonte de 

entretenimento que serve ao lazer, tendo também a capacidade de movimentar 

cifras vultuosas e se tornar um negócio altamente lucrativo. Ainda que esta 

primeira frase esteja realmente correta, a arte cinematográfica não pode ser 

resumida somente neste aspecto, sendo que a mesma tem potencial para abrir 

janelas de oportunidade para aprofundados debates científicos e também uso 

pedagógico, sendo ambas estas perspectivas valiosas para os estudos em 

educação e, consequentemente, para as licenciaturas, estando inclusa aí a 

Geografia. 

 Como posto por Barbosa (2000), o cinema, ao representar diferentes 

visões sobre a realidade, promove variadas interpretações sobre o espaço 

social, cultural e geográfico, que são retratadas por via de estéticas específicas 

e técnicas cinematográficas próprias. Além disso, o contínuo debate 

epistemológico sobre a necessidade de flexibilizar a tradicional rigidez e o 

discurso unitário nas ciências deve incluir também as reflexões acerca do papel 

da arte e, como argumentado por Neves & Ferraz (2007), o cinema tem muito a 



SELIGeo - Seminário de Licenciatura em Geografia  
05 a 07 novembro de 2019 no Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Universidade Federal de Santa Catarina 

67 
 

contribuir para a Geografia neste sentido, especialmente em decorrência do seu 

processo histórico de construção científica diretamente vinculada às imagens e 

a estética2. Trazendo para o momento atual, de acordo com Neves (2010) é 

preciso definir a posição do cinema não só nos debates sobre a ciência, mas 

também para a educação, visto que  

 

Atualmente, vivenciamos o “boom” da linguagem visual e da 
sociedade imagética, em que a percepção se volta cada vez 
mais para as propriedades retinianas. O mercado e a indústria 
cultural rapidamente se apropriaram desta tendência, 
influenciando nas formas como as mercadorias passaram a ser 
apresentada visualmente. Através desta tendência de 
valorização dos estímulos visuais, o ensino não tem outra saída, 
senão abordar esta questão como forma de, não só atrair os 
estudantes para questões contemporâneas, mas também 
aprofundar os processos de conhecimento crítico em relação à 
lógica imagética da sociedade. Nesta perspectiva, o uso da 
linguagem audiovisual no ensino/aprendizagem se traduz como 
uma necessidade desta tendência. (NEVES, 2010, p. 137) 

 

Porém, este artigo não se propõe a debater o entrelaçamento entre 

cinema, educação e Geografia, mas sim apresenta-lo por via de uma obra 

específica que, como será visto adiante, apresenta consigo significativo potencial 

para reflexões acerca de temáticas específicas nos estudos educacionais e que 

são valiosas para licenciandos em Geografia e seu posterior trabalho como 

docentes nos mais diferentes níveis de ensino. 

O filme Capitão Fantástico (Captain Fantastic, no original em inglês), 

escrito e dirigido por Matt Ross (2016), possibilita uma significativa gama de 

discussões em termos cinematográficos, políticos e científicos. O seu roteiro, 

somado à atuação marcante de Viggo Mortensen3 como o personagem que dá 

título à ao longa-metragem, trouxeram debates e questões importantes para os 

seus espectadores, sejam estes o público ou a crítica. 

           É por isso que se considera que tal obra é valiosa também para as 

discussões sobre currículo escolar, no que diz respeito à produção científica no 

ramo da pedagogia e da didática. Temas como o currículo oculto e o currículo 

                                                
2 O trabalho de Vitte et al (2012) faz aprofundado apanhado desta questão no que diz respeito ao trabalho 

de Humboldt e sua influência na consolidação da Geografia enquanto ciência. 
3 Sustenta esta afirmação a indicação do ator dinamarquês para 21 diferentes prêmios (com duas vitórias) 

em circuitos cinematográficos, dentre eles um Academy Award da Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas dos Estados Unidos (IMDB, s/d). 
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como arma de construção crítica dos personagens apresentados são presentes 

na obra cinematográfica de Reeves, ainda que não sejam o enfoque do roteiro. 

           Portanto, neste artigo, buscou-se tratar as temáticas abordadas sob uma 

análise geral da construção do roteiro, constituído de forma a passar uma 

mensagem aos espectadores. O enfoque não é dado a cenas pontuais ou 

momentos específicos, mas sim, à toda a caracterização e construção dos 

personagens apresentados e das relações pessoais mostradas no filme, e que 

denotam, subjetivamente, sobre a importância do currículo crítico e a influência 

da ideologia que carrega. 

 

O CURRÍCULO OCULTO EM CAPITÃO FANTÁSTICO 

   Ao discutir o currículo oculto em Capitão Fantástico é essencial primeiro 

compreender o que representa este conceito. Segundo Kelly (1981, pg. 04): 

 

[...] alguns educadores falam sobre o “currículo oculto” pelo 
que entendem aquelas coisas que os alunos aprendem na 
escola por causa do modo pelo qual o trabalho da escola é 
planejado e organizado, mas que não são em si mesmas 
claramente incluídas no planejamento e nem estão na 
consciência dos responsáveis pela escola. 

 

 Ainda que esta conceituação de currículo oculto esteja adequada, o 

contexto passado pelas relações em Capitão Fantástico não é plenamente 

contemplado por este. Não há uma ignorância completa pelo currículo oculto, 

mas sim um claro conhecimento por trás da ideologia que o compõe. Mas de 

qual currículo falamos? 

 O personagem principal do filme, Ben Cash (interpretado pelo supracitado 

Viggo Mortensen), vive com seus seis filhos em uma propriedade florestal no 

interior do estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. Durante 

aproximadamente os primeiros 30 minutos de filme (que tem 119 no total), há 

progressiva demonstração e contextualização da rotina da família, que inclui 

caça, meditação, treinamento de artes marciais, atividades físicas e 

escolarização realizada pelo próprio pai, professor de formação. 

 Toda esta ambientação realizada em conjunto por roteiro e 

direção/edição, compondo o filme como um todo, contribui com a compreensão 

de que não só a escolarização dos seis filhos, mas todas as atividades diárias 
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realizadas pela família Cash são formatadas por via de um grande currículo de 

ensino não formalizado, adequado ideologicamente com as ideias do pai. 

 Não há neste último quesito, necessariamente, um problema. Apple 

(2008) argumenta que todo currículo apresenta um arcabouço ideológico, e que 

eles são constituídos de formas diferentes conforme as ideias de quem o 

elabora. Ainda que toda a família tenha se desenvolvido e constituído dentro de 

uma mesma lógica (e por isso seja mais difícil que os filhos se desvencilhem 

dela) o próprio roteiro, com o decorrer dos acontecimentos, contesta os métodos 

do pai e a influência daquele currículo oculto na vida de cada um dos filhos, 

enquanto personagens desenvolvidos com maior ou menor profundidade no 

decorrer do longa-metragem. 

 Os principais exemplos deste autoquestionamento por parte da própria 

obra cinematográfica podem ser vistos em diálogos dos filhos Bodevan e Rellian 

com o pai. Nestas situações específicas, o primeiro frequentemente questiona a 

sua dificuldade em estabelecer relações sociais devido aos métodos escolares 

do pai; e o segundo ao contestar, em diversos momentos, a cultura familiar e 

consequentemente escolar da família, entrando em constante conflito com o 

personagem de Mortensen. 

 Porém, Ben não trata de ocultar profundamente o seu currículo e suas 

ideias. No decorrer do filme, indica livros aos filhos e cobra desempenho e 

aprendizado de seus conteúdos, num formato escolar diferenciado, que mistura 

relações familiares, acadêmicas e artísticas. O roteiro não apresenta, em 

nenhum momento, o sistema de avaliação ou o aprofundamento no sistema 

escolar, visto que não é seu objetivo. No entanto, as atitudes e diálogos dos 

personagens deixam clara a presença de uma relação no currículo oculto que 

não é meramente dos conteúdos, mas também da vivência diária. 

 Costa (1999) argumenta que o currículo não é utilizado na sala de aula 

somente como uma forma de guiar conteúdos, disciplinas, métodos e outros 

aspectos da escolarização tradicional. Além disso, eles carregam um 

componente de poder, que busca passar a ordem vigente da sociedade para os 

alunos que serão “alvo” daquele currículo. Isso se mantém para os aspectos 

culturais, étnicos, de classe e que acabam por manter o status quo social, visto 

que a escola do modelo capitalista não foi moldada para a crítica do próprio 

modelo. Considerando as críticas elaboradas pelo autor à escolarização 
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tradicional, temos evidências dos impactos da aplicação de um currículo oculto 

específico sobre a cultura de massas. 

 Capitão Fantástico apresenta, em toda a duração do filme, uma 

demonstração de contracultura. Os referenciais culturais da família Cash se 

baseiam no que é empregado pelo pai em sua rotina, ressaltando que o processo 

de escolarização dos filhos se dá por via de uma aprendizagem que vai além da 

inteligência lógico-matemática. Utilizando-se esta perspectiva teórica, é possível 

identificar que Matt Ross busca apresentar em sua obra, ainda que 

inconscientemente, outros aspectos da inteligência humana segundo Howard 

Gardner, como a musical, a corporal-cinestésica, a linguística-verbal, entre 

outras (REGADER, 2017). 

 No entanto, essa contracultura supracitada também apresenta um 

currículo oculto. Os estilos musicais selecionados, os autores literários e 

científicos, o tipo de atividade física, os referenciais culturais, todos 

correspondem com o modelo ideológico de cidadão que Ben e Leslie pretendiam 

para os seus filhos. Consequentemente voltamos à obra de Apple (2008), que 

por sua vez cita como o componente ideológico está presente em qualquer 

currículo, seja ele de matriz tradicional ou não.  

 Porém, o principal ponto de reflexão e análise do filme não está no 

questionamento de seu currículo oculto, mas sim na observação do aspecto 

crítico que compõe a formulação do mesmo. O longa-metragem corresponde à 

uma série de críticas do autor (Matt Ross, roteirista e diretor) em relação à 

sociedade vigente, feita por ele utilizando-se dos personagens. Podemos ver aí 

o componente crítico do currículo. 

 

O CURRÍCULO COMO CRÍTICA AO CAPITAL, À SOCIEDADE E À ESCOLA 

 Ao observar a relação dos personagens principais do filme com as outras 

pessoas que não passaram pelo processo de “escolarização” empregado por 

Ben e Leslie, é possível perceber qual o objetivo do roteiro: a de uma crítica ao 

capitalismo, à sociedade estadunidense e ao seu sistema de ensino4. 

 Os dois primeiros são claros e aparecem constantemente durante o filme, 

diretamente pelas opiniões de Ben, dos diálogos empregados entre os 

                                                
4 Uma crítica aprofundada neste sentido foi elaborada pelo documentarista norte-americano Michael Moore, 

em seu filme Where to Invade Next (2015). 
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personagens e pelos conflitos apresentados durante todo o filme. Já a crítica 

escolar é mais sutil, surgindo em apenas alguns momentos, mas é também direta 

e efetiva aos olhos do telespectador. 

 O currículo “escolar” do qual os seis filhos se utilizam tem um referencial 

teórico crítico e progressista, com destaque para um certo “culto” de Ben ao 

linguista e filósofo Noam Chomsky. Além disso, estão presentes claras linhas de 

ideologia marxista, mas havendo também a presença das ciências exatas e 

literatura, durante as aproximadamente duas horas de tempo de tela. O objetivo 

é formular a crítica ao sistema capitalista e aprender a abstrair e interpretar, o 

que fica muito claro na cena em que a adolescente Kielyr analisa o livro Lolita, 

de Vladimir Nabokov, tecendo uma gama de comentários pautados na sua 

compreensão e que era o objetivo buscado pelo pai e, ao mesmo tempo, 

docente. 

 Fica clara a busca de um ensino emancipador por parte dos pais, que 

veem a quebra do modelo vigente de sociedade como o caminho adequado para 

seus filhos. Há, portanto, a pedagogia marxista como base, de viés crítico. O 

método de ensino demonstrado durante o filme está de acordo com o que Lopes 

e Macedo (2013) afirmam ser os macro-objetivos de um ensino emancipador: 

 

[...] diferenciar conhecimento instrumental destinado a 
reproduzir os bens e serviços do conhecimento produtivo, 
especulativo, que produz o novo; explicitar o currículo oculto; e 
desenvolver a conscientização crítica. A despeito de os 
currículos estarem organizados por micro-objetivos, o 
compromisso do professor, como intelectual transformador, com 
os macro-objetivos cria condições para uma pedagogia radical 
(LOPES e MACEDO, 2013, p. 23). 

 

 É justamente essa pedagogia radical, de conscientização crítica que 

Capitão Fantástico busca apresentar e se posicionar a favor. Ainda que, vale 

ressaltar, o próprio roteiro faz questão de se contestar continuamente, 

demonstrando constantemente também os problemas decorrentes do emprego 

desta pedagogia não só no ensino, mas na vida de cada um dos filhos. 

 Um dos principais artifícios que o filme se utiliza para se fortalecer em prol 

da pedagogia crítica é o desempenho dos filhos de Ben e Leslie em termos 

acadêmicos. Bodevan, o mais velho, conseguiu aprovação em todas as 

principais universidades americanas (Harvard, MIT, Princeton, Brown, Yale, etc); 
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e Kielyr e Vespir, que são adolescentes, têm discussões em alto nível de 

abstração de conteúdos que deveriam ser, hipoteticamente, debatidos em nível 

universitário.  

 Outro exemplo importante em que o diretor/roteirista tenta demonstrar o 

“sucesso” desta pedagogia está no embate entre Zaj (uma das filhas mais novas 

de Ben) e os filhos de Harper (irmã de Ben), Justin e Jackson. Zaj, apesar de 

durante todo o filme demonstrar ter uma capacidade cognitiva elevadíssima de 

memorização, descreve e explana de forma completa sobre a declaração dos 

Direitos Humanos, documento que seus dois primos supracitados, muito mais 

velhos, sequer sabem o que é. 

 Isso não se trata de somente um artifício do roteiro para desenvolver mais 

os personagens, mas é também uma cena que está embebida em crítica ao 

sistema de ensino dos Estados Unidos e, consequentemente, a escolarização 

de sua população. A crítica pode ser interpretada como à pedagogia tradicional 

(ainda que o ensino estadunidense seja integral e apresente diversas atividades 

no contra turno), ao ensino conteudista, à valorização única da inteligência 

lógico-quantitativa e ao próprio ambiente escolar.  

 Como apresentado por Ribeiro (2004), o espaço escolar é de essencial 

importância para um melhor ensino, do qual a escola pública tradicional quase 

vê como invisível, promovendo uma organização fordista dos alunos. Ainda que 

a análise da autora esteja configurada para a realidade brasileira, ela pode ser 

observada também no filme, em que o posicionamento por um ambiente escolar 

circular, de discussão e vinculado com a natureza é mais benéfico para a 

aprendizagem do que o ensino tradicional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com as reflexões e discussões abrangidas neste artigo, conclui-se que 

Capitão Fantástico é um filme adequado para a discussão do currículo e de 

pedagogias alternativas no contexto do ensino das licenciaturas, tendo alto grau 

de potencialidade para ser utilizado em sala de aula por docentes e alunos em 

nível de graduação, com as devidas críticas necessárias, como à possível 

romantização excessiva da pedagogia proposta e da relação professor/aluno. 

Ainda assim, ao abordar de forma sutil (mas também clara) conceitos como o 

currículo oculto ou a pedagogia crítica, é evidente a possibilidade de seu uso 
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como ferramenta para discussões no ambiente educativo e para as 

consequentes reflexões que podem ser elaboradas. 

 Deve-se ressaltar que a apresentação deste filme em sala de aula e as 

discussões que lhe cabem são mais adequadas para o ambiente acadêmico (ou 

seja, o ensino superior), e não nos níveis fundamental ou médio. Isso deve 

principalmente a: não se ambientar propriamente numa escola; as discussões 

serem mais interpretativas e não tão expositivas; e pelas análises serem mais 

voltadas para professores e gestores escolares do que necessariamente os 

discentes. No entanto, abordagens para alunos do ensino básico também são 

possíveis e justificam a sua presença enquanto abordagem pedagógica possível 

para alunos de licenciatura. 

 Por fim, o principal destaque do filme de Matt Ross está na crítica à escola 

tradicional e seu conteúdo, assim como a autocrítica elaborada pelo próprio 

“autor” de um ambiente escolar alternativo, que remete à pedagogia crítica. Ao 

tratar do espaço familiar e de vivência, sem o “aprisionamento” dos muros da 

escola, o diretor/roteirista trabalha possibilidades interessantes para os 

professores de todas as áreas do ensino, ainda que de forma romantizada. 

Porém, como primeiro passo para tais discussões, considera-se que tal filme 

contribui em termos de aplicação do cinema de ficção para a sala de aula, em 

que sempre devem ser observadas as necessárias adaptações e interpretações 

da linguagem cinematográfica. 
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Africanidades na sala de aula  

 
Fernanda Ravena 

 
RESUMO: O resumo a seguir se refere aos trabalhos elaborados pelos alunos e 
alunas do Ensino Fundamental II apresentados na Feira de Ciências em agosto 
deste ano (2019), na Eeb Rosa Torres de Miranda. Estes trabalhos foram 
pensados para contribuir com a temática Africanidades, contemplando a Lei Nº 
10.639/03 a qual torna obrigatório em todas as escolas, públicas e privadas o 
ensino da histó3ria e cultura afro-brasileira e africana. 
 
Palavras-chave: 
 
Introdução 

          Esforços de diferentes agentes da sociedade brasileira na luta antirracista 

principalmente dos Movimentos Negros, culminaram na promulgação da Lei 

Federal n.10.639/03.  

          A partir disso podemos observar que a produção de materiais didáticos, 

livros, atividades sobre os assuntos pertinentes às africanidades aumentaram 

nos sites que contemplam materiais sobre as questões afro-brasileiras. 

          No próprio site do MEC encontramos vários artigos e conteúdos que os 

professores e professoras podem utilizar para prepararem suas aulas. 

          Diante disto, é fundamental pensarmos uma prática pedagógica 

antirracista, ou seja; não basta nos posicionarmos perante a sociedade contra o 

racismo se em sala de aula mantivermos uma visão eurocêntrica, 

proporcionando aos alunos apenas referências pautadas em uma história com 

uma visão colonialista. 

          É importante pararmos para refletir que se o Brasil, a partir da colonização 

europeia utilizou durante quase quatro séculos para suprir sua economia, mão 

de obra escrava, primeiramente indígena e até o final  do século XIX mão de 

obra negra, a nossa sociedade ainda possui valores que depreciam a população 

negra nas mais diversas esferas do poder. 

          Neste sentido, aproveitei a oportunidade de confeccionar junto aos alunos 

do ensino fundamental II, trabalhos que valorizassem a cultura afro-brasileira. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO RELATO 
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         A Geografia enquanto disciplina escolar deve cumprir a Lei n. 10.639, além 

de trabalhar de forma interdisciplinar a temática afro-brasileira. A Lei neste 

sentido, proporcionará discussões e debates, que durante séculos foram 

silenciadas no âmbito escolar. 

        Pois sempre que possível procuro em minhas aulas abordar questões 

muitas vezes deixadas de lado por outros profissionais, seja por falta de 

capacitação ou por falta de interesse no assunto. 

       Tenho observado que trabalhar as questões referentes a Lei nem sempre é 

fácil, pois assumimos a responsabilidade perante ao corpo escolar de “brigar” 

por algumas escolhas de conteúdos, os quais não agradam muitas vezes a 

direção e o pensamento de outros profissionais.  

        Recentemente me posicionei a um comentário da diretora de uma das 

escolas que leciono, quando comentei que passaria o filme Besouro para os 

alunos, ao mencionar a presença dos Orixás ela me disse que eu deveria tomar 

cuidado com este conteúdo religioso, então questionei se este cuidado seria 

apenas quando o assunto se trata da temática negra e suas pertenças, pois o 

Auto da Compadecida utilizado pela professora de Religião não seria um 

conteúdo que também se devesse tomar “cuidado” ?  

       A partir dessas experiências, achei conveniente mesmo diante do momento 

político atual, no qual observamos uma tendência religiosa neopentecostal, por 

parte dos políticos brasileiros a uma tentativa de depreciar as religiões de matriz 

africana, como por exemplo o Projeto de Lei 8062/2017 do Pastor Eurico PHS/PE 

que estabelece a proibição de sacrifício animal em rituais religiosos.  

       Compreendo a dificuldade da comunidade vegana em admitir por exemplo 

o uso de animais em determinados rituais, já que este posicionamento político 

ideológico vislumbra o fim da exploração animal de todas as formas possíveis, 

porém concordar com um PL que proíbe os sacrifícios animais em Rituais fica 

nítido a tentativa de ataque às Religiões de Matriz Africana, pois não se vê 

nenhuma tentativa ou Projeto de Lei que visa diminuir o consumo de carne no 

Brasil, visto que foi consolidado como o maior exportador mundial de carne 

bovina segundo a Revista Globo Rural.  

         Podemos com isso promover a reflexão junto aos alunos que não se trata 

apenas em defender os direitos animais, mas se trata de controlar e de extinguir 
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as pertenças de algumas Religiões de Matriz Africana como o Candomblé por 

exemplo em que se utilizam os sacrifícios em determinados Ritos.             

         Diante de tais fatos propus aos alunos e alunas a realizarem as atividades 

da Feira de Ciências deste ano apenas com conteúdos sobre as africanidades. 

         Citei exemplos referentes às Religiões, porém há outras questões das 

quais  podemos citar como estimulador da escolha de tal temática, os próprios 

materiais didáticos, que procuram reforçar os estereótipos dos afro-brasileiros 

como descendentes de escravos, trazendo muitas imagens negativas dos 

negros nos livros didáticos5, além da falta de representatividade nas novelas 

globais que reforçam os não lugares da população negra protagonizando os 

melhores papéis, enfim; motivos para se trabalhar esta temática nas salas de 

aulas não nos faltam, além de cumprirmos a Lei. 

   

METODOLOGIA 

          A Feira de Ciências é um evento que reúne todas as turmas da escola, 

podendo ou não ser tematizada, fica a escolha de cada professor(a). No meu 

caso leciono para todos os anos do fundamental, desde o sexto até o nono ano.  

         No 9º ano, realizamos ao longo do trimestre trabalhos sobre as diversas 

religiões, não demos foco às africanidades, no entanto alguns trabalhos 

apresentados se referiam às Religiões de Matriz Africana. 

        No 7º ano, todos os trabalhos foram para contemplar o tema Africanidades 

em Sala de Aula.  A turma é constituída por 25 alunos.  

        Começamos a abordar o assunto ao longo do trimestre, primeiramente 

escolhi junto aos alunos os temas propostos, então no quadro branco coloquei 

todos os temas que seriam apresentados em sala.  

         Separamos os grupos e os nomeamos, este momento foi bem engraçado 

pois os alunos escolheram os nomes de seus grupos, nomes nada 

convencionais como por exemplo: Batata Frita, As Super Poderosas entre 

outros.  

          Depois dos grupos organizados e os temas escolhidos, cada grupo 

começou sua pesquisa. Durante as aulas eu já estava abordando de certa forma 

                                                
5 Trabalho de Conclusão de Curso: As imagens da população negra nos livros didáticos de geografia.  
Acesso em: https://repositorio.ufsc.br 
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conteúdos geográficos em que reforçava a atenção para os sujeitos negros ou a 

ausência deles na história do país. Quando estudamos a formação territorial do 

Brasil, eu promovia nos alunos uma reflexão sobre a questão latifundiária, a Lei 

de Terras de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, estimulando o pensamento crítico 

ao direito às Terras, e como a expropriação delas causa a desigualdade entre 

as pessoas.  

           Durante o trimestre fomos trabalhando o conteúdo didático de acordo com 

cada temática a ser apresentada na Feira de Ciências. 

           Os temas escolhidos foram: Músicas populares, Religiosidade afro-

brasileira, Artes africanas, Comida afro-brasileira e Danças afro-brasileiras.  

            Durante as aulas os alunos assistiram alguns vídeos como Vista a minha 

pele- curta metragem que inverte os papéis entre pretos e brancos em relação 

ao racismo, Besouro – filme brasileiro que narra a história de um capoeira na 

época da escravidão, trazendo a presença dos Orixás e a violência cometida 

pelos brancos.  

             Após as aulas lecionadas e as pesquisas realizadas, os alunos 

realizaram um trabalho escrito para me entregar, apresentaram em aula cada 

grupo com sua temática e a Feira de Ciências ficou destinada para a exposição 

destes trabalhos. 

             Como todo trabalho em grupo, houveram alunos que se dedicaram mais 

outros menos, mas de acordo com as experiências deles concluo que o objetivo 

geral da atividade, que era fazer com que eles refletissem sobre a valorização 

da contribuição da população negra no país foi muito positiva.  

             Uma das integrantes do grupo sobre Comida afro-brasileira levou no dia 

da Feira uma tigela de Mungunzá comida oferecida ao Orixá Oxalá, também 

conhecida como canjica, prato típico do Nordeste brasileiro, bem comum nas 

festas juninas.  

            Os trabalhos expostos e apresentados foram feitos em cartolina, cada 

grupo produziu sua arte. Imagens dos trabalhos expostos na Feira de Ciências 

do Colégio Eeb Rosa Torres de Miranda: 

Comidas afro-brasileiras 
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Imagem 1 

      

  Imagem 2 

 
 
Religiosidade afro-brasileira  

Imagem 3 

 

Imagem 4 

 
Imagem 5 

 

Imagem 6 

 

 
Músicas afro-brasileiras e Danças afro-brasileiras 

Imagem 7 

 

Imagem 8 

 
 
Artes africanas  



SELIGeo - Seminário de Licenciatura em Geografia  
05 a 07 novembro de 2019 no Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Universidade Federal de Santa Catarina 

80 
 

Imagem 9 

 

Imagem 10 
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Aproximações entre geografia e literatura infantil: uma proposição de 

sequencias de aulas sobre as regiões brasileiras à luz da obra ‘Na 
cozinha do Chef Brasil’ 

 
Débora Vieira da silva, Bianca dos Santos Mondo, Franciely Dal Grande Rosa, Leila 

Procópia do Nascimento 
  

Resumo: Este texto tem como objetivo suscitar reflexões sobre a potencial 
aproximação entre geografia e literatura infantil. Para tanto, apresenta num 
primeiro momento uma análise sobre a estrutura da obra ‘Na cozinha do chef 
Brasil’ e seu enredo. Na sequência, o texto suscita elementos constitutivos de 
conteúdos relacionados ao componente curricular Geografia e por fim, é 
apresentado uma proposição de sequencias de aulas sobre as regiões 
brasileiras, à luz da obra suscitada. Este estudo foi desenvolvido com o intuito 
de ampliar os horizontes sobre as possibilidades de metodologias de ensino de 
Geografia e recursos didáticos que auxiliem o professor (a). Diante disso, 
assinalamos que o resultado desse trabalho na forma de proposições didáticas 
não pretende definir que a literatura infantil é o ‘único caminho’ para o ensino de 
Geografia, mas concluímos que é uma enriquecedora possibilidade 
metodológica de organização do trabalho pedagógico para professores dos anos 
iniciais do ensino fundamental. 
 
Palavras-chave: Metodologias de ensino de Geografia; Literatura Infantil; As 
Regiões brasileiras. 
 

INTRODUÇÃO 

 Iniciamos este texto apresentando carinhosamente a autora da obra: ‘Na 

cozinha do chef Brasil’ que alicerçou e instigou nosso estudo. Dílvia Ludvichak 

nasceu em Lages - SC, é formada em jornalismo pela Universidade de São 

Marcos com especialização em Jornalismo, cultura e comunicação pela 

Universidade metodista de São Paulo e também em Religião e Cultura pela 

UNIFAI - Centro Universitário Assunção. Há 15 anos atua como diretora de 

divulgação na editora Paulus em São Paulo, tem vasta experiência em 

elaboração de materiais de divulgação (catálogos, lâminas, folders). Atualmente 

também faz parte do conselho editorial da Revista Páginas Abertas. Além do 

livro “Na cozinha do Chef Brasil”, seu primeiro livro publicado, publicou o livro 

“Em que você acredita? ” Em 2012 pela Paulus Editora; o livro “Favela” em 2013 

pela Editora Mundo Mirim; e o “LUIZ Lua, CONZAGA Estrela - O Rei do Baião 

em 2014 pela Paulus Editora. Seu primeiro livro foi selecionado para o Catálogo 

da Feira de Bolonha em 2012.  
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 Nesta perspectiva, esse texto é resultado da análise da obra suscitada e 

tem como objetivo trazer reflexões sobre a potencial aproximação entre 

geografia e literatura infantil para o desenvolvimento de trabalhos pedagógicos, 

especialmente em planejamentos de aulas para os anos iniciais do ensino 

fundamental. Dessa forma, apresentamos um breve estudo e análise sobre a 

estrutura da obra ‘Na cozinha do chef Brasil’ e seu enredo. E, por conseguinte 

apresentamos alguns elementos constitutivos de conteúdos relacionados ao 

componente curricular Geografia e apresentamos uma proposição de 

sequências de aulas sobre as regiões brasileiras, à luz da obra suscitada.  

 Espera-se que o compartilhamento dos resultados do estudo dessa obra 

de literatura infantil e proposições aqui apresentadas contribua para ampliar os 

horizontes e some como mais uma possibilidade de metodologias de ensino de 

Geografia e de recursos didáticos para professores. É imprescindível dizer que 

‘Na cozinha do chef Brasil’ é um convite a conhecermos mais o Brasil e suas 

iguarias culinárias. Segundo a autora o que a inspirou escrever esta obra foi o 

filme “A festa de Babette”. Ludvichak comenta na orelha do livro que “Comer 

pode ser mais que um ato prazeroso, pode ser um ato de conhecimento, de 

pesquisa, porque um bom livro de receitas é também um livro de histórias, um 

livro de “História” e por que não, de Geografia? 

 Convidamos você a verificar potenciais aproximações entre geografia e 

literatura infantil, mergulhando nas proposições de sequências de aulas sobre 

as regiões brasileiras à luz da obra ‘na cozinha do chef brasil’, aqui apresentadas 

– não esquecendo a todo momento de uma reflexão e indicativo a Priore 

importante: as sugestões propostas nesse texto podem não suprir a demanda 

de uma determinada escola, professor e turma. Mas esperamos afetuosamente 

que sejam ideias compartilhadas a inspirar novas ideias, que contribua 

especialmente para o processo criativo do professor (a) já formado e o que está 

a trilhar seu caminho de formação. 

 

SOBRE A ESTRUTURA CONSTITUTIVA DA OBRA E ELEMENTOS 

GEOGRÁFICOS 

 A obra apresenta uma estrutura configurativa em forma de brochura e 

contêm 48 páginas, com primeira e segunda orelha, contracapa, falsa folha de 

rosto e quarta capa. Usando uma linguagem poética com rima, o livro apresenta 
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de forma bem-humorada um cardápio com comidas típicas compondo uma 

passagem por todas as regiões do Brasil. É importante assinalar que ‘O Chef 

Brasil’, personagem principal e único no livro, alerta que gosta de comidas 

saudáveis e não é a favor de frituras ou congelados. No decorrer o leitor vai 

descobrindo através deste personagem e a cada semana apresenta a cada dia 

da semana uma Região do Brasil; e apresentando pratos típicos de cada uma. 

Já nesse primeiro momento podemos identificar elementos geográficos, 

relacionados ao modo de vida, gastronomia e Regiões brasileiras lindamente 

suscitados ao longo da história. 

 O livro apresenta ilustrações que remetem a estética de pinturas feita de 

giz de cera e são complementadas por figuras recortadas e coladas, que 

aparentemente dão vida a nossa imaginação e nos permite ‘viajar’ com o Chef 

Brasil por todas as regiões brasileiras. Soma-se a isso uma riqueza de detalhes 

e informações sobre aspectos relacionados aos modos de vida das sociedades 

em cada porção territorial em questão. Constituindo-se num mergulho na 

geografia do nosso país, mostrando sua imensidão territorial, diversidade cultural 

e ‘espaços vividos’ (SANTOS, 2000) - ao elencar para cada momento da história, 

para cada gastronomia típica em cada região apresentada - elementos estes que 

são constitutivos da Geografia Humana e da Geografia física e se fundem num 

só processo que ratifica a objeto de estudo dessa ciência: o “espaço geográfico” 

(SANTOS, 2000). Elementos tais como: o uso de palavras/vocabulários 

diferentes para explicar as mesmas coisas, expressões usadas no dialeto local, 

diferenças de relevo, tipos diferentes de clima, de solo, fauna e flora, 

desencadeiam um processo reflexivo no leitor (a). 

Com linguagem acessível às diferentes idades, é de fato uma obra literária 

que acertadamente pode ser usada pelo (a) professor (a) de anos iniciais de 

diversas formas e direcionar o trabalho para diversas idades, especialmente para 

os anos iniciais do ensino fundamental. 

 

PROPOSIÇÃO DE SEQUENCIAS DE AULAS SOBRE AS REGIÕES 

BRASILEIRAS À LUZ DA OBRA:  ‘NA COZINHA DO CHEF BRASIL’  

 A temática das aulas concentra esforços em aproximar os estudos do 

componente curricular Geografia à Literatura infantil, conforme obra supracitada 

nesse relato. Sugere-se que essa sequencias de aulas seja mais apropriada para 



SELIGeo - Seminário de Licenciatura em Geografia  
05 a 07 novembro de 2019 no Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Universidade Federal de Santa Catarina 

84 
 

turmas do 3º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Quanto ao tempo para 

execução de cada aula, estima-se o planejamento contemple encontros de 50 

minutos em média. Dessa forma, as sequencias de aulas sobre as regiões 

brasileiras à luz da obra:  ‘na cozinha do chef brasil’ são apresentadas 

pressupondo aulas que vamos chamar aqui de momentos, que inclusive podem 

ser adaptados pelo (a) professor (a) conforme a disponibilidade de encontros e 

horários com sua (s) turma (s) e condições materiais relativas ao contexto 

escolar onde está inserido (a). 

 O objetivo geral das aulas é que o estudante ao final conheça e entenda 

as Regiões brasileiras. Especialmente pelas suas diferenças, peculiaridades e 

semelhanças geográficas. 

Com relação aos conteúdos abordados é importante assinalar que a obra não 

limita o estudo desses e tampouco é objetivamente enfática sobre questões 

conceituais geográficas, até porque não foi escrita com este propósito objetivo. 

Cabe ao professor (a) identificar na estrutura textual outros conceitos e 

elementos geográficos em potencial. Para este estudo identificamos e 

elencamos os seguintes conteúdos: Leitura literária, as Regiões brasileiras 

(correspondem às divisões do território nacional com base em critérios, como 

aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos), leitura de mapas, 

conceito de espaço, lugar, região e território, modos de vida: gastronomia. 

 Quanto a metodologia sugere-se que as aulas sejam dialógicas e a 

avaliação processual. Os recursos necessários serão: o livro ‘ Na cozinha do 

Chef Brasil’, Mapa Político do Brasil, Folhas A4, Lápis de cor, Giz de cera e 

grampeador. A sugestão é de que haja diversas atividades de registro que 

culminem num trabalho que tenha caráter investigativo e avaliativo a ser 

construído processualmente na perspectiva de Projeto: as crianças 

confeccionarão um livro/cardápio de receitas e será escrito para cada receita a 

origem, lugar de onde vem. Para posterior socialização com os colegas de sala 

e reflexão sobre a geografia das receitas trazidas pela turma. 

 

Primeiro momento (aula um): 

 Neste primeiro momento será realizada a leitura da Obra completa, 

interpretação e interação com os estudantes. Serão suscitados questionamentos 
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sobre a obra, para colaborar e mediar o processo de interpretação de texto e 

apropriação das informações contidas nele. 

 Durante o processo de leitura da obra também será conduzida a leitura e 

entendimento do mapa do Brasil, bem como a identificação e entendimento 

sobre as Regiões brasileiras (divisões do território nacional) e seus 

aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. 

 Ao final será solicitado à criança confeccionar um desenho livre sobre a 

região de origem – nesse momento será solicitado que incluam nesse desenho 

elementos da gastronomia da sua região, cultura, aspectos naturais e também 

econômicos, bem como o seu prato favorito, caso. Essa atividade será mediada 

e orientada, de forma que o professor (a) instigará os estudantes com perguntas 

problematizados e com informações sobre as características regionais supra 

citas. 

 

Segundo momento (aula dois): 

 Proposta de escrita um livro/cardápio de receitas. Para cada receita será 

escrito a origem, lugar de onde vem. Para posterior será realizada a socialização 

com os colegas de sala e reflexão sobre a geografia das receitas trazidas pela 

turma. Será retomada a leitura de cada página de cada região, para que se 

localizem no mapa a região e que escolham um prato típico mencionado no livro 

(ou que conheça) sendo uma entrada, prato principal, bebida e sobremesa. 

 Na sequência, será iniciada uma problematização, fazendo a leitura da 

página do livro que fala da Região Nordeste. Usando o mapa do Brasil, localizar 

a região do Nordeste com os estudantes. O apresenta um mapa sem legendas 

e traz uma marcação indicando de onde é a região Nordeste, sugerimos em 

conjunto com os estudantes localizar no mapa a região em questão e nomeá-la 

numa legenda a ser escrita por cada estudante. Um aspecto importante é 

retomar as perguntas iniciais (problematização), nesse caso voltaríamos às 

origens da ‘turma” e da “escola”: e o Estado de Santa Catarina está localizado 

onde nesse mapa? Trabalhando a noção de localização espacial. Também é 

importante lembrar que a autora do livro cita diversos alimentos que são 

consumidos nas regiões brasileiras e que recebem nomes diferentes e são 

preparados para serem consumidos de forma diferente, como o caso da 

macaxeira, que é chamada de aipim ou mandioca dependendo da região. 
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 Para este momento, a sugestão é que seja feita uma atividade de escrita 

e desenho: confecção de um cardápio de restaurante, onde eles vão escolher os 

pratos e bebidas, trabalhando escrita e mencionando a região típica desde prato. 

 

Terceiro momento (aula três): 

 Com o mapa da Região Norte em sala de aula, localizar juntos a região 

norte. Na sequência fazer um diálogo sobre as comidas mencionadas pelo chef 

no livro. Problematizar questionando os estudantes se conhecem alguns pratos 

e ingredientes típicos dessa região, como por exemplo: Caldinho de tucunaré, 

falar sobre algumas curiosidades tais como: o tucunaré é um peixe típico da 

região norte de médio porte e que pode chegar a medir um metro de 

comprimento. O Pato no tucupi: que é um prato brasileiro típico da culinária 

paraense. É elaborado com tucupi, líquido de cor amarela extraído da raiz da 

mandioca brava. A Maniçoba: iguaria preparada com as folhas tenras da 

mandioca ou maniva, trituradas e acrescidas de carne suína e temperadas com 

alho, sal, louro e pimenta. O Tacacá: caldo feito com a goma da mandioca, 

camarões e tucupi e temperado com alho, sal e pimenta, a que se adiciona 

jambu, erva com a propriedade de provocar sensação de formigamento na boca. 

 Após a leitura e discussão, construção de mais uma página do 

livro/cardápio de receitas, escrevendo a região, os pratos escolhidos e podendo 

ilustrar com desenhos. 

 

Quarto momento (aula quatro): 

 Retomada da leitura do livro, na página da região nordeste, seguindo da 

mesma forma, visualizando o mapa no livro e após no mapa de sala de aula, 

problematizando a localização em relação à onde estamos, entre as outras 

regiões já vistas, questionando com os estudantes algumas questões, como: 

estamos na região sul, onde ela se localiza no mapa? E, nesta aula vamos falar 

sobre a região nordeste, qual estudante sabe identificar no mapa onde ela se 

localiza?  

Sobre as comidas típicas destacadas no livro, explicar o que é romeu e julieta 

uma tradicional sobremesa brasileira composta por queijo e goiabada. Além da 

apresentação original, essa combinação pode estar na forma de tortas, sorvetes, 

rolinhos, compotas, mousses, pizzas doces, entre outras. 
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 Após leitura e discussão, confecção de mais uma página do cardápio, com 

a escolha de cada um sobre um prato, bebida e sobremesa. 

 

Quinto momento (aula cinco): 

 Leitura sobre a Região Centro-oeste. Localização no mapa da sala de aula 

e problematização de onde estamos e de qual região estamos mais próximos e 

de qual estamos mais longe. Suscitar explicações sobre os pratos típicos, tais 

como: o Quibebe: mandioca bem picadinha e refogada com sal, cebola, alho e 

pimenta. O Leitão à pururuca: refere-se à pele de porco que é desidratada e 

preparada, disso resulta uma pele dura que é frita em óleo e consumida como 

petisco crocante. 

 Na sequência fazer um diálogo com a turma sobre essa narrativa e mais 

uma página do livro/cardápio será confeccionada. 

 

Sexto momento (aula seis): 

 Leitura da última região mencionada no livro, a Região Sul. Nesse 

momento ressaltar que é a região onde moramos atualmente, que é composta 

não somente por santa Catarina, mas mais dois estados, após a leitura e 

visualização da página do livro com seu mapa, localizar no mapa em sala de aula 

a região sul e, por conseguinte será confeccionado a última página do 

livro/cardápio que depois será socializado com todas e quiçá com outras turmas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A “prática da literatura seja pela leitura, seja pela escritura, consiste 

exatamente numa exploração das potencialidades da linguagem, da palavra e 

da escrita, que não tem paralelo em outra atividade humana”, nessa perspectiva 

a “literatura revela-se como uma prática fundamental para a constituição de um 

sujeito da escrita” (Cosson, 2006 p. 16 apud Debus; Furtado; p. 343-344 2017). 

Nessa conjuntura a literatura integrada aos estudos da Geografia soma-se numa 

concreta potência pedagógica no processo de ensino. 

 Por todos os elementos supracitados, potencializa a articulação dos 

estudos sobre lugar, sociedade, modo de vida, história, questões sociais, 

climáticas, de relevo, ambientais, culturais, gastronômicas, dentre inúmeras 
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outros elementos constitutivos dos estudos geográficos que a literatura engloba 

e ratifica. 
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A geografia de Dona Benta: recurso didático para ensino de geografia 
 

Talita Gabriela Alda Biscola 

 
RESUMO: Diante dos diversos recursos didáticos dos quais o professor de 
Geografia pode lançar mão nas suas aulas, os livros de Literatura são uma 
possibilidade. Sua utilização se justifica porque a Literatura traz consigo diversas 
informações para que seja possível entender o contexto no qual se encontra a 
narrativa. Por meio da leitura, o discente pode viajar por diversos locais, sem que 
seja necessário sair do lugar. A preferência pelo autor José Bento Monteiro 
Lobato (1882-1948), se deu devido ao estilo de livros que produziu para o público 
infanto-juvenil. A Geografia de Dona Benta (1993), por sua vez, foi escolhida por 
ser uma obra paradidática, um tipo de produção na qual Lobato pode ser 
considerado precursor. Destaque-se que sua utilização na Educação Básica 
pode se dar em diferentes anos escolares. Isso porque a obra traz diversos 
conteúdos que são abordados na geografia escolar. Diante disso, esta pesquisa 
busca responder em que medida o professor de Geografia pode utilizar o livro A 
Geografia de Dona Benta como um recurso didático no ensino da sua disciplina. 
O objetivo do presente trabalho é apresentar quais são os limites e as 
possibilidades para a utilização do livro supracitado no ensino de Geografia. Para 
que se tornasse possível a execução da pesquisa, os procedimentos técnicos 
utilizados e o delineamento adotados foram da metodologia da pesquisa 
bibliográfica. Por fim, foi possível constatar que a utilização da obra em questão 
é viável no ensino da disciplina Geografia, desde que o docente que tenha 
interesse em fazê-lo, realize as mediações necessárias para que os seus 
discentes sejam capazes de aprender os conteúdos que o livro transmite, 
evitando que sejam cometidos anacronismos em relação a mensagem 
transmitida por meio do texto.    

 
Palavras-chave: Ensino de Geografia. Livro Paradidático. Literatura Infantil. 
 
INTRODUÇÃO 

Existem diversos recursos didáticos dos quais o professor de Geografia 

pode lançar mão em suas aulas. Os livros de Literatura são uma das 

possibilidades. Isso porque “a obra literária em si é resultado de processos 

geográficos, históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais” (SILVA; 

BARBOSA, 2014, p. 81). A Literatura traz consigo diversas informações que 

podem ser utilizadas no ensino, pois, por meio da leitura, leva o aluno a imaginar 

o espaço no qual a narrativa acontece. O discente pode viajar por diversos locais, 

sem que seja necessário sair do lugar. 

Diante disso, o presente trabalho surge como uma pesquisa direcionada 

aos professores que buscam utilizar livros de Literatura como um recurso 

didático no ensino da sua disciplina. Para esse fim, utilizaremos como proposta 
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a obra de José Bento Monteiro Lobato (1882-1948) A Geografia de Dona Benta 

(1993). 

A preferência por Monteiro Lobato se deu devido ao estilo de livros que 

produziu para o público infanto-juvenil. A Geografia de Dona Benta (1993), por 

sua vez, foi escolhida por ser uma obra paradidática, um tipo de produção na 

qual Monteiro Lobato pode ser considerado precursor (FERREIRA; MELO, 

2006).  

Com base no que foi exposto, esta pesquisa busca responder à seguinte 

questão: em que medida o professor de Geografia pode utilizar o livro A 

Geografia de Dona Benta como um recurso didático no ensino da sua disciplina? 

Destaque-se que sua utilização na Educação Básica pode se dar em 

diferentes anos escolares. Isso porque a obra traz diversos conteúdos que são 

abordados na geografia escolar.  

Devemos lembrar que os conhecimentos nela contidos não devem ser 

seguidos à risca. Entre outros motivos, pelo fato da concepção de Geografia 

atualmente é distinta daquela que existia à época de Lobato. Contudo, como 

ocorre em uma aula de campo, na qual os alunos visualizam a teoria, livros de 

Literatura e/ou textos Literários podem levar os alunos a visualizar o que foi 

tratado durante as aulas, por meio da imaginação, resultante da leitura.  

Desse modo, o objetivo do presente trabalho é apresentar quais são os 

limites e as possibilidades para a utilização do livro A Geografia de Dona Benta 

no ensino de Geografia. Para que se tornasse possível a execução da pesquisa, 

os procedimentos técnicos utilizados e o delineamento adotados foram da 

metodologia da pesquisa bibliográfica, seguindo os passos propostos por Toledo 

e Gonzaga (2011). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para Cardoso (2006, p. 118), nos livros de Monteiro Lobato existem 

imensas possibilidades, pois, mesmo com a fusão da fantasia com a realidade, 

ainda podem ser investigados e utilizados para uma prática docente prazerosa, 

alegre e criativa, como o próprio escritor sugeria. 

 

[...] o professor precisa conhecer as maneiras de apresentar as 
obras de lobato para seus alunos. Deve preocupar-se com a 
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contextualização histórica e levar o leitor a descobrir como era o 
país na época em que lobato produzia seus textos. Essas 
questões, se bem trabalhadas pelo professor, poderão contribuir 
para que os alunos compreendam melhor as personagens e 
evitar, inclusive, tão comuns discussões que mobilizaram as 
mídias sobre a possível retirada de circulação das escolas de 
obras infantis de Lobato tão conhecidas e importantes para a 
discussão de determinados assuntos (ROMANO, 2017, p. 219). 

 

O papel do professor é primordial para que as obras de Lobato possam 

ser utilizadas como recursos didáticos, pois o docente deve conhecer as 

entrelinhas do livro que deseja utilizar, para fazer com que o aluno entenda os 

diversos aspectos que o compõem e não cometam julgamentos como já foram 

realizados por outros. 

Para Giaretta (2008 p. 146), a visão de mundo de Monteiro Lobato contida 

em A Geografia De Dona Benta seria racista se considerada aos olhos da 

contemporaneidade. 

 

Nesse sentido, a obra infantil de Lobato deve ser entendida 
como testemunho de uma fase histórica de nosso país, na 
qual esse preconceito era transmitido às crianças, 
elaborando suas concepções a respeito de nossa formação 
pluriétnica e cultural (GIARETTA, 2008, p. 147). 

 

Ainda segundo Giaretta (2008, p. 147), “como representante de seu 

tempo, Lobato entendia os recursos da natureza pela ótica utilitarista e, por isso, 

não se esmerou em formar uma consciência ambiental nas crianças brasileiras”. 

Desse modo, não se pode esperar que o autor expresse, que expresse uma 

ideologia que fosse de acordo com a do tempo presente. 

 

Logo, essas histórias de Lobato servem de contraponto para 
conhecermos as mensagens ideológicas acerca das atitudes em 
relação ao meio ambiente, transmitidas às crianças no contexto 
desenvolvimentista nos anos iniciais do século XX. Assim, 
pudemos verificar que essas mensagens estão em desacordo 
com a atual e urgente necessidade de preservação do meio 
ambiente, sendo a educação ambiental direcionada às crianças 
um dos caminhos para alcançar esse propósito (GIARETTA, 
2008, p. 147). 

 

Desse modo, segundo Giaretta, A Geografia de Dona Benta poderia ser 

utilizada em estudos sobre a História do Pensamento Geográfico Brasileiro, 
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porque o livro mostra a concepção de Geografia que o escritor transmitiu para 

os seus leitores nas primeiras décadas do século XX.  

Vasconcellos (1982, p. 48), na sua interpretação, ressalta que: 

 

O livro privilegia dois tipos de informações: dados sobre a 
economia dos países ou regiões (praticamente os únicos 
fornecidos no caso dos países novos ou daqueles cujas histórias 
e tradições não costumem ser estudadas por nós); e dados 
históricos, que permitem que se tirem lições sobre os fatores 

determinantes dos destinos das respectivas nações. 
 

Nesse viés, o principal ponto que o livro trabalha é o desenvolvimento dos 

países ou regiões, o que demonstra a possibilidade da sua utilização enquanto 

recurso didático no trabalho com essa temática no ensino de Geografia. Por fim, 

o texto literário não deve ser utilizado como um substituto do texto didático. Ele 

não foi feito para isso, mas pode ser um texto provocador, gerador de discussões 

a respeito do tema (SILVEIRA, 2013. p. 229). 

 

RESULTADOS 

Por fim, a utilização do livro A Geografia de Dona Benta, como recurso 

didático, demonstra sua viabilidade no ensino de Geografia porque ele pode 

proporcionar ao aluno o entendimento de questões importantes do espaço 

geográfico, presentes na ficção e na vida real. 

Este livro pode ser considerado um apanhado de possibilidades, visto que 

seu texto abarca muitos conteúdos ensinados nas escolas até os dias atuais. 

Porém, o professor não pode fugir das adaptações ou contextualizações que são 

necessárias, para que os alunos não cometam anacronismo e julgamentos em 

relação ao livro e ao autor. 

Escritos que atualmente são considerados inadequados, também podem 

ser trabalhados pelos professores durante as suas aulas, pois também mostram 

a mudança da ideologia dominante conforme o passar dos tempos. 

Finalmente, cabe ao docente se aprofundar no universo da obra literária 

que quer utilizar como recurso didático, para que seja possível transformar, 

inclusive, os limites em possibilidades. 
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Confecção de um globo de coordenadas como recurso didático a partir de 
uma esfera de isopor 

 
Jonas Ambrósio Hamud 

 
RESUMO: São inúmeros os desafios encontrados no cotidiano dos docentes de 
todas as áreas da educação em relação a construção do conhecimento com os 
estudantes. Geralmente os professores de rede pública estão com suas cargas 
horárias sempre elevadas, assim falta-lhes tempo para estudo, formação 
continuada e uma consequentemente uma busca de recursos que possam lhe 
auxiliar na construção de um melhor ensino-aprendizagem entre docente e 
estudantes. Buscando inovar aulas e materiais didáticos a partir de novas 
metodologias, esse trabalho aborda a confecção de um globo de coordenadas 
como recurso didático em sala de aula. O trabalho exibe tanto aspectos teóricos 
a respeito de materiais didático, à sua confecção, passando por todas as etapas 
até sua finalização. Mas a principal ideia deste trabalho é como construir o 
conhecimento sobre assuntos geográficos através de representações 
cartográficas acessíveis ao bolso do docente, como o globo de coordenadas. O 
assunto sendo tratado portanto é da cartografia escolar, que vem sendo 
discutida de forma tradicional, pouco se buscando o aprimoramento e 
aperfeiçoamento por parte dos docentes, entretanto não é culpa deles, pois o 
sistema o submetem a isso, desde a sua formação, no qual muitos não são 
preparados adequadamente para lecionar, como também as cargas horárias 
altas em sala de aula. Diante disso, o trabalho aborda uma perspectiva 
inovadora e curiosa aos olhos dos estudantes de aprender cartografia, saindo 
da invariabilidade que é o ensino em muitas escolas no território nacional, 
fazendo o estudante ter o interesse pelo ensino. 
 
Palavras-chave: Recurso didático, Globo de Coordenadas, ensino-
aprendizagem. 
 

INTRODUÇÃO:  

O lúdico dentro do ensino pode fazer-se um instrumento de aprendizado 

muito eficiente e prático, visto que exerce o apetite pela compreensão e atiça a 

curiosidade do estudante, no qual procura saber como e porque ocorre 

determinado fato. Trilhando para a área da geografia, o professor ter o interesse 

por produzir materiais didáticos é fundamental para a relação de ensino- 

aprendizagem. Elencando a esse assunto, este artigo mostrará a confecção 

passo a passo de um Globo Terrestre de Coordenadas feito a partir de uma 

esfera de isopor de 30 cm.  

Esse recurso didático no ensino de geografia, pode envolve outras áreas 

do conhecimento como matemática e artes, por conta dos cálculos e a 

confecção em si do material. A utilização deste tem o objetivo de ensinar 

conceitos geográficos de uma forma mais lúdica, realizando no discente o 
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interesse pelo conteúdo, no qual essas definições devem ser construídas entre 

professor e estudante, para então chegar em um conceito pronto, por tantos 

recursos didáticos são fundamentais para ocorrer isso.  

O artigo será divido entre etapas; A) Teoria metodológica sobre a utilização 

de recursos didáticos no ensino de geografia. B) Confecção do Globo de 

Coordenadas, quais materiais utilizar e como fazê-lo. C) Considerações finais. 

 

A FUNÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Ao trabalhar a cartografia é pressuposto que os discentes disponham de 

um breve conhecimento no qual envolve elementos e conceitos tanto 

cartográficos quanto geográficos. Entretanto, é sabido que a forma como se 

trabalha a educação é variável, consequentemente a forma como ocorre a 

absorção de conteúdo é versátil, de acordo com a localidade que se encontra o 

ensino.  

Durante a formação acadêmica do professor de geografia, existe uma 

grande parcela que não recebe o devido preparado para atuar em sala de aula 

no sentindo da cartografia, isso se dá por conta da forma que é ensinado a 

cartografia escolar nas instituições de ensino superior. (SILVA, 2015). 

 

A cartografia escolar é compreendida como um processo 
metodológico que vai além da localização pontual de 
fenômenos. Ela busca desenvolver o pensamento espacial, a 
capacidade de leitura, a produção e articulação de mapas. 
(BREDA, 2018, p.33). 

 

São muitas as discussões que, no campo do ensino de Geografia, 

apontam a necessidade de se trabalhar os conteúdos em sala de aula a partir de 

circunstâncias “práticas”, correspondendo aos anseios dos estudantes, hoje 

mais inquietos e questionadores. Almeja-se estimular, nos estudantes, uma 

visão crítica e mais participativa por meio da criação de situações didáticas 

atraentes e marcadas por estratégias diversas, diante desse assunto, o lúdico 

é essencial. (OLIVEIRA, 2016). 

 

[...] as atividades lúdicas empregadas no processo educacional 
visam contribuir de forma divertida, seguindo sua função pelo 
ato de brincar ou jogar, porém intencionalmente planejadas 
com a finalidade de possibilitar aos estudantes avançarem no 
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conhecimento através de uma prática emancipadora. 
(OLIVEIRA, 2016, p.173). 

 

Relacionado a isso, entra o tema que será trabalho neste artigo; a 

produção de um recurso didático para o ensino cartográfico, no qual o recurso 

será um globo de coordenadas produzido a partir de uma esfera de isopor de 

30cm. As formas de ensino cartográfico são variadas, entretanto, o método de 

ensino-aprendizagem no qual o conteúdo é melhor construído entre professor e 

estudante é através de maquetes, elementos visíveis, palpáveis, pois assim, é 

possível contribuir no desenvolvimento cognitivo e na formação social do 

estudante. (BATISTA, 2018). 

Perante a esse assunto, o questionamento que aflige os docentes é como 

produzir um material didático, barato e prático. A produção desses recursos 

pode-se dar com materiais recicláveis e de baixo custo, alguns exemplos são 

kits de projeção produzidos a partir de garrafa pet, no qual tem o intuito de 

mostrar as diferentes formas de projetar os mapas. Há também os globos feitos 

a partir de bexiga de festa, este envolve um trabalho mais árduo,  entretanto o 

resultado é excelente, pois com ele é possível confeccionar um globo terrestre, 

posteriormente corta-lo e mostrar a distorção que ocorre ao mudar a 

representação cartográfica. 

Apoiado na concepção de que é necessário sair do tradicionalismo no 

qual a geografia está inserida e partindo para a inovação no ensino, o docente 

está dando um grande passo no ensino-aprendizagem. Assim na cartografia 

escolar, esse fato é mais agravado, pois nessa área de ensino, é necessário 

que ocorra a representação do espaço por meios didáticos como maquetes, 

mapas e globos. (SILVA, 2015). 

A construção de globos pode ser feita de maneira prática e rápida caso se 

tenha disponível os materiais que citei acima. O primeiro passo é abrir a esfera 

na metade, para pintar os dois lados na cor azul, representando os oceanos. É 

importante ressaltar que existe a possibilidade dessa criação ser feito tanto para 

um ensino-aprendizagem mais eficiente, mas também para a inclusão de 

deficientes visuais, seja baixa visão ou cego completo, no qual é necessário ter 

conhecimento prévio da palete de cores utilizadas para eles e os materiais 

necessários para essa confecção. 
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Pessoas com baixa visão – aquelas que apresentam “desde 
condições de indicar projeção de luz, até o grau em que a 
redução da acuidade visual interfere ou limita seu desempenho”. 
Seu processo educativo se desenvolverá, principalmente, por 
meios visuais, ainda que com a utilização de recursos 
específicos. (MEC, 2006, p.16). 

  

CONFECÇÃO DO GLOBO DE COORDENADAS 

O recurso produzido para este trabalho demandou um investimento a 

mais dos citados acima, além disso, também foi necessário mais tempo e 

paciência. Os materiais utilizados são simples e de fácil acesso; o principal 

material é a esfera de isopor, podendo ser de 15 cm ou 30 cm. Os demais 

materiais foram; tintas nas cores azul, vermelho, laranja, amarelo e branco, 

barbante preto e vermelho. Foi necessário a utilização de canetas permanentes 

de 0.7mm e de 2cm. Além desses materiais, a obtenção do mapa que serviu 

como base ocorreu a partir do contorno em um globo escolar, feito com papel 

vegetal. 

Após algumas pinceladas nas duas metades da esfera, é necessário 

medir os meridianos, entrando a questão da matemática neste ponto, pois o 

globo deve ser dividido em 24 partes iguais, esses que representam os fusos 

horários. Nesse passo da confecção, é importante faze-lo com paciência e 

utilizar grafite com ponta fina para demarcar as linhas que posteriormente serão 

anexados os barbantes. Feito os meridianos, resta desenhar os paralelos, no 

qual foi feito a cada 10º graus. 

O trabalho grande começa a partir de agora, sendo necessário cortar a 

parte superior do globo para mostrar o centro da Terra e ângulos em relação a 

latitude e longitude. O auxílio de um professor de matemática pode fazer com 

que a aula seja interdisciplinar novamente, pois será necessário calcular o 

tamanho do corte e o ângulo necessário para o preenchimento das paredes do 

centro da Terra. 

Com as linhas desenhas, deve-se retirar a base cartográfica utilizada, no 

qual foi a partir de um globo terrestre escolar. Para isso é necessário a utilização 

do papel vegetal fixado no globo para realizar o contorno dos continentes. Após 

essa etapa é necessário colocar as duas partes da esfera para realizar-se a 

gravura dos continentes que deve ser realizada novamente com um grafite fino, 



SELIGeo - Seminário de Licenciatura em Geografia  
05 a 07 novembro de 2019 no Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Universidade Federal de Santa Catarina 

98 
 

com muito cuidado para não furar o isopor ou marcar o local errado. 

 

 
Figura 1: Metade de uma esfera de isopor pintada de azul. 

Fonte: HAMUD, Jonas, 2019. 
 

O próximo procedimento a ser realizar é o desenho do núcleo da Terra, 

não sendo necessário fazer em escala, pois não seria visível a crosta terrestre 

e esse não é o intuito do recurso. 

Na questão da pintura não é necessário ter precisão, mas se possível 

obter um pincel mais fino, poderá obter um maior detalhamento, principalmente 

nas divisões de continentes. A cor que seve ser utilizada é branca, pois terá um 

destaque em relação ao azul dos oceanos. Após feito isso, para ter uma maior 

riqueza na parte final da pintura dos continentes, a utilização de uma caneta 0,7 

mm é indispensável, pois ela deixará um toque artístico ao material e mais 

atrativo. 

A última parte da utilização das tintas fica com as camadas do centro da 

Terra, sendo um tom de degrade, passando do marrom, ao vermelho, um 

alaranjado, laranja e por último a cor amarela. A caneta 0,7 terá a mesma 

finalidade neste etapa de confecção, dividindo assim as camadas, desde o 

núcleo até a crosta. 
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Figura 2: Meridianos desenhos na 

esfera de isopor 

 
Figura 3: Paralelos e meridianos 
desenhados na esfera de isopor. 

Figura 4: Fundo para o centro de 
Terra.  

Figura 5: Continentes desenhados  

 
Figura 6: Continentes pintados de 

branco. 
 

Figura 7: Centro da terra pintado 

Fonte: HAMUD, Jonas, 2019. 
  

A etapa final fica com os barbantes, caneta 2 cm e cola. Começando pelo 

barbante na cor preta, este é utilizado para marcar os meridianos e os paralelos. 

A cor vermelha simboliza a Linha do Equador, o Meridiano de Greenwich e o 
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antemeridiano. As linhas brancas demarcaram os trópicos de capricórnio, de 

câncer, circulo polar ártico e antártico.  

 

Figura 6:Continentes pintados de 
branco.  

Figura 7: Centro da terra pintado  

Fonte: HAMUD, Jonas, 2019.  

 

Os barbantes devem ser colados com uma cola apropriada para isopor, 

pois secará mais rápido e terá mais eficácia. A partir de agora o globo está quase 

completo, para finalizar é necessário escrever os graus, sendo utilizada a 

caneta de 2 cm. Abaixo da linha do equador, será escrito a cada 15 graus. Já 

nas camadas da Terra será utilizada a caneta de 0,7 mm e a contagem será de 

10 em 10 graus. A última etapa é passar cola no globo inteiro para ele ficar com 

brilho e resistência, assim, tornando- o durável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A confecção de recursos didáticos pode ser feita a partir de materiais 

encontrados facilmente, até mesmo objetos inutilizados ou recicláveis, assim 

pode ter uma nova serventia. A questão principal aqui é a confecção do Globo 

de Coordenadas e como foi visto, é necessário tempo, disposição e dinheiro para 

confecciona-lo.  

Diante do cenário em que se encontra a carga horária dos professores da 

rede pública ou até mesmo privada, é difícil o docente encontrar tempo para 

produzir este material, pois o mesmo muitas vezes é repleto de turmas e uma 

carga horária cheia. Diante disso, a gestão do tempo no espaço de sala de aula 
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é de responsabilidade do professor, que determina o que vai ser feito, quando e 

como. É ele quem propõe o modo de viver o tempo das atividades de ensino e 

aprendizagem. (XAVIER, 2013). 

Mesmo que o recurso seja possível fazer, é necessário o tempo do 

docente, e como foi dito, ele é o responsável pelo relógio da sala de aula e 

controla assim, o que passar e o que fazer, já que muitos como comentado, tem 

horas exorbitantes de trabalho, assim não tem tempo suficiente para preparar 

mais aulas, mais conteúdo, estudar e também confeccionar recursos. Por fim, é 

chegamos no que deve ser tratado, o tempo. O tempo deve ser disponibilizado 

ao professor, ele deve ter uma carga horária maior para poder estudar, preparar 

suas aulas, confeccionar seus materiais didáticos, e isso é possível caso tenha 

políticas públicas que exerçam essa finalidade, para assim, tanto o professor 

quanto o discente poderem ter uma construção de conteúdo e ensino melhor. A 

questão do recurso didático, ele tornará as aulas mais atrativas já que chamará 

a atenção do estudante e resultará em boas práticas de ensino-aprendizagem. 
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O perfil dos alunos da EJA – educação de jovens e adultos do ensino 

fundamental e médio da rede pública de Santa Catarina 
 

Giorgio Gallotti 

 
RESUMO: O objetivo deste resumo expandido é apresentar os números e as 
escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina que atendem os diversos 
grupos étnicos e sociais de acordo com suas especificidades e demandas dos 
alunos das EJA Educação de Jovens e Adultos, do ensino fundamental anos 
iniciais e finais e do ensino médio, relacionando com a experiência vivenciada 
no estagio obrigatório supervisionado do curso de Geografia da Universidade 
Federal de Santa Catarina, onde se pode vivenciar a relação entre os alunos e 
o espaço escolar com toda a sua dinâmica das relações, bem como as 
metodologias aplicadas e as demandas enfrentadas pelos docentes, discentes 
e demais profissionais que ali atuam.  
 
Palavras-chave: Especificidades da EJA, Demandas escolares, Recursos 

didáticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As informações apresentadas servem de base para o público em geral 

conhecer as escolas que fazem parte da rede pública do Estado de Santa 

Catarina, bem como, para uma análise de suas demandas quanto ao 

atendimento básico das especificidades apresentadas por seus alunos. Nosso 

recorte espacial para pesquisa, análise e apontamento de possíveis ações é a 

Escola de Ensino Básico Professora Laura Lima, localizada em área urbana, no 

bairro da Vargem Grande, Município de Florianópolis/SC, a escola faz parte da 

rede pública estadual e sede no horário noturno suas instalações para EJA 

Educação de Jovens e Adultos, também da rede estadual. 

 A EEB Laura Lima apresenta uma infraestrutura semelhante a das demais 

escolas da rede pública estadual, porém com um grau maior de cuidado e zelo, 

sendo percebido já no inicio do estágio. A escola apresenta sala para os 

professores com banheiros, salas de aula com capacidade para 40 alunos, com 

ventiladores, pátio amplo, biblioteca, laboratório de informática, sala para 

direção, secretaria, equipamentos como aparelho de TV, impressora, copiadora 

e televisão, computadores (sendo 18 para os alunos e 03 para uso 

administrativo) com internet banda larga. 
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  A escola ainda dispõe de cozinha e refeitório que oferecem refeição 

completa aos alunos e água filtrada, no entanto a escola apresenta 

acessibilidade parcial para os portadores de deficiência. 

 Segundo Arroyo (2008); 

[...] a realidade dos jovens e adultos que procuram as turmas da 
EJA é de trabalhadores, pobres, negros, subempregados e 
oprimidos. Uma vez excluídos do processo de ensino essas 
pessoas retornam à unidade de ensino com os objetivos de 
iniciarem o processo de escolarização e ou darem 
prosseguimento aos estudos, mas à procura de um ensino 
diferente, que os acolha e não os levem a abandonar a escola 
novamente.” (ARROYO, 2008, pág. 171) 

 

  A principal finalidade dessa modalidade de ensino é a alfabetização e 

profissionalização, desta forma, poderíamos dizer que o passivo social criado 

desde o surgimento do Brasil Império Poderia ser reduzido e sanado através da 

valorização e das condições fornecidas aos profissionais envolvidos nesta 

modalidade e seus alunos. Porém, como afirma Viero (2007), “no Brasil, as 

políticas de Estado para a EJA, ao longo da história da educação, estiveram 

centradas no campo da filantropia, constituindo-se como tratamento de uma 

doença que deve ser erradicadas” (VIERO, 200, PÁG. 209). 

 Além de orientar, essas políticas públicas, devem proteger e afirmar o 

caminho apontado, na busca pela reparação e quitação da dívida étnica e social, 

que é parte presente até os dias de hoje nas relações sociais brasileiras. E para 

que essas ações afirmativas possam garantir realmente a igualdade de 

oportunidades e participação, vindo a possibilitar a essas pessoas uma condição 

de cidadania plena e de inserção em novas oportunidades no mercado de 

trabalho, assim lhes proporcionando o alto estima e confiança que é a própria 

razão de existência da EJA, a reeducação de forma contínua, construindo uma 

sociedade voltada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e o 

pluralismo. 

 Neste sentido, é importante destacar alguns dados a cerca da modalidade 

da EJA no Estado de Santa Catarina para termos uma noção de sua capacidade 

para alfabetização. 
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METODOLOGIA 

Utilizou-se da pesquisa e análise de dados referentes ao numero de 

unidades alunos e professores pertencentes à rede Estadual de Santa Catarina 

na modalidade de ensino da EJA Educação de Jovens e adultos, com a 

finalidade de identificar e apontar as especificidades e suas respectivas 

demandas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Gráfico I Total de alunos CEJAs: O gráfico I apresenta o número de alunos 

matriculados por em cada etapa de ensino, fundamental anos iniciais, 

fundamental anos finais e ensino médio da modalidade de aprendizagem da EJA 

(Educação de Jovens e Adultos). 

 

 
Fonte: SISGESC. Disponível em: <http://www.sed.sc.gov.br>.  Acesso em: 11 

jun. 2019. 
 

 O Gráfico II Total de alunos X Turmas: O gráfico II apresenta o total de 

28.204 para 4.017 gerando uma média de 8 por sala, no entanto esses números 

não dão conta da realidade, pois teremos escolas com muito poucos alunos e 

salas e ociosas enquanto outras unidades apresentaram problemas de espaço, 

sendo pontuais. Exemplo a unidades pertencente ao bairro do no Ribeirão da 

Ilha, uma localidade mais afastada, teve suas atividades encerradas e seus 

alunos foram deslocados para unidade escolar central, o colégio Instituto 

Estadual de Educação, criando uma demanda por melhores condições de 

http://www.sed.sc.gov.br/
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transporte devido a distância no deslocamento entre a residência dos alunos e a 

unidade de ensino. 

 

 
Fonte: SISGESC. Disponível em: <http://www.sed.sc.gov.br>. Acesso em: 11 

jun. 2019. 
  

 Gráfico III Relação alunos por professores da EJA: No gráfico III podemos 

temos 28.204 alunos para 1.309 professores, sendo uma média de 23 alunos 

por professor, o cenário seria ideal se não fosse os problemas relacionados ao 

numero de alunos por escola, onde as unidades centrais apresentam um numero 

maior de alunos em relação às escolas pertencentes a bairros periféricos, as 

escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade também apresentam um 

numero maior de alunos, de acordo apresentado dos alunos da EJA. 

 

 

http://www.sed.sc.gov.br/
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Fonte: SISGESC. Disponível em: <http://www.sed.sc.gov.br>. Acesso em: 11 

jun. 2019. 

 As tabelas abaixo buscam apresentar o resultado de estudos e trabalhos 

que visam a melhoria da EJA, quanto ao atendimento de seu público conforme 

sua especificidade e particularidade sociocultural e educativa, para que sua 

vivencia e seu aprendizado dentro do espaço escolar possam lhe propor o 

desenvolvimento necessário e assim atingir a plena cidadania. 

 Quadro I Unidades Prisionais: A tabela um nos mostra a quantidade de 

pessoas dentro das unidades prisionais que estão buscando uma melhor 

condição em sua recuperação e também a redução de sua pena, projetos como 

Despertar para Leitura, apresentam 4.770 alunos os quais devem sair do 

analfabetismo. 

 

QUADRO I - UNIDADES PRISIONAIS 

NÚMERO DE ALUNOS  NÚMERO DE TURMAS 

Anos Iniciais 863  Anos Iniciais 73 

Anos Finais 1.346 Anos Finais 377 

Ensino Médio 427  Ensino Médio 148 

Projeto Leitura 82   

TOTAL DE ALUNOS 2.636  TOTAL DE TURMAS 680 

Fonte: SISGESC, 11/06/2019. 

 

 Quadro II EJA no Campo: A tabela dois nos mostra o números de alunos 

matriculados dentro dessa especificidade educacional, a qual apresenta uma 

metodologia focada na cultura e nos saberes do campo, valorizando sua cultura 

e a transformando em conhecimento. 

  

QUADRO II - EJA NO CAMPO 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

 NÚMERO DE 

TURMAS 

 

Anos Iniciais  Anos Iniciais  

Anos Finais 221 Anos Finais 17 

Ensino Médio 103 Ensino Médio 8 

http://www.sed.sc.gov.br/
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Total de Alunos 324 Total de Turmas 25 

Fonte: SISGESC, 11/06/2019. 

 

Quadro III EJA Indígenas: A tabela III, assim como a tabela dois nos 

mostra a valorização e a preocupação em se transformar os saberes, nesse 

caso, dos povos nativos em conhecimento, é também a oportunidade desses 

povos em contarem dentro de sua vivencia, como foi a história do povoamento 

e colonização do Estado de Santa Catarina. 

 

QUADRO III - EJA INDIGENAS 

NÚMERO DE ALUNOS   NÚMERO DE TURMAS   

Anos Iniciais  52 Anos Iniciais  10 

Anos Finais 77 Anos Finais 9 

Ensino Médio 61 Ensino Médio 12 

Total de Alunos 190 Total de Turmas 31 

Fonte: SISGESC, 11/06/2019. 

 

 Tabela IV EJA quilombola: A tabela abaixo nos trás o número de alunos 

matriculados na EJA Quilombola, essas escolas, assim como, fica localizada 

dentro do quilombo e tem em seu quadro docente professores negros, com 

materiais e recursos elaborados especificamente para contar e tratar de seu 

papel dentre da história, seus saberes e seus conhecimentos, assim mantendo 

viva a memória daqueles que fizeram parte da construção desses quilombos, de 

suas lutas e resistência, na busca por condições igualitárias. 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SISGESC, 11/06/2019. 
 

 
TABELA IV - EJA QUILOMBOLAS 

NÚMERO DE ALUNOS  NÚMERO DE 
TURMAS 

 

Anos Iniciais 39 Anos Iniciais 7 

Anos Finais 73 Anos Finais 8 

Ensino Médio 14 Ensino Médio 2 

Total de Alunos 126 Total de Turmas 17 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos os dados apresentados em conjunto com as informações 

e as condições vivenciadas no estágio obrigatório supervisionado do curso de 

Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina, podemos observar que o 

perfil dos alunos da modalidade de ensino da EJA – Educação de Jovens e 

Adultos da rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina apresenta ainda 

as mesmas características, sendo compostos por uma maioria de pardos, 

negros, de acordo com a maioria da população brasileira, e branca, todos 

pertencentes às classes com menor poder aquisitivo e um menor grau de 

instrução dentro do grupo familiar. 

São pessoas que se afastaram do ensino regular devido a diversos fatores 

e situações do cotidiano, e buscam dentro da EJA a retomada dos estudos a fim 

de concluir as etapas restantes por questões profissionais e pessoais, no entanto 

chamamos à atenção a inserção de alunos muito jovens entre 15 e 18 anos, os 

quais por motivo de repetência deixaram o ensino regular por exclusão ou pela 

facilidade em recuperar os anos perdidos. Esses alunos devido a falta de 

maturidade e de experiência profissional, não tem a mesma conduta em sala o 

que vem gerando desconforto entre os alunos mais velhos e os jovens com mais 

maturidade, se tornando um desafio aos professores e demais profissionais da 

EJA.  

Dentro desse processo de alfabetização é necessário que o estado e a 

sociedade de uma forma geral possam atuar em conjunto, cuidando e zelando 

pela escola e as pessoas que atuam, dentro desse contexto pude identificar e 

apontar pontos a serem adequados a legislação vigente.  

Quanto às condições encontradas na escola EEB Laura Lima apontamos 

em primeiro a da infraestrutura, onde a mesma necessita de constante 

manutenção devido aos prédios já serem antigos, devendo se ter uma atenção 

especial a questão da iluminação e ventilação dos espaços escolares, a sala dos 

professores deve ser visto com um espaço para relação interpessoal e para se 

construir a interdisciplinaridade em conjunto, os equipamentos que são poucos, 

devem ser disponibilizados para as turmas da EJA, algo que em algumas escolas 

não ocorre, assim como o acesso  a biblioteca, sala de vídeo entre outros 

espaços que possuem recursos e materiais didáticos, a inserção de novas 

tecnologias é algo ainda distante da realidade dessas escolas, pois mesmo 
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possuindo computadores os alunos da EJA não possuem acesso, outros 

equipamentos tecnológicos como tabletes, são uma opção para que o professor 

possa utilizar nas aulas como livro didático virtual e outras atividades como 

realizar pesquisas na internet e exercícios.  

Estes são recursos que auxiliariam não apenas no aprendizado do 

conteúdo, mas realizarão a inclusão digital desses alunos e dos professores. No 

que se diz respeito a relação aluno professor, como a capacidade de alunos por 

sala fica na média da capacidade ideal, essa relação se torna mais equilibrada 

com a participação da maioria dos alunos, com exceção dos alunos mais novos 

que agora fazem parte do perfil da EJA entrando com 15 anos os mesmos tem 

pouca maturidade, devido a essa diferença de comportamento vem causando 

uma situação de conflito e em algumas escolas o afastamento dos alunos mais 

velhos do grupo, justamente os que tem maior interesse na alfabetização e 

sempre foram o foco dessa modalidade na busca pela valorização pessoal.  

Outro ponto a ser observado é o fechamento de unidades localizadas nos 

bairros mais distantes o qual vem preocupando pelo fato desses alunos serem 

direcionados as unidades localizadas no centro da cidade, oque pode vir a gerar 

um aumento maior que a capacidade nessas escolas e pelo fato dos alunos 

terem que se deslocarem até o centro, muitos acabam desistindo de seguir o 

curso gerando evasão. 

Por fim apontamos a necessidade de projetos de qualificação continua por 

parte das universidades, bem como, a inserção de conteúdo específico a EJA 

nas disciplinas de licenciatura, a inclusão do tema em seminários e palestra para 

que a qualidade de ensino evolua, por parte do estado que políticas públicas de 

inclusão e permanência e melhoria das instalações, equipamentos, materiais, 

recursos didáticos e as condições dos profissionais que integram a escola e 

vivenciam junto com os alunos a construção do espaço escolar e toda a dinâmica 

envolvida nessas relações. 
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Perfil dos professores de geografia admitidos em caráter temporário 

(ACT) na rede pública estadual da Mesorregião da Grande Florianópolis  
 

  Ana Theisges, Bruna Cunha, Victor Motta 

 
RESUMO: Este trabalho busca caracterizar o perfil dos professores de Geografia 
admitidos em caráter temporário na rede pública Estadual da mesorregião da 
Grande Florianópolis com base em dados do censo escolar fornecidos pelo INEP 
(2018).  E através desses resultados, encontrar padrões e levantar possíveis 
contextos históricos que tenham interferência nestes dados. 
 
Palavras-chave: Professores, perfil, educação, contexto histórico. 
 

INTRODUÇÃO 

A lei estadual nº 16.861, de 28 de dezembro de 2015, dispõe sobre a 

admissão de docentes na esfera pública Estadual em caráter temporário, com 

prazo determinado. O Artigo 1º do Capítulo 1 diz  que “As atividades de docência 

nas unidades educacionais da rede pública estadual serão exercidas, no que 

exceder à capacidade dos Professores efetivos, por pessoal admitido em caráter 

temporário, submetido a regime administrativo especial, disciplinado por esta 

Lei” (Lei Estadual 16.861, Art. 1º Cap 1).  

Apesar de constar em lei que serão admitidos professores em caráter 

temporário somente em casos que exceder a capacidade dos professores 

efetivos, o que tem se observado é uma crescente significativa do quadro de 

funcionários contratados como ACTs. De acordo os indicadores educacionais de 

Santa Catarina, o quadro de docentes com contrato temporário na rede estadual 

é superior ao quadro de efetivos/estáveis, o que ainda não ocorre nas 

dependências municipais e federais apesar de haver um aumento significativo 

(SED, 2018).  

De acordo com a lei dos ACTs, a contratação de docentes em caráter 

temporário é aceita em três hipóteses: I – substituição de Professor titular 

afastado do exercício do cargo; II – atendimento a projetos com prazo certo de 

duração; e III – ausência de Professor titular de cargo de provimento efetivo na 

unidade escolar. Nos três casos, aparenta ser apenas uma medida paliativa, 

para solucionar temporariamente o déficit de professor. No entanto, o que pode 

ser concluído com a inversão do quadro de funcionários é que é uma solução 

cada vez mais frequente e possivelmente definitiva.  
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Ao analisar o texto “Avaliação da Aprendizagem Escolar: um ato amoroso” 

(LUCKESI, 2008) é possível notar a relevância do professor no processo de 

ensino aprendizagem, seja ele na rede pública ou privada, seja ele efetivo ou 

admitido em caráter temporário. Como podemos observar, avaliar é um ato 

amoroso, que deve ter todo o cuidado, carinho e preocupação com o bem estar 

e desenvolvimento pessoal de cada estudante.  

É por isso que Luckesi faz duras críticas ao processo de provas/exames, 

quando temos possibilidades de trabalhar com avaliação da aprendizagem 

escolar, um processo muito mais humanizado e efetivo para o estudante. É então 

notável a grande e massiva contratação de professores ACTs, e pelo que 

percebemos, tendência que busca facilitar o processo seletivo para os 

contratantes (Governo do Estado), bem como economizar e reduzir custos de 

forma leviana, uma vez que reduzem drasticamente o número de professores 

efetivos e também o número de concursos. 

       O que Luckesi muito bem aborda, e que também serve como base teórica 

para nossos estudos, é o quanto estes profissionais contratados sob caráter 

temporário são enxergados como professores que buscam de fato avaliar a 

aprendizagem dos alunos, e até que ponto são vistos pela Rede pública estadual 

como meros aplicadores de provas e exames.  

        Sabendo que o processo de avaliação é um ato amoroso, que requer 

dedicação, foco, exclusividade, com o objetivo de incluir e não excluir 

estudantes, vemos uma dicotomia cada vez mais gritante nas contratações de 

professores ACTs. Obviamente não por não serem capazes, muito pelo 

contrário. O fato é que pelo modo com que os trabalhadores são contratados, 

financeiramente precisam trabalhar além das suas capacidades produtivas para 

ter um rendimento mínimo, e isso acaba impactando diretamente, tanto na 

qualidade das aulas ministradas quanto no processo de ensino aprendizagem. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A mesorregião da Grande Florianópolis está localizada no litoral de Santa 

Catarina, conforme Figura 1, e é composta por 21 municípios, incluindo a capital 

do estado: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, 

Biguaçu, Canelinha, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, 

Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo 
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Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de 

Alcântara e Tijucas.  

 
Figura 1: Localização da Mesorregião da Grande Florianópolis. Fonte: 

Elaborada pelos autores. 
 

Estima-se que a mesorregião da Grande Florianópolis tenha atingido em 

2017 1.149.994 habitantes, sendo que de acordo com o último censo do IBGE 

(2010), aproximadamente 8% da população residia em área rural e 92% em área 

urbana (FECAM, 2019). De acordo com os indicadores da Federação 

Catarinense de Municípios (FECAM) (2019), a mesorregião da Grande 

Florianópolis possuía em 2016, 170 escolas da rede estadual de ensino, 

considerando dados do censo realizado pelo Ministério da Educação (MEC).  

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Caracterizar o perfil dos professores de Geografia admitidos em caráter 

temporário na rede pública Estadual da mesorregião da Grande Florianópolis 

com base em dados do censo escolar fornecidos pelo INEP (2018). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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● Analisar questões sociais em que os docentes estão inseridos (idade, 

sexo, cor/raça, necessidade especial); 

● Verificar a situação geográfica de localização (de onde vem, onde residem 

e onde trabalham); 

● Aferir o nível geral de escolaridade dos docentes. 

 

METODOLOGIA 

Foram utilizados os microdados do censo escolar de 2018, fornecidos 

pelo INEP para gerar as estatísticas pertinentes à este estudo. De acordo com o 

INEP (2018), os microdados se constituem no menor nível de desagregação de 

dados recolhidos por pesquisas, por isso, optou-se por utilizá-los e efetuar o 

recorte para a área de estudo e critérios de interesse.  

Considerando apenas professores que estavam em efetiva regência de 

classe na data do censo, ministrando a disciplina de Geografia, foram aplicados 

os seguintes filtros para coletar as amostras de interesse: 

1. Tipo de contratação: Contrato Temporário 

2. Dependência da escola: Estadual 

3. Mesorregião: Grande Florianópolis 

 Após aplicação do filtro, foram considerados os seguintes critérios 

elencados no Quadro 1 para detalhamento do perfil, bem como a descrição de 

resposta. 

 

Tabela 1: 

Critério Descrição 

Idade Calculada pelo ano de nascimento 

Sexo Feminino ou masculino 

Cor/Raça 
Não declarada, branca, preta, parda, 

amarela e indígena 

Necessidade Especial Sim ou não 

UF de nascimento  Estado de nascimento do docente 

Residem no mesmo município que 
trabalham 

Comparação entre município de 
residência e município da escola em que 

atuam 
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Escolaridade 
Fundamental incompleto, fundamental 

completo, ensino Médio completo, 
superior completo 

Situação do curso superior* Concluído ou em andamento 

Se o curso é licenciatura Sim ou não 

Tipo de instituição do ensino superior Pública ou privada 

*Considerado apenas o primeiro curso superior do docente. 
 

 

ANÁLISE DO PERFIL DOS PROFESSORES 

O resultado da análise do perfil dos professores de geografia admitidos 

em caráter temporário na mesorregião de Florianópolis de acordo com o censo 

escolar de 2018 mostrou que há um total de 1533 profissionais da geografia 

contratados pelo governo do estado, destes  78% são mulheres, enquanto  

apenas 22% são homens . 

Esta diferença entre os gêneros é por nós compreendida como resultado 

de  um contexto histórico, onde a figura da mulher é associada a 

responsabilidade dos cuidados com as crianças, em uma visão associada a 

maternidade, por causa desse contexto cultural e social, as mulheres e a própria 

sociedade viam a educação como uma vocação e não como uma profissão. 

Apesar das mulheres serem maioria no nível básico, o número de docentes 

homens nas universidades é superior, justamente no nível de ensino em que o 

salário é mais alto.  

A idade média geral dos docentes é de 41 anos, sendo que se 

observarmos por sexo, teremos uma média de 42 anos para as mulheres e 38 

anos para os homens. O histograma de idade apresentado na Figura 2  revela 

que a maior quantidade de docentes está concentrada entre 30 e 50 anos.  

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Histograma de idade 
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Gráfico 2: Sexo dos professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       A cor desses profissionais é outro dado que chama atenção, do total 

de perfis analisados 89,2% são brancos, 4,6% pardos, 5,3% pretos, 0,5% 

indígena e 0,5% não declarados. 

 

Gráfico 3: Cor/raça dos professores 
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Sobre as pessoas com deficiência, , apenas 2 mulheres responderam 

possuir alguma necessidade especial. 

Quanto ao local de nascimento, , conforme demonstrado no Gráfico 4, 

mais de 70% dos docentes é de Santa Catarina, seguido de Rio Grande do Sul, 

com 9,5%, São Paulo com 6,9 e Paraná com 4,7%.  

 

Gráfico 4: Estado natal dos professores 

 

 

A comparação entre o município de residência e o município da escola 

em que trabalham revelou que 64,7% dos docentes residem no mesmo 

município em que trabalham e 33,2% residem em municípios diferentes da 
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escola em que atuam. E, 2,1% não informaram um dos dois municípios e por 

isso não foi possível realizar a comparação.  

 
Gráfico 5: Município residência X município de trabalho 

 
 

Com relação à formação superior, 85% desses professores possuem 

ensino superior completo, e apenas 14,5% médio completo. 

A escolaridade surpreendeu positivamente, pois, na mesorregião da 

Grande Florianópolis, nenhum docente possui apenas o ensino fundamental. As 

respostas variaram entre Ensino médio completo (14,5%) e Superior completo 

(85,5%). Dos que possuem apenas ensino médio, 4% estão com o curso superior 

em andamento. 

 

Gráfico 6: Escolaridade 
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Ao compararmos a situação do curso superior por sexo, podemos 

perceber que de forma geral as mulheres representam a maior quantidade de 

docentes com curso superior em comparação com os homens.  

 

Gráfico 7: Situação do curso superior por sexo 

 
 

Quando questionados se o curso superior concluído ou em andamento 

é licenciatura, 89% responderam que sim e 11% responderam que não. 53,7% 

dos docentes realizaram o curso superior em instituição pública, contra 46,3% 

em instituição privada. 

A concentração de professores admitidos em caráter temporário em 

escolas localizadas na zona urbana é de 94,7% para 5,3% da área rural.  

Dos municípios da mesorregião da Grande Florianópolis que possuíam 

em 2018 maior quantidade de docentes admitidos em caráter temporário na 

dependência estadual estão Florianópolis em primeiro, seguido de Palhoça, São 

José, Biguaçu e Tijucas.  
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Gráfico 8: Municípios 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES 

Com base na análise dos microdados do censo escolar de 2018, 

fornecidos pelo INEP,é possível concluir que as mulheres ainda continuam 

sendo a maioria na prática docente de educação básica na microrregião de 

Florianópolis e que a maioria dos professores possuem ensino superior 

completo, fato que ajuda a demonstrar a importância da graduação em 

licenciatura. 

Infelizmente o número de professores contratados com caráter 

temporário é enorme, o que sucateia a profissão de diversas maneiras, desde 

questão salarial até a luta da categoria por melhorias nos direitos da profissão já 

que é comum professores ACTS não aderir a greves. 

      Outro fator que o caráter temporário afeta é  o surgimento de laços 

mais profundos com os alunos e com a escola, o que acaba tornando o contato 

muito superficial, esses professores muitas vezes não conseguem dar a atenção 

devida aos alunos, conhecê-los melhor o que dificulta o entendimento das 

necessidades específicas de cada aluno enquanto indivíduo.  
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Experiência no estágio curricular supervisionado no ensino de geografia 
                                                                                   

Moroni Nunes Fernandes, Rosa Elisabete Martins Wypyczynki 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo descrever as experiências 

vivenciadas no estágio supervisionado em geografia III do curso de Geografia 

Licenciatura da UDESC/FAED, realizado em uma turma do curs de pré-vestibular 

do Integrar, realizado no ano de 2019/01.   Apresenta as etapas que foram 

desenvolvidas no estágio III: escolha do campo de estágio; observação e 

reconhecimento do campo de estágio; escolha do tema para desenvolver a 

docência; planejamento da docência e o desenvolvimento da prática em sala de 

aula. Destaca-se a importância deste estágio para minha formação como 

professor de geografia que irá atuar com ensino de geografia na educação 

básica.  

 

INTRODUÇÃO 

Este texto apresenta um relato de experiência vivida no estágio³ curricular 

supervisionado em geografia do curso de Geografia/Licenciatura da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, ministrados em uma turma 

do cursinho de pré- vestibular do projeto – Integrar, ministrados na escola de 

Educação Básica na cidade de Florianópolis/SC, 2019. O estágio supervisionado 

curricular constitui como um elemento de total importância para os futuros 

professores que vão exercer o seu oficio no terreno escolar. O estágio se 

caracteriza como zonas de fronteiras híbridas entre Professor/Aluno, 

Escola/Universidade e, principalmente, Teoria/Prática. Essas fronteiras são 

sub(geográficos) onde identidades, subjetividades, experiências, historias e 

conhecimentos se movimentam, tramam, gestam e se diluem (VALLADARES, 

2015).  

Deslocando o estágio para a realidade da formação do professor de 

Geografia, o futuro professor obtém vantagens tanto do ponto de vista das 

Geografias que são deparadas, movimentas e mobilizadas por meio do espaço 

geográfico em que está localizada a escola e os sujeitos que ali estão e, 

principalmente, do ponto de vista formativo de aprender a ser professor por meio 

das relações entre estudante/estudante, e estudante/professor, através das 

preposições didáticas e os recursos utilizados e a organização e andamento da 

aula dentro de um tempo e espaço que é marcado pelo um sistema burocrático 

e politizado.  
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Convictos com a importância do estágio âmbito da formação inicial – mais 

especificamente no tocante da formação de professor de Geografia -, este artigo 

tem como foco relatar experiências do Estágio Curricular Supervisionado no 

curso de Geografia através de uma proposta de sequência didática realizada 

com uma turma do cursinho Integrar ministrado na escola pública de 

Florianópolis a partir disciplina de Estágio III do curso de Geografia. Tal proposta 

de sequência didática abordou os conteúdos de Geografias de Áfricas, levando 

em conta as particularidades e a aproximação com as expectativas dos 

estudantes acerca do assunto.  

Este texto se estrutura em duas partes, a primeira parte discute a 

importância do Estágio Curricular Supervisionado como ferramenta para 

identificação com o “Ser Professor”. Na sequência enfocamos no planejamento 

da sequência didática e a metodologia usada para trabalhar os conteúdos.  

 

PROJETO INTEGRAR - VIA DE ENTRADA PARA O ESTÁGIO  

O Projeto de Educação Comunitária Integrar, foi criado no ano de 2011, 

projetado por uma equipe de 24 professores que constituíam o Cursinho Pré-

Vestibular Comunitário. O projeto Comunitário Integrar luta pela democratização 

do ensino no Brasil, com intuito de atender os trabalhadores estudantes que tem 

como objetivo buscar o ingresso em universidades. Sendo assim, o Integrar 

proporciona que as pessoas voltem a estudar e ter a oportunidade de acessar 

os espaços das universidades. A partir dessas ações o Projeto vem 

desenvolvendo projetos voltados ao ingresso e à permanência dos estudantes 

trabalhadores no ensino superior, com ações que se pautam em modelos e 

projetos dos cursos de pré-vestibulares populares.  

            O Projeto Integrar vendo sendo uma das vias de entrada para o Estagio 

Supervisionada III da Universidade do Estado de Santa Catarina, em uma 

parceria que já dura alguns anos. Sendo assim, o curso de Geografia 

Licenciatura da FAED/UDESC tem seu currículo organizados com três estágios, 

sendo que no estágio III os acadêmicos têm a oportunidade de fazer seu estágio 

em espaços não escolares, como é o caso do projeto Integrar.  O primeiro com 

foco na observação dentro de sala de aula, com intuito de aproximar mais o 

discente da escola. No decorrer do curso temos o segundo estágio, que busca 

focar, na prática da docência, onde é possível ter a experiência direta na sala de 
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aula com ensino de geografia no ensino fundamental ou médio, onde o 

acadêmico fica durante um mês vivenciando o papel do professor. Já no terceiro 

e último estágio, o qual é nosso fico principal neste artigo, tem como objetivo 

proporcionar aos discentes uma experiência em espaços de educação não 

formais, oportunizando a experiência de estágio em espaços fora das escolas 

regulares.  

             Então, o Estágio III junto ao Projeto Comunitário Integrar, vem 

proporcionando uma vivencia na educação que poucos conseguem 

experimentar. Colocando os formandos em Licenciatura em um espaço, de 

conhecimento popular, buscando trazer um olhar de educação transformadora. 

 

ESTAGIO CURRICULAR COMO FERRAMENTA PARA IDENTIFICAÇÃO 

COM A DOCÊNCIA  

O estágio curricular é um elemento fundamental na formação de futuros 

professores, possibilitando uma conexão entre os conhecimentos teóricos e 

metodológicos adquiridos na formação acadêmica dos estudantes juntamente 

ao contexto prático da profissão. O estágio curricular nos mostra perspectivas 

das experiências nas atividades de cunho docente, revelando reflexões sobre 

uma escolha pessoal a respeito à profissão docente. A experiência do estágio é 

essencial para a formação integral do aluno, considerando que cada vez mais 

são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados. Ao chegar à 

universidade o aluno se depara com o conhecimento teórico, porém muitas 

vezes, é difícil relacionar teoria e prática se o estudante não vivenciar momentos 

de interação com o cotidiano da escola e a realidade da sala de aula (MAFUANI, 

2011).  

Durante o período de graduação, temos muitos aprendizados, que nos 

levam a colocar em práticas nos estágios. Dentro do cotidiano escolar, nós 

aprendemos e descobrimos novas formas de conviver com os desafios deste 

componente curricular. Dentro dos cursos de formação de professores, a 

importância do estágio na vida dos estudantes, é de extrema relevância. Destaco 

a importância da prática no estágio para identificação com a docência, e a 

necessidade do dialogo pedagógico entre professores e estudantes. Esse 

movimento sobre a concepção do teórico e o prático, nos mostra duas 

perspectivas que buscam quebrar a separação entre as duas atividades. Muitas 



SELIGeo - Seminário de Licenciatura em Geografia  
05 a 07 novembro de 2019 no Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Universidade Federal de Santa Catarina 

126 
 

produções nos mostram indicativo dessas duas possibilidades andarem juntas, 

quando o estágio foi definido como teórico, permite conhecer e se aproximar da 

realidade.  

Consideram que a finalidade do estágio é propiciar ao aluno uma 
aproximação â realidade na qual atuará. Assim, o estágio se 
afasta da compreensão até então corrente, de que seria a parte 
pratica do curso. (PIMENTA E GONÇALVES 1990, p.24). 

 

A pratica da docência é de extrema importância para a identificação com 

o “Ser Professor”, essa importância se encontra dentro dessa transição de 

estudante estagiário para o profissionalismo. A docência é constituída por uma 

transversalidade do desejo do ser humano, em nortear sua vida por construções 

de mudanças na mesma. Ser professor é mostrar a mudança para os 

estudantes, dentro dos embasamentos teóricos da sua formação. Claro que, as 

transformações pedagógicas dentro da sala de aula são de extrema importância 

para que aconteça uma mudança efetiva. 

O estágio apontado como instrumento de reflexão para pensarmos a 

própria prática pedagógica, dentro de uma perspectiva de auto avaliação, 

quando o estudante atua como professor, não se limita a conhecer a prática do 

outro. É preciso que o estágio mostre e realize um papel de vivência na escola, 

enquanto que o estudante se reconheça com neste ambiente escolar com 

professor. 

A socialização das experiências vividas no estágio, é considerada um 

momento importante no currículo. Porque confere ao estudante o protagonismo 

da aula e com sua própria identificação com profissionalismo. 

Muito estudantes sabem da importância do estágio para formação 

docente. Contudo, o estágio passa a ser uma aprendizagem, dentro de um 

modelo de estágio de observação da Escola (estrutura), observação da turma e 

a regência. Vivência estas etapas do estágio curricular, é uma forma que o 

estudante em formação inicial encontra para materializar essas aprendizagens 

que estão vinculadas com o futuro campo profissional.   

A valorização do estágio curricular, é de extrema importância para que o 

estudante de licenciatura, se identifique com o seu papel de professor dentro de 

sala de aula. Após o estudante vivenciar a realidade da escola e da sala de aula 
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com trinta ou mais crianças e/ou adolescentes, passa a se reconhecer como 

um/uma professor/a.  

 

CARACTERÍSTICAS DA TURMA 

Figuram como sujeitos do nosso estágio adolescentes e adultos que 

buscam qualificação com o retorno aos bancos escolares. O grupo era formado 

por 30 adolescente e adultos. Os estudantes nomeados neste grupo são 

constituídos, predominante por adolescente do sexo feminino, sendo 17 meninas 

e 13 meninos, com idade entre 19 a 40 anos. Esta turma se caracteriza por ser 

organizada, participativa, unida e muito afetiva. 

A temática escolhida para desenvolver a prática do estágio, foi 

“Geografias de Áfricas”, escolhida a partir da orientação e da organização e 

planejamento do projeto Integrar, previsto para a turma.  Com base neste tema, 

buscamos utilizar os conceitos geográficos como referência para aproximar os 

estudantes das discussões e do tema central.  

 Para iniciar a aula, primeiramente, foi instalado o projetor multimídia como 

recurso didático para exposição do tema a ser trabalhado.  No segundo 

momento, foi apresentado para turma o tema a ser abordado “Geografias de 

África”. Iniciamos a discussão com a seguinte pergunta: porque o tema foi 

colocado no plural e não no singular? Após este momento, feito uma breve 

discussão do porque colocado no plural e não no singular, esclarecemos que 

geralmente estamos acostumados a nos referirmos ao continente africano como 

se fosse um país, esquecendo que na verdade a África é um continente e dentro 

do mesmo existem muitos outros países, com etnias e culturas diferentes.  

            Dando continuidade para a aula, foi abordado sobre o conceito de 

diáspora, e quando perguntado para a turma o que significava, uma estudante 

levantou a mão e logo respondeu. Após esta manifestação, foi explicado o 

conceito geográfico, dizendo que o conceito de diáspora na geografia não se 

limitava somente a retirada forçada de uma população, mas sim de suas culturas 

e tecnologias de vivências, explicando que esse movimento foi muito mais 

agressivo que imaginávamos.  

          Na continuidade da aula, entrou-se nos objetivos das grandes 

navegações, que iam além da retirada das riquezas do continente Africano. 

Novamente foi perguntado para turma o que os colonizadores Português queria 
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além dos minerais. Qual a real motivação de os Portugueses tomarem terras da 

África? Além dos minerais queriam mão de obra barata para poder criar uma 

forma de economia a mais para ser levada para Europa, transformando o Brasil 

continente em uma grande empresa, dando início assim ao capitalismo. Para 

representar melhor essa diáspora de África – Brasil, foi mostrado alguns mapas 

temáticos que ilustravam os lugares da retirada da população de matriz da África 

e enviadas para o território brasileiro. 

 

 
                       Figura – 1, Mapa temático diáspora África - Brasil. Fonte: Anjos 
(2011, p. 264). 
 

Após apresentação dos mapas temáticos, foi abordado quais as principais 

regiões de África que foram atingidos pela diáspora, seguindo as sequências dos 

séculos que houve este deslocamento dos povos africanos. Dentre essas 

regiões atingidas estavam África - Subsaariana e a Costa de Angola. Para 

entender mais sobre onde as populações de matriz africanas foram realocadas, 

foi mostrado outro mapa que apontava os principais ciclos econômicos no Brasil. 
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Figura 2 – Mapa temático dos principais ciclos econômicos no Brasil. Fonte: 

Anjos (2011, p. 265) 
 

Figura 3 principais sítios quilombolas no território Brasileiro. Fonte: Anjos 
(2011, p. 266) 

              

Neste momento a aula começa a tomar uma outra dimensão, e após 

mostrado a localização da população de matriz africana no Brasil Continente, foi 

explicado o significado de kilimbo em África e Brasil. Apontando as semelhanças 

entre os dois conceitos de Kilombo. No Brasil este conceito foi transformado em 

uma forma de expressão. Já, na África, um dos significados de Kilombo é um 

grupo de resistência. Isso pode ser verificado no Brasil com a criação do Kilombo 

dos Palmares, um movimento de resistência concretizada no território. E esses 
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registros dos Kilombos em África-Brasil foram apresentados em forma de 

mapaPara entender um pouco mais dessa falta de identificação da população de 

matriz africana no Brasil, foi aberto uma discussão sobe o tema apresentado 

Política de Higienização. Foi bordado os principais meios de apagamento da 

cultura de matriz Africana no Brasil. Em primeiro momento foi esclarecido a 

origem da palavra “Negro”, sendo ela a usada pelos portugueses para se referir 

aos escravos como pessoa sem alma, igualando aso animais selvagens. A 

criação da “raça” parda foi um tema a ser abordado para poder entender sobre 

essa falta de identificação, colocando as pessoas pardas em lugar de não 

identificação racial preta, diminuindo os números demográficos da população de 

matriz africana no Brasil.  

Com ajuda dos mapas, foi possível comparar a distribuição da população 

de parda e preta no território brasileiro, mostrando que juntas elas seriam uma 

grande maioria da população de matriz africana. 

Figura 4 – População Parda e Preta no Brasil. Fonte: Anjos (2011 p. 271). 

 

Para o fechamento, da aula, foi reforçado a situação e a realidade da 

população de Matriz Áfricana no Brasil, e suas culturas vivas no cotidiano do 

Brasileiro, assim como expressões de origem Bantus, que, muitas vezes, são 

usadas pelos brasileiro e afro-brasileiros para identificar alum objeto ou 

expressão no nosso dia a dia.  Assim, podemos ver que os estudos, a ciência e 

a tecnologia, possibilitam permitem criar políticas mais estruturais e mudar a 
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cultura para que se reverta em melhores condições sociais e materiais para a 

população de matriz africana no Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

        Este trabalho mostrou práticas desenvolvidas no estágio curricular de 

geografia III em uma turma do Curso Pré – Vestibular Integrar. Buscando mostrar 

o estágio com ferramenta de identificação com o Ser Professor e o Projeto 

Integrar com via de entrada para um conhecimento diferenciado de educação. 

Dentro da pratica do estágio nos deparamos com dificuldades que não estamos 

acostumados a ver no espaço de formação. Claro, que não temos uma receita 

pronta para dar uma aula, mas dentro do espaço da sala de aula temos que 

buscar alternativas para enfrentar os diversos desafios que surgem na relação 

professor, estudantes e o planejamento do que é trabalhado em sala.   

       O Projeto Integrar em parceria com a FEAD/UDESC mostra que esses 

desafios são muito importantes para pensarmos uma educação transformadora, 

buscando romper com a norma de uma educação mecanicista.  

         Junto aos espaços de educação não escolar, podemos reconstruir e 

transformar os conceitos científicos em algo que os estudantes podem levar para 

as suas vidas, como o respeito e reconhecimento da contribuição da população 

de matriz africana para o desenvolvimento do nosso país, buscando uma 

redefinição da identidade no país para os afro-brasileiros. 
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Relato de experiência PIBID: aula de campo no morro da cruz em 
Florianópolis-SC como instrumento didático 

 
Denise Rosângela Inácio, Lucas Kienen Gerlinger 

 
 
RESUMO: A saída de campo é uma ótima forma para trabalhar a disciplina de 
Geografia, através dela é possível atender fins didático-pedagógicos específicos. 
Neste caso, o PIBID de Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) realizou uma saída de campo ao Morro da Cruz com alunos do 7º ano 
da Escola de Educação Básica Professor Américo Vespúcio Prates de São 
José/SC. Nela foi possível observar aspectos da Geografia Física como por 
exemplo: uma bacia hidrográfica; limites físicos e políticos; até temas da 
Geografia Humana, considerando a desigualdade social vista na paisagem, além 
de discutirmos pontos sobre a formação socioespacial de Florianópolis e a sua 
mobilidade urbana. 
 
INTRODUÇÃO  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), tem 

o intuito de aprimorar a formação dos estudantes das licenciaturas. Propõe 

desde o início de cada respectivo curso, a entrada em escolas da rede pública 

de ensino. Desta maneira atua a partir da tríade: Universidade (que assenhoreia 

a coordenação do projeto PIBID), rede pública (representada pelo professor 

atuante da respectiva escola) e os estudantes futuros professores. Tendo em 

vista a melhor compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula, e o 

ensejo de um passeio, o subprojeto de Geografia da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), idealizou uma saída de estudos para o 7º ano. O local 

escolhido foi o Mirante do Morro da Cruz, com ida posterior ao Parque Natural 

Municipal do Morro da Cruz, a fim de que primeiro tenha se uma noção geral da 

geografia da Grande Florianópolis, e no parque aprofunde-se o tema da 

vegetação local: a Mata Atlântica e suas características.  

 

A ATUAÇÃO DO PIBID GEOGRAFIA NA ESCOLA  

Desde o segundo semestre de 2018, o PIBID de geografia da UFSC vem 

atuando no Instituto Estadual de Educação (IEE) em Florianópolis/SC e na 

Escola de Educação Básica Professor Américo Vespúcio Prates (AVP) em São 

José/SC. Apesar de atuarmos na AVP desde 2018, começamos a elaborar 

saídas de campo, em parceria com o professor supervisor de geografia no 

primeiro semestre de 2019. Foram realizadas três saídas de campo organizadas 
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pelo projeto PIBID até o presente momento, e outras duas pelo professor 

supervisor do PIBID em conjunto com outros professores.  

 

METODOLOGIA 

O professor supervisor do PIBID na escola, Rogério Reis, propôs que os 

bolsistas idealizassem um campo com os alunos do 7º ano. Visto que muitos 

estudantes nunca haviam saído do ambiente escolar para atividades 

pedagógicas, o campo veio com o intuito oportunizar uma aula diferente e de 

trabalhar conceitos e temas próprios da Geografia. A escolha pelo Mirante do 

Morro da Cruz foi um consenso após alguns debates. Sendo que para isso era 

necessário um preparo prévio de roteiro, além de conhecer o local com 

antecedência. O professor Orlando Ferretti que ministra a disciplina de 

Biogeografia no curso de Geografia na UFSC foi convidado a participar do campo 

prévio e sua presença foi de suma importância para conhecermos o local, e os 

aspectos físicos e sociais que poderíamos abordar com os alunos através da 

observação da paisagem, entendida como o produto das interações entre 

elementos de origem natural e humana, em um determinado espaço 

(MAXIMIANO,2004). A saída de campo como um todo foi planejada em pouco 

tempo (duas semanas antes da data que aconteceu), e como nenhum dos 

bolsistas do PIBID nunca organizou uma, nos preocupamos demais com o nosso 

desempenho na aula de campo e esquecemos de realizar previamente um 

trabalho com os estudantes do 7º ano sobre os locais que iríamos e o que seria 

trabalhado. 

 

PRÉ-CAMPO DOS BOLSISTAS PIBID  

Com o objetivo de proporcionar conhecimento para além da sala de aula, 

o professor supervisor dos alunos de graduação em geografia nos propôs 

organizar algumas aulas de campo com alunos do ensino fundamental da escola 

Américo Vespúcio Prates, em São José. Para que pudéssemos explicar de uma 

forma melhor e mais lúdica, fizemos um pré-campo com o Professor Orlando 

Ferretti no dia 22/05/2019, sete dias antes da saída de campo com os 

estudantes, para conhecer o local e seus elementos geográficos.  
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 A saída de campo ficou estruturada em três pontos: Os dois primeiros 

foram no Mirante do Morro da Cruz e o segundo foi o Parque Natural Municipal 

do Morro da Cruz.  

 

Campo com os estudantes e os conceitos trabalhados 

No dia 29/05/2019, esperamos os estudantes no Mirante do Morro da 

Cruz, onde podemos observar o continente, conforme a Figura 1.  

Nesse primeiro ponto, buscamos dar uma breve introdução, incentivando 

a participação dos estudantes com perguntas baseadas no trajeto deles da 

Escola de Educação Básica Professor Américo Vespúcio Prates até o mirante 

em que estávamos. A tarefa inicial foi dividir os alunos em duplas ou trios para 

fazermos a tarefa de localização usando bússolas. Ajustamos o mapa da região 

com o norte e desta maneira explicamos a diferença da ilha para o continente. 

Feito isso, começamos a aula com os aspectos físicos da paisagem. Foram feitas 

explanações acerca do que é uma baía, a composição geológica e a 

geomorfologia da ilha. Abordamos nesse local o que é uma região metropolitana, 

a desigualdade social que é perceptível na paisagem, a formação sócio-espacial 

a partir de um viés histórico de Florianópolis (dando ênfase na parte central que 

podíamos observá-la), os problemas e desafios referentes à mobilidade urbana 

e o fenômeno da verticalização na construção civil, muito evidente na parte 

central de Florianópolis. Houve também perguntas e discussões a respeito da 

dicotomia entre limites políticos e limites geográficos.  

 

 
Figura 1: Vista do Mirante do Morro da Cruz. Fonte: Destino Florianópolis. 
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Freitas (2009), define metrópole como uma “cidade mãe” (área urbana) 

que influencia seu entorno “polarizando em si complexidade funcional e 

dimensões físicas que a destacam numa rede de cidades e no cenário regional”. 

Com a vista para a parte continental, podendo observar as cidades de São José, 

Palhoça e Biguaçu, foi possível explicarmos o que é uma região metropolitana 

de forma fácil, usando alguns exemplos vistos por muitos estudantes ali 

presentes: pessoas que se deslocam todos os dias para Florianópolis para 

trabalhar e retornam ao fim do dia para casa e estudantes que se deslocam até 

a Universidade Federal de Santa Catarina ou ao Instituto Federal de Santa 

Catarina.  

Ainda no mesmo ponto, a vista do mirante nos permitia observar as partes 

de Florianópolis que possuem a maior densidade demográfica: da população 

total de 492 mil no município, 120 mil vivem na parte continental e outras 80 mil 

pessoas vivem no centro, tornando-o o bairro mais populoso de Florianópolis. É 

possível observarmos também a verticalização da construção civil na parte 

central, uma vez que a área é limitada pelo própria morfologia do relevo, optou-

se por verticalizar as ocupações.  Além disso, abordamos brevemente o contexto 

da ocupação territorial no maciço do Morro da Cruz (TOMÁS, SCHEIBE,2015) 

sendo esta a ocupação em morros mais antiga da Ilha de Santa Catarina, e que 

se deu devido a procura dos trabalhadores que moravam no centro da cidade 

que foram expulsos.6 

Já no segundo ponto, ainda no Mirante do Morro da Cruz, mas com a vista 

para o Manguezal do Itacorubi, explicamos o que era uma área de proteção 

limitada (APL) tendo como base uma estrada que foi aberta (provavelmente para 

a construção de casas), além do manguezal do Itacorubi que é possível 

observarmos deste ponto, o processo de verticalização da cidade já que, por ser 

uma área próxima à Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) tende 

a crescer, trazendo consigo um novo problema: a mobilidade urbana. Contudo, 

o mais evidente no segundo ponto é certamente o conceito de bacia hidrográfica, 

que de acordo com Yassuda (1993) “é o palco unitário de interação das águas 

com o meio físico, o meio biótico e o meio social, econômico e cultural”, que visto 

                                                
6 Informações fornecidas pelo professor Orlando Ferretti durante a aula de campo, realizada no 

Morro da Cruz, em Florianópolis, em maio de 2019.  
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do mirante facilita a explicação para os estudantes, auxiliando assim sua 

compreensão. A paisagem nos propicia enormes possibilidades a serem 

exploradas, trabalhamos o que é um manguezal, suas interações com o meio, 

sua estrutura enquanto ecossistema, sua vegetação característica, sua fauna. 

Questionamos a ocupação de encostas, com enfoque em um empreendimento 

de luxo, uma vez que as classes baixas são retiradas, realocadas dos morros ao 

mesmo tempo que as classes altas conseguem alvarás e licenças para que 

possam ocupar essas áreas.  

O terceiro ponto foi o Parque Natural Municipal do Maciço do Morro da 

Cruz, criado em novembro de 2013. No local, levamos os estudantes para fazer 

as trilhas de curta duração que existem no parque e explicamos o que é uma 

floresta ombrófila densa, sempre fazendo uso do ambiente e do que os alunos 

observaram e sentiram. Além disso, era possível notar que poucas árvores 

existentes na Trilha do Caboatá possuíam um diâmetro acima de 100 cm, os 

alunos fizeram uma boa observação quando falaram que a área estava em 

processo de recuperação.  Pudemos observar que em muitas árvores haviam 

manchas avermelhadas de fungos, indicando que o ar ali era puro. A 

serrapilheira que havia no local, cobrindo o chão das florestas e atuando de 

forma positiva no solo, evitando o aspecto de “chão batido” do solo que a ação 

pluvial deixa. Observando a participação dos estudantes nas trilhas, 

classificamos como sendo positiva, havendo uma cooperação maior das turmas 

quando os estudantes bolsistas do PIBID falavam sobre o ambiente.  

 

CONCLUSÃO SOBRE O CAMPO 

Tendo em vista que, foi a primeira saída de campo que o projeto PIBID 

elaborou o panorama foi positivo entretanto houveram falhas. Durante o roteiro 

e as atividades que fazíamos com o intuito de proporcionar aprendizado, 

percebemos que muitos estudantes não estavam interessados nas coisas que 

os bolsistas falavam. Acreditamos que se houvesse um trabalho prévio - tanto 

do professor de geografia quanto dos estudantes do PIBID dentro de sala de 

aula - o comportamento dos estudantes seria diferente, pois veriam a saída de 

campo como de fato uma e não como um passeio de escola. Sendo assim, 

muitos estudantes ficavam sentados, conversando sobre assuntos não 

referentes ao campo ou mexendo no celular. Outro erro, vindo de nossa parte, 
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foi a elaboração tardia de algumas perguntas referentes ao campo, que foram 

elaboradas após a aula de campo e, por dependerem da avaliação do professor 

de geografia supervisor do projeto na escola, foram entregues duas semanas 

após a saída de estudos e as respostas obtidas não foram as esperadas. Nessas 

perguntas que foram entregues para os alunos, uma das questões era se o 

estudante já havia realizado uma saída de campo com a escola e a grande 

maioria respondeu que não, então já podemos unir essas respostas com o 

comportamento dos estudantes citado anteriormente durante a aula, mesmo 

que, contraditoriamente, a grande maioria entendeu que é importante uma aula 

de campo na disciplina quando questionados na avaliação referente a saída. 

 Ademais, a saída de campo com os estudantes da escola em que o PIBID 

atua foi de grande importância para nossa formação como docentes e também 

para os alunos do 7º ano. O uso da paisagem como instrumento didático é 

fundamental para a geografia e para o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos, trazendo a prática vista em sala de aula para o campo observa-se um 

interesse maior dos alunos e isso nos motiva. Foi gratificante para todos nós 

podermos proporcionar esse momento dos estudantes em sair da escola e, para 

alguns, cruzar a ponte que liga a Ilha de Santa Catarina com o continente pela 

primeira vez. Os acertos e, sobretudo os erros, dessa primeira experiência 

serviram para ficarmos atentos quando formos planejar a próxima. 
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Relato de experiência no PIBID: a importância do uso dos recursos 

didáticos na educação geográfica 
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RESUMO:  Fazendo o uso dos conhecimentos adquiridos com relação aos 
recursos didáticos no Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar, adentramos em 
uma nova experiência o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) que enriqueceu a nossa formação de futuros docentes.O 
presente relato é referente ao segundo semestre de 2018, período no qual foi o 
primeiro semestre de atuação do programa na Escola de Educação Básica 
Américo Vespúcio Prates. O objetivo foi compartilhar ideias e formas didáticas 
materiais usadas no PIBID durante os primeiros meses de atuação na escola, 
visando tornar os conteúdos de geografia mais interessante e atraente para os 
alunos, sendo um auxílio para que o professor consiga despertar a vontade de 
aprender do aluno, podendo usar diferentes tipos de recursos didáticos, fazendo 
com que o estudante desperte a sua criatividade e tenha mais vontade de 
aprender. 
 
Palavras-chave: Geografia. Cartografia escolar. Recursos didáticos. 
 
INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, desenhos da presença humana no espaço sempre 

foram um dos modos de comunicação e, com o passar do tempo, esse registro 

foi evoluindo por meio da geografia, astronomia, matemática, geodésica, 

comunicação e informática, definindo o que hoje conhecemos por Cartografia 

(NASCIMENTO; SILVA, 2017). Vieira (2005) aponta que, sendo a Geografia, a 

ciência que estuda o espaço geográfico e as interações do ser humano neste 

espaço, é necessário que se busque formas de representar, refletir, analisar e 

interpretar as informações sobre o objeto de estudo e é na Cartografia que se 

consegue isso. 

A Cartografia é uma das vertentes que a geografia aborda e, para muitos 

professores, torna-se um desafio ensiná-la em sala de aula por meio do livro 

didático, sendo que levar como base apenas materiais em duas dimensões é 

pouco atrativo para os alunos.  No entanto, muitos profissionais da área da 

educação buscam se reinventar e adquirir uma boa didática para conseguir 

transmitir conhecimento de forma fácil e que não seja maçante para os ouvintes. 

Cavalcanti (2010) afirma que, entende-se por didática, um campo do 

conhecimento que busca refletir sobre o processo de ensino, entendido como 
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uma prática social, dinâmica e subjetiva, que não se estabelece aplicação exata 

de regras gerais. 

Assim sendo, existem pesquisas que apontam a importância do uso de 

recursos didáticos no ensino de conteúdos e por meio delas o aprendizado do 

aluno se torna mais eficiente quando comparado ao método tradicional de 

ensino: professor explicando e usando o quadro da sala de aula. Nesse sentido, 

o uso de materiais manipuláveis funcionam como um atrativo para o discente no 

que tange ao aprendizado de um novo conteúdo e assim, buscando sair do 

convencional. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo relatar as experiências 

pedagógicas que os alunos do curso de graduação em Geografia pela 

Universidade Federal de Santa Catarina no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) tiveram na Escola Básica Américo Vespúcio Prates, 

desde agosto de 2018 até o presente ano de 2019.  Este relato busca descrever 

os materiais desenvolvidos na escola no que tange ao uso de recursos didáticos 

conforme o plano de ensino do professor de geografia e também supervisor dos 

alunos de iniciação a docência. 

 

O INÍCIO DA APRENDIZAGEM DA DIDÁTICA 

Na tentativa de sermos professoras com mais didática, alguns alunos do 

curso de geografia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

participaram como bolsistas voluntários do Laboratório de Cartografia Tátil e 

Escolar (LABTATE). O laboratório em questão trabalha duas vertentes de 

pesquisa como o próprio nome sugere: a cartografia tátil e a cartografia escolar. 

A primeira busca realizar adaptação e construção de recursos didáticos 

cartográficos táteis/baixa-visão usando materiais de armarinho e de papelaria e 

diferentes características, de modo que eles se tornem táteis ou coloridos para 

estudantes cegos ou com baixa visão. Já a segunda, busca estudar as diferentes 

formas de ensinar a cartografia construindo, fazendo uso de recursos didáticos 

e tornando o conteúdo interessante de se ensinar e aprender. 

O curso de geografia da UFSC é contemplado em sua grade curricular 

com a disciplina GCN 7504 - Cartografia Escolar, ministrada pela Prof. Dra. 

Rosemy da Silva Nascimento, sendo obrigatória para a licenciatura e optativa 

para o bacharelado, buscando capacitar os discentes para que a didática seja 



SELIGeo - Seminário de Licenciatura em Geografia  
05 a 07 novembro de 2019 no Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Universidade Federal de Santa Catarina 

142 
 

trabalhada em sala de aula através da confecção de seus próprios recursos 

didáticos, usando materiais simples e de baixo custo, podendo assim ser 

confeccionados facilmente também pelos alunos futuros durante as aulas, pois 

nem todas as escolas possuem recursos didáticos prontos para tornar o ensino 

atrativo da disciplina.  

 

O PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  

No início do segundo semestre de 2018, abriram vagas para PIBID de 

geografia na UFSC, cujo programa, criado em 2007 (CAPES, 2007) tem como 

principal objetivo antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de 

aula da rede pública, ofertando bolsas de iniciação à docência aos alunos de 

cursos presenciais. 

Dentre as propostas que o PIBID apresenta, tem-se o incentivo à carreira 

do magistério em áreas da educação básica que tem carência de professores 

com formação específica: ciência e matemática (quinta a oitava séries do ensino 

fundamental), e física, química, biologia e matemática (ensino médio). Desse 

modo, o programa faz uma articulação entre a educação superior (por meio das 

licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2019). 

A Escola Básica Américo Vespucio Prates foi escolhida para receber uma 

das turmas dos alunos de licenciatura que participam do PIBID pois uma das 

coordenadoras do projeto, Leila Procópio do Nascimento, já possuía um vínculo 

com a escola, já que a mesma é ministrante da disciplina de estágio obrigatório 

e já havia histórico de estagiários que escolhiam a escola para cumprirem as 

horas que a disciplina requer. 

A professora Marieli Camargo foi responsável pela supervisão dos alunos 

de geografia na escola durante o primeiro semestre atuação, ela também foi uma 

das alunas que participou do PIBID na sua época de graduação e ficou muito 

feliz em poder contribuir para o nosso aprendizado nesse caminho. A professora 

Marieli já possuía uma visão diferente e gostava de inovar em suas aulas, 

fazendo o uso de recursos didáticos.  

 

 

Recursos Didáticos (RD) e a Construção de Conhecimentos 
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De acordo com Souza (2007) “recurso didático é todo material utilizado 

como auxílio no ensino - aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado 

pelo professor a seus alunos”.  Sendo tudo que o professor consegue utilizar 

para dar a sua aula tornando a mesma atraente aos estudantes. Há uma 

infinidade de recursos que podem ser utilizados nesse processo, desde o quadro 

de giz até um data show passando por jogos, passeios para pesquisa de campo 

e assim por diante. 

De acordo com Silva (2007) o recurso didático pode ser fundamental para 

que ocorra desenvolvimento cognitivo da criança, mas o recurso mais adequado, 

nem sempre será o visualmente mais bonito e nem o já construído. Muitas vezes, 

durante a construção de um recurso, o aluno tem a oportunidade de aprender de 

forma mais efetiva e marcante para toda sua vida.  

Em outro momento, o mais importante não será o recurso, mas sim, a 

discussão e resolução de uma situação problema ligada ao contexto do aluno, 

ou ainda, à discussão e utilização de um raciocínio mais abstrato, tendo como 

proposta formar um aluno reflexivo com relação ao seu contexto social e também 

voltado ao contexto mundial, que sofre transformações muito significativas a 

cada momento e esse aluno deve ter condições de acompanhar essas 

transformações, cabe ao professor com o apoio da escola onde está inserido, 

suprir esta necessidade. 

Utilizar recursos didáticos no processo de ensino - aprendizagem é 

importante para que o aluno assimile o conteúdo trabalhado, desenvolvendo sua 

criatividade, coordenação motora e habilidade ao manusear objetos diversos que 

poderão ser usados pelo professor na aplicação de suas aulas. Manipulando 

materiais concretos o aluno envolve-se fisicamente em uma situação de 

aprendizagem ativa, motivando-o, pois é mais divertido aprender brincando e, 

assim, saindo do concreto e partindo para o abstrato. 

Vale lembrar que é importante que o professor esteja muito bem 

preparado, com um bom embasamento teórico assim, realmente poderá cumprir 

a sua missão, que é ensinar.  

O uso de materiais didáticos no ensino escolar, deve ser sempre 

acompanhado de uma reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade no 

processo de ensino e de aprendizagem, para que se alcance o objetivo proposto. 

Não se pode perder em teorias mas também não se deve utilizar qualquer 
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recurso didático por si só sem objetivos claros. Portanto, o professor bem 

formado, sabe que a manipulação de materiais concretos deve ter ligação com 

situações significativas para o aluno.  

Há uma grande variedade de recursos a serem utilizados pelo professor 

na atualidade, vemos que em muitas escolas tem um rádio gravador com CD 

player, retroprojetores e até mesmo computadores (salas de informática) ou DVD 

que podem ser utilizados para que o docente consiga prender a atenção do 

aluno, mas há escolas que não tem recursos disponíveis levando o professor a  

utilizar  outros artifícios para dar a sua aula como por exemplo  a própria 

paisagem que é vista pelo aluno da própria cadeira de sala de aula , até mesmo 

utilizar o celular a favor do professor para que ele faça uma  aula mais atraente, 

e com isso o celular não se tornaria um pesadelo durante uma aula.  

 Sendo assim,  escolher um recurso didático para ser trabalhado é um 

grande desafio. O docente precisa ser criativo e saber persuadir o estudantes, 

quebrando uma barreira que o professor precisa passar.  

 

Elaboração dos Recursos Didáticos para os alunos Colégio Américo 

Vespúcio Prates 

A primeira atividade de construção de um recurso foi realizada com uma 

turma do 6º ano, que consistia em ensinar sobre leitura geomorfológica, usando 

papelão para a construção de curvas de nível que, quando juntas, formavam um 

relevo. Depois de colar uma camada em cima da outra, a professora, que antes 

iria usar argila para cobrir as camadas, seguiu a nossa orientação de usar massa 

corrida misturada com cola, para que ela não se quebrasse. 

 
Figura 1: EEB Américo Vespúcio Prates. Fonte: Google Maps. 2019  
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Antes de realizar a atividade com os alunos, fizemos uma maquete de um 

ambiente qualquer com curvas de nível, formando um relevo em um tamanho 

um pouco maior e usamos a argila para ver como ficava. No dia seguinte quando 

retornamos à escola, observamos que ela havia se rachado. Então, sugerimos 

uma técnica usada no Laboratório de Cartografia Tátil e escolar: o uso de massa 

corrida misturada com cola para a construção de uma nova maquete, fazendo 

com que a maquete desse certo. Pouquíssimas rachaduras que só aconteceram 

pois não usamos a cola ideal na mistura com a massa corrida: o certo seria a 

cola Cascorez, que foi a que melhor funcionou na construção de maquetes no 

LABTATE. Os alunos finalizaram a construção do relevo pintando de cores 

diferentes cada uma das camadas, e o resultado foi o da figura 2: 

 
Figura 2: Relevo construído de papelão e massa corrida, finalizado com tinta. 

Fonte: As autoras. 
 

A massa corrida que conseguimos acabou não sendo suficiente para que 

todos os alunos do 6º ano concluírem a atividade, cobrindo todos os degraus do 

relevo feito de papelão. Então a professora pediu para que as outras crianças 

trouxessem massinha de modelar para usar na atividade, usando o papelão 

apenas como base. Podemos ver na figura 3: 
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Figura 3: Relevo feito de massinha de modelar, usando o papelão como base. 

Fonte: As autoras. 
 

Observando as crianças desenvolverem o material, perguntávamos se 

elas sabiam o que era uma curva de nível e usávamos a atividade como um “link” 

para provocar curiosidade e sanar as dúvidas.  

Além de usarmos os trabalhos acima para a professora trabalhar relevo 

com as turmas, desenvolvemos também uma maquete, usando isopor 

(disponível na escola de trabalhos anteriores dos alunos), massa corrida, cola e 

tinta para finalizar. Fizemos a maquete espontânea (figura 4) com o intuito de 

ensinar o relevo, tanto é que ela não possui uma escala e nem relação com 

alguma paisagem real.  

 

 
Figura 4: Maquete desenvolvida pelos alunos do PIBID. Fonte: As 

autoras. 
 

Outro recurso didático que os alunos do projeto estão desenvolvendo são 

modelos reduzidos do Sistema Solar, em que os bolsistas fizeram os planetas 
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em proporcionalidade ao real. E sol, uma bexiga de festa com 160 cm de 

diâmetro. 

 

 
Figura 5: Modelos reduzidos dos planetas do Sistema Solar. Fonte: As 

autoras. 
 

RESULTADOS 

Os estudantes tiveram uma melhor compreensão dos temas que eram 

trabalhados em sala de aula. Pois os recursos didáticos colaboram para isso, 

pois ao fazer esses trabalhos o aluno consegue absorver muito mais do 

conteúdo, e aprendendo também como é importante se ajudar, ou seja: colaborar 

para que uma aula torne-se mais atraente e divertida, construindo um melhor 

conhecimento em equipe. 

Por meio de um estudo mais aprofundado, obtido com o auxílio da 

realização da disciplina de Cartografia Escolar na UFSC, foi possível aprimorar 

os conhecimentos sobre a elaboração e utilização dos recursos didáticos em 

sala de aula. Dessa forma, contribuindo na transmissão de conhecimentos 

acadêmico-científicos aos estudantes que futuramente poderão ser quem vai 

estar nos lugares dos professores da atualidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante o segundo semestre de 2018, podemos concluir que a forma 

que um conteúdo é ensinado é de suma importância para que os alunos 
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compreendam e o índice de aprendizado seja maior do que optar pelo uso do 

método tradicional: professor explica e usa o quadro para anotações. Uma das 

coisas mais importantes foi usar o conhecimento adquirido no LABTATE e poder 

aplicar na confecção de recursos didáticos na escola. O projeto desde então, 

tem se mostrado de grande importância não só para o aprendizado dos 

acadêmicos de licenciatura em geografia, como também para a escola 

contemplada com o projeto PIBID, lugar em que podemos desenvolver e aplicar 

os conhecimentos adquiridos na universidade. 
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