
 
CAPÍTULO III 

 
 
 
 

A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO PARA A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA: A CONCEPÇÃO DO ESPAÇO VIVIDO 

AO PRODUZIDO NAS AULAS DE GEOGRAFIA 
 
 
 
 

“Ler o mundo, ler o espaço e compreender as paisagens que  
podemos ver são resultado da vida em sociedade, 
 dos homens na busca da sua sobrevivência e da 

 satisfação das suas necessidades.  
Em linhas gerais, esse é o papel da Geografia na escola.... 

Presente em toda a educação básica, 
 mais do que a definição dos conteúdos com que trabalha,  

é fundamental que se tenha clareza do que se pretende com 
 o ensino de Geografia, de quais objetivos lhe cabia”. 

 
 Callai (2005: 228-229). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. A relação do ensino de geografia e a realidade vivida do aluno: elementos para 
prática pedagógica dos professores 
 

 
Os teóricos dos processos educativos procuram, a cada dia relacionar as 

disciplinas escolares ao cotidiano e as representações sociais dos alunos com o objetivo 



de direcionar o conhecimento que promoverá uma compreensão mais específica dos 

elementos necessários para a transformação do indivíduo.  

O ensino de Geografia contribui para essa discussão, porque é uma disciplina 

considerada “atual”, sempre com temas relacionados aos fatos ocorridos diariamente 

(também do passado) interligando a prática docente à realidade dos fenômenos do local 

ao global. O trabalho pensado a partir do cotidiano é um desafio constante no processo 

de ensino e aprendizagem, principalmente para a Geografia, pois caso o professor não 

desenvolva um trabalho coerente, analítico e crítico que modifique a leitura e a 

compreensão que os alunos têm do espaço, o ensino será fadado a cair nas mazelas do 

passado.  

O propósito de articular os conteúdos ao vivido é possibilitar que o aluno 

compreenda o significado da Geografia em seu cotidiano. Esse é um dos motivos que 

impossibilitou a disciplina escolar ser interligada à produção do espaço na questão da 

vivência do aluno, a preocupação com um rol de conteúdos (engavetados) com fins em 

si mesmo. Se a questão central da Geografia escolar, ao nosso ver, é o entendimento da 

localização, descrição, articulação e análise do espaço em que vive entre as lutas de 

classe e do seu cotidiano afetivo, isso não acontecia no passado.  

A seleção dos conteúdos e das propostas metodológico-didáticas1 permite que os 

professores estruturem suas aulas no desenvolvimento de competências e de habilidades 

fazendo com que os alunos transponham o conhecimento escolar para a realidade. O 

ensino de Geografia promoverá a inter-relação entre o concreto e o abstrato, entre a 

essência e a aparência, a transformação do meio físico, social, econômico e político,  

que os alunos vivenciam.  

Alguns autores2 realizaram pesquisas que compreendessem a representação dos 

alunos e de sua realidade na construção dos fenômenos geográficos, analisando e 

descrevendo os procedimentos utilizados. Esses estudos nos ajudam a trabalhar com o 

                                                 
1A seleção dos conteúdos e propostas metodológico-didáticos deve permitir ao professor conforme Cavalcanti 
(1998/1999) que ele se organize para articular as aulas de Geografia com o cotidiano do aluno. As questões atuais que 
permitem ao aluno pensar seu cotidiano. Cavalcanti (1999) dá um exemplo de se trabalhar com a cidade (o lugar, a 
paisagem), pois ela tem um significado para o aluno a partir do momento em que se organizem os conteúdos de 
acordo com a realidade vivida. Desta maneira, as propostas metodológico-didáticas devem incorporar uma atuação 
também do aluno em fazer atividades que estimule a questionar o conhecimento e a entender seu espaço vivido 
conforme Resende (1986) fez em sua dissertação ao associar os conhecimentos dos alunos trabalhadores aos 
conteúdos de geografia.  
2Trabalhos que relatam a história de vida dos alunos e a interligação com o ensino de Geografia ler: CAVALCANTI, 
Lana de Souza. Geografia, Escola e Construção de conhecimentos. São Paulo: Papirus, 1998. RESENDE, Márcia 
Spyer, A geografia do aluno trabalhador: caminhos para uma prática de ensino. São Paulo Loyola 1986.  
SACRAMENTO, Ana Claudia Ramos. Do espaço vivido ao produzido: Os múltiplos sentidos de espaço social dos 
alunos do município de São Gonçalo. Monografia apresentada ao Departamento de Geografia, 2001.  
 



universo vivido pelo aluno e a reestruturar as aulas de maneira que se busque 

metodologia que contemple a articulação entre o concebido, vivido e produzido.  

Em relação à percepção de vida dos alunos, Resende (1986) pesquisou a 

construção de conhecimento que os alunos de escolas noturnas possuem, produzindo um 

saber espacial, proveniente do espaço social do trabalho, articulando o cotidiano com os 

conteúdos de geografia. A autora, por meio dos relatos desenvolvidos pelos alunos ao 

descreverem sua história de vida, organizou os temas pertinentes que tivessem uma 

interligação com a vivência deles. Ela conclui que os livros didáticos não estavam 

vinculados às experiências dos alunos e que estavam aquém de um ensino voltado para 

aprendizagem deles. Então, organizou temas que interligassem o espaço vivido dos 

alunos com os fenômenos geográficos conforme as situações vivenciadas por eles. 

Pensando o espaço como um conceito social, pois estabelece relações históricas do 

sujeito como agente modificador Resende. 

 Já Cavalcanti (1998) busca com os alunos de 5ª e 6ª séries, na faixa etária de 11 

a 15 anos, por meio do construtivismo, desenvolver os conceitos geográficos, 

estabelecendo uma relação com a casa, a rua, o bairro, a cidade em que moram. Essa 

pesquisa articula as representações sociais dos alunos aos conceitos geográficos que, de 

certa forma, trazem consigo um conhecimento e confronta-os com o ensino de 

geografia.  

 

“o entendimento de que o ensino visa à aprendizagem ativa dos alunos, 
atribuindo-se grande importância a saberes, experiências, significados 
que os alunos já trazem para a sala de aula incluindo, obviamente os 
conceitos cotidianos... o processo de ensino busca o desenvolvimento, 
por parte dos alunos de determinadas capacidades cognitivas e 
operativas, através da formação de conceitos sobre a matéria estudada. 
Para tanto, requer-se o domínio de conceitos específicos dessa matéria e 
de sua linguagem própria” Cavalcanti (1998: 88). 

 

  

Esse trabalho foi de suma importância porque permitiu que outras pesquisas 

tivessem uma relação mais direta com a questão das representações de vida dos alunos e 

da formação docente ao perceber também as dificuldades dos professores.  

O que chama atenção do trabalho é que, por meio dos relatos e trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos, a professora articulou os diversos conceitos geográficos, 



mostrando que a interligação entre a representação social do aluno e os conteúdos são 

importantes para que faça sentido para ele estudar Geografia. 

Dessa forma, seguindo a mesma linha de pensamento Sacramento (2001) em sua 

pesquisa analisou os múltiplos espaços vividos dos alunos do município de São Gonçalo 

(Rio de Janeiro) e com atividades construiu os conteúdos que interagissem com o 

conhecimento eles. Tornou significante o estudo de Geografia para os alunos do ensino 

fundamental de 5ª e 6ª séries do regular e noturno, uma forma de entendimento da 

organização social do espaço de seu município interligando os fenômenos geográficos 

locais e globais.  

 

“Os múltiplos sentidos de espaço vivido estão na experiência de vida de 
cada aluno que nos ajudou na construção de uma Geografia voltada para 
seu cotidiano. Estes sentidos que podem dar uma nova compreensão por 
parte dos alunos deste ‘saber’ tão importante para que eles entendam a 
construção do espaço em que vivem. A construção de um São Gonçalo 
urbano interligado às questões tanto do vivido quanto do produzido nos 
permitiu ao longo da produção colocar outros conhecimentos geográficos 
que são fundamentais para que os alunos compreendam as ligações e não 
as fragmentações da Geografia”. Sacramento (2001: 136).  

 

As aulas formuladas pelos professores de Geografia devem associar as 

experiências dos alunos e de suas realidades vividas, para que percebam a organização 

espacial da sociedade capitalista em que vivem.  

Concluímos que na história do pensamento geográfico os conteúdos eram 

determinados conforme a estrutura de pensamento da época, no qual os conceitos-chave 

da disciplina estavam ligados a uma concepção filosófica. Por exemplo: No final do 

século XIX os conceitos-chave eram a território e região3. Com a estruturação das 

correntes filosóficas e da utilização dos conceitos, na atualidade, os principais conceitos 

geográficos são: Espaço, Território, Região, Paisagem e Lugar, os quais alguns autores 

corroboram para essa discussão como Santos (1996, 2005), Claval (1999), Souza 

(1995), Corrêa (1995) e outros discutem sua importância.4 

                                                 
3 Para uma melhor discussão ler CAPEL, Horacio. Filosofía y Ciencia en la Geografía contemporánea, 
Barcelona: Barcanova, 1981. CORREA, R. L. Região e Organização espacial. São Paulo: Editora Ática, 
1990. GOMES, Paulo César da Costa (org). O conceito de região e sua discussão In: Geografia: 
Conceitos e Temas.  Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, 49-76 p. Só para esclarecimento o Território 
era um conceito-chave importante definida na Geografia Determinista por Ratzel solo; assim como a 
Região Natural que nasce da idéia que o ambiente tem um certo domínio sobre a orientação do 
desenvolvimento da sociedade.  
4 A discussão sobre os conceitos de Geografia é muito plana, vários autores debatem sobre a importância 
delas para o ensino da disciplina. No momento, queremos somente destacá-los como forma de 



A relação dos conceitos geográficos às representações dos alunos, é uma das 

possibilidades de pensar atividades de aprendizagem na construção do seu ensino. 

Assim como na tese de doutorado Cavalcanti (1998) e em seu artigo (1999), trabalhar as 

representações dos alunos é um debate sobre a mediação dos conceitos a partir do 

momento em que o professor constrói e conhece um pouco desse universo vivido.  

 

“...o entendimento de se considerar o ensino como processo de 
construção de conhecimentos e o aluno como sujeito ativo desse processo 
e, em conseqüência, a ênfase em atividades de ensino que permitam a 
construção de conhecimento como resultado da interação do aluno com 
os objetos de conhecimento”. Cavalcanti (1999: 113). 

 

Por isso, acreditamos que sob essa perspectiva debater sobre o espaço vivido é 

uma forma de vincular as contradições do cotidiano às relações da vivência do aluno. 

Entende-se aqui a relação da afetividade, do simbolismo, da cultura, da relação com o 

local, Tuan (1982,1983) e Mello (1991), mas, também, das relações contraditórias da 

produção e reprodução das lutas entre classes do qual os alunos também fazem parte. 

Enfim, é apontar como este espaço se vincula à produção social da sociedade capitalista.  

Nesta relação está o espaço socialmente produzido discutido por Lefebvre o qual 

menciona: 

 

“... todo espaço é produto, e, em seguida, que esse produto não resulta do 
pensamento conceitual, o qual é imediatamente, força produtiva. O 
espaço, considerado como, produto, resulta das relações de produção a 
cargo de grupo atuante”... “Não se trata da terra, do solo, mas do espaço 
social como tal, produzido como tal, ou seja, com esse objetivo, com essa 
finalidade (como se diz)”... “O espaço social é um produto da sociedade, 
comprovadamente e que depende antes de tudo da contradição, através da 
descrição empírica antes de toda teorização” Lefebvre (1999: 142; 1976: 
30).  

 

O autor ressalta que as contradições do espaço estão relacionadas às formas de 

agir e de viver da sociedade da qual o aluno faz parte. As transformações do espaço 

estão associadas à forma como o homem organiza a sua produção, a sua relação com 

                                                                                                                                               
compreensão dos elementos geográficos trabalhados na escola e porque esses conceitos são importantes. 
Por meio deles, os alunos podem articular sobre o vivido e o produzido. Além dos autores já citados como 
referências na contextualização dos conceitos, há ainda. COUTO, M. A. C. Construção dos conceitos 
científicos e escolares: caminhos para a organização da educação geográfica. Tese de doutorado – 
FFLCH-USP. São Paulo, 2005. PAGANELLI, T. I. Paisagem, uma decifração do espaço-tempo social: as 
representações da paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Tese de doutorado – FFLCH- USP.  São Paulo, 
1998.  



outro ser humano e a maneira como a sociedade se territorializa. Essas relações estão no 

espaço vivido pela sociedade, e pelo aluno, que se manifesta empiricamente. 

Compreender a produção social do espaço é lidar com as situações do cotidiano, e criar 

teorias que permitam um entendimento científico sobre essa realidade. Por isso, o 

espaço social é interligado às relações vivenciadas pela sociedade em um determinado 

lugar interferindo e modificando sua dinâmica.  

 É nesse sentido que queremos propor um trabalho no qual o professor, como 

mediador do conhecimento, inclua em seu discurso a preocupação de relacionar os 

conteúdos e os conceitos selecionados por ele, trabalhando elementos curriculares e 

estruturando a aprendizagem de modo que façam sentido à espacialidade e às 

necessidades do aluno. 

 A busca de métodos que relacionem o conhecimento local ao mundial no qual 

Santos (1996) analisa a importância de perceber as diferentes escalas e como elas se 

materializam no espaço, é conscientizar o aluno em que o papel da Geografia é vincular 

os diferentes fenômenos com as relações contraditórias do cotidiano.  

 

 

 

3.2. Os elementos curriculares em ação: as aulas dos professores de Geografia  

 

 Os elementos curriculares descritos pelos professores das escolas pesquisadas 

serão, de fato, úteis a partir do momento em que a ação seja efetivada, ou seja, quando 

adquire um significado e um valor no cotidiano escolar. Sem isso, acabam sendo mais 

um documento para fins ilustrados. Assim, foi fundamental seu desenvolvimento porque 

puderam pensar primeiramente no plano teórico (como escrever os elementos) para 

depois, na estruturação da prática (a execução das aulas). 

 Nesse ponto, concordamos com Sacristán (2000) porque ele argumenta a 

importância de se pensar o currículo tanto no campo teórico como no prático, 

planejando a “execução” da aula a qual faz parte da dinâmica viva do currículo. 

Acredita-se que o currículo se torne uma práxis na articulação entre a teoria e a “ação”, 

na qual a estrutura da prática estará visível (no caso, nas aulas de Geografia). Segundo o 

autor: 

 



 “O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na 
prática que todo projeto, toda idéia, toda intenção, se faz realidade de 
uma forma ou outra; se manifesta, adquire significação e valor, 
independente de declarações e propósitos de partida. Às vezes, também, 
à margem das intenções, a prática reflete pressupostos e valores muito 
diversos. O currículo, ao expressar através de uma práxis, adquire 
significado definitivo par os alunos e par os professores nas atividades 
que uns e outros realizam e será na realidade que essa depuração permita 
que seja” Sacristán (2000: 201).  

 

 Ou seja, o currículo abarca formas e significados, haja a interação, dentro das 

práticas educativas entre os professores e os alunos na concretização de referências 

fundamentais na ação curricular. O valor da organização escolar se dá por meio de um 

currículo planejado que se movimente entorno dos sujeitos da escola. Isso contribui para 

que o professor consiga planejar as aulas: um meio para aquisição do conhecimento 

dentro do ambiente escolar. 

 As aulas de Geografia podem representar os elementos curriculares postos em 

prática. Pensar nesse conjunto é saber o que falar, como falar e como avaliar o 

conhecimento adquirido pelo aluno. A proposição da aula é estimular o discente a 

participar, a entender a importância de se estudar Geografia para a compreensão e 

leitura do seu cotidiano.  

 Os meios e as condições para que isso serão gerados a partir do momento em 

que o professor organize as suas aulas por meio da suas concepções de Geografia, do 

que ensinar e para que ensinar. Isto já foi descrito nos elementos curriculares propostos 

por eles. O objetivo, agora, é fazer a relação do currículo prescrito com a práxis 

cotidiana. 

 A idéia de aulas torna a disciplina acessível à construção de idéias para se pensar 

em como conduzi-la e estruturá-la permitindo ao aluno a “apreensão” do conhecimento. 

Libâneo (1994) comenta que: 

 

 “Devemos entender a aula como o conjunto dos meios e condições pelas 
quais o professor dirige e estimula o processo de ensino em função da 
atividade própria do aluno no processo da aprendizagem escolar, ou seja, 
a assimilação consciente e ativa dos conteúdos. Em outras palavras, o 
processo de ensino, através das aulas, possibilita o encontro entre os 
alunos e a matéria de ensino, preparada didaticamente no plano de ensino 
e nos planos de aula”. Libâneo (1994:177-178).  

 



 Desta forma, o professor de Geografia ao pensar num determinado conteúdo 

precisa estruturar suas aulas e prepará-las criando métodos de aprendizagem, fazendo o 

aluno perceber e transpor aquele conhecimento apreendido em seu cotidiano. Os 

instrumentos geográficos permitem ao aluno ler os códigos geográficos, seus fenômenos 

e suas linguagens com o intuito de “saber pensar geograficamente o espaço dialético em 

que vive”. O processo de ensino, por meio das aulas que se estruturam os conteúdos, é 

uma ação conjunta e indissociável entre o docente e o aluno, pois o objetivo central da 

aula é a transposição do conhecimento, para que assim, o aluno possa fazer uma leitura 

crítica do espaço em que vive, deixando de ser um mero reprodutor.5 

 As aulas, em sua grande maioria, são planejadas para orientar a forma como o 

professor conduzi-las-á. É evidente que durante seu planejamento e execução ocorrem 

fatos que levarão ao improviso. Isto é natural, uma vez que há a relação entre o 

professor e o aluno que produz um novo significado. Sacristán afirma que: 

 

 “A ação do ensino nas aulas não é um puro fluir espontâneo, embora 
existam traços e acontecimentos imprevistos, mas algo regulado por 
padrões metodológicos implícitos nas tarefas que se praticam. De fato, 
essa dinâmica é muito fluída, imprescindível, mas os esquemas de 
atividade que a ordenam não. Seu dinamismo está, pois, condicionada 
pela ordem interna da atividade. Se conhecemos de antemão um 
determinado tipo de tarefa que um professor vai realizar, pode-se 
predizer de algum modo como transcorrerá sua prática, porque o curso de 
ação que cada tarefa tem que seguir um plano implícito que regula seu 
desenvolvimento e se acomoda no transcurso do mesmo” Sacristán  
(2000:209). 

 

Concordamos com o autor, pois o processo de ensinar requer uma organização 

prévia por parte dos professores para que o currículo prescrito possa de fato se tornar 

presente no cotidiano escolar e nas atividades realizadas por eles, no caso 

especificamente, as aulas e os debates para uma melhoria na aprendizagem do aluno. 

Por isso, os elementos curriculares descritos se tornam imprescindíveis para a execução 

de tarefas que foram não só “ditados pelas secretarias de educação ou pelos diretores”, 

mas criadas e discutidas por eles para que a ação – as aulas – possam ser efetivamente 

concluídas. 

                                                 
5 Um exemplo pode ser visto no plano de aula da professora 2 da Escola da Zona Sul na 210–219 p. 
quando ela solicita aos alunos fazer a leitura do IDH do município de São Paulo e questionam sobre o 
bairro em que moram (a maioria no Heliópolis). Eles percebem os problemas do bairro e associam com os 
conteúdos ministrados.  



 O ensino dos elementos curriculares não está sendo concretizado pelo desejo do 

professor em ministrá-los. Há um conjunto de fatores que interferem diretamente na 

prática pedagógica do professor, que não completa muitas das vezes o planejamento 

anual6. Esses são externos a ele, pois também obedece a uma instituição que cria e 

configura seu próprio calendário, normas e regras de acordo com o ambiente escolar ou 

até com o jogo político que se torna cada vez mais ativo na educação. 

  Nessas ações estão implicados especificamente os planos de aulas, os quais cada 

professor elabora para colocar em prática.7 Este que é um detalhamento dos elementos 

curriculares pelo qual será selecionado o tópico da unidade para que ele atinja todos os 

itens para a aprendizagem do aluno. É importante para o desenvolvimento das aulas que 

o professor organize o seu pensar e as técnicas necessárias para o seu andamento, pois 

segundo Libâneo: 

 

 “O plano de aula é um detalhamento do plano de ensino. As unidades e 
subunidades (tópicos) que foram previstas em linhas gerais são agora 
especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. A 
preparação de aulas é uma tarefa indispensável e, assim como o plano de 
ensino, deve resultar num documento escrito que servirá, não só para 
orientar as ações do professor como também para possibilitar constantes 
revisões e aprimoramento de ano para ano” Libâneo (1994: 241). 

 

 O plano de aula orientará os professores de Geografia na sua inter-relação com 

os alunos à medida que eles releiam os elementos escritos na busca do ensino e na 

perspectiva da compreensão do cotidiano dos discentes. As aulas permitirão que o 

professor faça o a inter-relação entre os fenômenos geográficos e o espaço vivido pelos 

alunos. Para que esses compreendam a importância de determinados conteúdos em sua 

vida, essas aulas devem contemplar as características dos conteúdos conforme Coll 

(1999), são sete: fatos, conceitos, princípios, atitudes, normas, valores e procedimentos.  

                                                 
6 Esses fatores foram bastante observados no decorrer do trabalho na escola. Conforme os professores: 
um dia não tinha aula porque acabava a água; outro dia porque tinha passeio cultural (que achamos 
positivo, o problema era que a maioria dos alunos não ia nem para o passeio nem para a escola); ou 
porque a Secretaria de Educação enviava e-mail com uma programação para no dia seguinte uma 
atividade como “Semana de Consciência do Trânsito” e tantas outras atividades às quais o professor 
“parava” sua aula para fazer; pessoas que divulgavam algum material e, que às vezes, ministravam 
palestras, sem aviso prévio; as festas que paravam as escolas dois ou três dias; as reuniões de pais que 
duravam dois semanas, e tantas outras coisas. Isso faz parte do próprio currículo da escola na qual 
também o ensino de Geografia faz parte.  
7 Sacristán (2000) analisa a importância do professor articular suas ações a teoria de maneira que permita 
a organização das aulas e sua dinâmica de aprendizagem. 



    Os três primeiros correspondem ao compromisso científico da escola: 

“transmissão do conhecimento socialmente produzido”; os três seguintes correspondem 

ao compromisso filosófico da escola: “promover aspectos que os completam como seres 

humanos” e o último são as habilidades, estratégias e outras formas de ação que 

articulam esses conteúdos (objetivos, resultados e os meios de alcançá-los). 

 Por este motivo, a importância dos professores planejarem as aulas, para que os 

conteúdos sejam contemplados com o saber geográfico e possibilitem compreender e 

analisar o cotidiano do aluno. Desta maneira, a seguir serão descritos os planos de aulas 

de dois professores participantes da pesquisa que tentaram interagir com os elementos 

curriculares na construção do vivido ao produzido.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Observação das aulas da Professora 2 da Escola Zona Leste. 

 



 Para mostrar a “ação” da professora, observamos uma seqüência de aulas para 

análise e verificação do desenvolvimento da articulação dos conteúdos entre o vivido e 

o produzido e a organização curricular realizada pelos professores da escola.  

 O plano de aulas descrito será da professora 2 da Escola da Zona Leste. Além do 

plano, também serão apresentadas algumas atividades realizadas pelos alunos. O plano 

correspondente será com o tema: POPULAÇÃO DO BRASIL da turma EP 19/20 (6ª 

série). 

 
 
Pesquisa: qual a minha origem?8 
 

• Qual a origem dos antepassados da família, como bisavós, avós, etc. 
• Que língua eles falavam? 
• Quais eram seus costumes e hábitos alimentares? 
• Do que brincavam? 
• Como ocupavam o tempo livre? 
• Como eram as festas? 
• Quais desses hábitos e costumes ainda permanecem com vocês? 
• Se existem algum elemento na paisagem urbana que mostre aspectos da herança 

cultural dos seus antepassados? 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
8 A professora procurou, nesta atividade, desenvolver com os alunos a idéia de buscar a origem de sua 
família para articular os conteúdos sobre migração e os diferentes costumes das diferentes épocas. Por 
meio desta atividades, interligar o cotidiano e aos conteúdos.  



 
 



 
 
 
 
 
 



PLANOS DE AULAS SOBRE: POPULAÇÃO BRASILEIRA 
 
Objetivo Geral: Possibilitar que os alunos conheçam as principais características dos 
estudos demográficos, diversidade étnica, cultural, social; valorizar e respeitar as 
diferenças e repudiar o racismo e outras formas de preconceito com estudos específicos 
do Brasil e sobre o espaço de São Paulo (Zona Leste). 
 
Dimensões conceituais: 
 

• O Crescimento da população brasileira deu-se via migração e crescimento 
vegetativo; 

• Existem diferentes tipos de gráficos para análise da população; 
• A urbanização brasileira deve-se a várias causas e provocou impactos nas taxas 

de crescimento da população; 
• A população brasileira é resultado da interação de vários povos ao longo da 

história do país, assim como São Paulo. 
 
Dimensões procedimentais: 
 

Aula expositiva e explicativa; 
Leitura e interpretação de textos, gráficos e tabelas; 
Utilização de outros espaços: sala de informática e sala de vídeo; 
Debate com os alunos. 

 
 
Dimensões atitudinais 
 

• Conhecimento da diversidade do patrimônio etnocultural da sociedade brasileira, 
cultivando atitude de respeito para com pessoas e grupos que a compõe; 

• Reconhecimento da diversidade cultural como direito dos povos e dos 
indivíduos fortalecendo assim a democracia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AULA 1: O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL E BRASILEIRA 
 
TURMA: 6ª SÉRIE EP 19 E 20 
 
OBJETIVO: Explicar porque a partir do século XIX, o crescimento da população 
acelerou vertiginosamente.  
 
METODOLOGIA:  
 

Leitura e debate do texto; 
Análise de gráficos. 

 
 
 
AVALIAÇÃO: Exercícios no caderno 

 
 

População 
 
A população brasileira 
 
 O Brasil, com 177,6 milhões de habitantes, é um dos países mais populosos do 
mundo. Porém como sua densidade é relativamente baixa – de aproximadamente 20 
hab/km2 -, podemos afirmar que nosso país ainda é pouco povoado.  
 Existe uma diferença entre os termos: populoso e povoado. O termo populoso 
refere-se ao número total de habitantes, à população absoluta de uma determinada área. 
O termo povoado significa a relação entre uma área e o número de hab/km2; refere-se à 
densidade demográfica, também chamada de população relativa.  
 
 
Crescimento da população brasileira 
 

Atualmente o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, após a China, a 
Índia, os EU e a Indonésia. Essa colocação foi alcançada por meio de um rápido 
crescimento de sua população. Esse crescimento acelerou-se a partir do final do século 
XIX, quando a população “saltou” de cerca de 10 milhões de habitantes, em 1872, para 
aproximadamente 18 milhões no início do século XX. A população brasileira, hoje é 
cerca de 170milhões de pessoas. 

Os principais fatores responsáveis pelo rápido crescimento demográfico 
brasileiro foram o alto índice de crescimento natural da população e a imigração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AULA 2: POPULAÇÃO BRASILEIRA/ LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 
TURMA: 6ª SÉRIE EP 19 E 20 
 
OBJETIVO: Pesquisar os dados estatísticos sobre a população brasileira no censo 
2000. 
 
METODOLOGIA:  
 

• Visita no site www.ibge.org.br; 
• Pesquisa de dados sobre a população brasileira; 
• Análise de tabelas e gráficos sobre a população. 

 
 
 
AULAS 3 E 4: CRESCIMENTO NATURAL OU CRESCIMENTO VEGETATIVO 
 
TURMA: 6ª SÉRIE EP 19 E 20 
 
OBJETIVO: Trabalhar com o tema transversal Saúde, orientando os alunos quanto à 
importância das vacinas, sobre a prevenção de doença para o aumento das expectativa 
de vida e diminuição da mortalidade infantil 
 
METODOLOGIA:  
 

Resumo de texto; 
Discussão do texto e dos acontecimentos atuais. 

 
 
 

O crescimento natural 
 
 Crescimento natural ou crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de 
natalidade e a taxa de mortalidade. 
 
  

        Crescimento natural = taxa de natalidade – taxa de mortalidade 
 
 
 Um dos fatores que contribuíram para o crescimento natural ocorrido a partir de 
1940 foi a redução da taxa de mortalidade. Essa redução foi provocada pela 
urbanização. Nessa época o Brasil começava a se desenvolver industrialmente. Por isso, 
as pessoas do campo que foram morar nas cidades passaram a se beneficiar de serviços 
sanitários. Outro fato que contribuiu para a redução da taxa de mortalidade foi os 
avanços da medicina ocorridos depois de 1950, como o emprego de vacinas e de novos 
medicamentos. 
 A partir de 1960, as taxas de natalidade começaram a diminuir. Essa redução 
teve várias causas, como a utilização de práticas contraceptivas, a urbanização e o 
crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho. Depois de 1964, a maior 



parte da população brasileira, foi morar nas cidades. Ao se mudarem para os centros 
urbanos as famílias enfrentaram problemas diferentes dos enfrentados no campo. Por 
exemplo, os alimentos, como feijão, frutas e verduras utilizados na alimentação, 
precisavam ser comprados. Além disso, a mulher passou a trabalhar fora de casa para 
ajudar o marido nas despesas domésticas. Essa nova realidade fez com que as famílias 
diminuíssem o número de filhos. 
 
 
AULAS 5, 6 E 7: IMIGRAÇÃO E MOVIMENTOS POPULACIONAIS/ SALA DE 
VÍDEO 
 
TURMA: 6ª SÉRIE EP 19 E 20 
 
 
OBJETIVO: Explicar os fluxos migratórios que contribuíram para a pluralidade 
cultural no país, no qual os migrantes saem do seu local de origem para encontrar 
melhores condições de vida: emprego, educação, qualidade de vida e etc., em outros e 
orientá-los quanto à importância da qualificação profissional para o seu sucesso 
enquanto indivíduo numa sociedade globalizada. Além disso, fazer o aluno perceber 
como acontece esses fenômenos no seu cotidiano, como seus pais que são migrantes 
(pois a maioria veio do Nordeste); nos movimentos que fazem para trabalhar e tipo de 
imigrantes que vieram para São Paulo.  
 
METODOLOGIA:  
 

Exposição do Filme: O Quatrilho; 
Debate com os alunos sobre o filme; 
Atividades sobre o filme; 
Explicação sobre os movimentos populacionais; 
Leitura do resumo e discussão. 

 
 

Movimentos populacionais 
 
 Levando em conta os movimentos que realizam pelo espaço geográfico, os 
povos podem ser considerados nômades ou sedentários. Atualmente a grande maioria 
dos povos é sedentária, isto é, habita numa área fixa.  
 As migrações, ou movimentos horizontais da população podem ser: 
 

• Internacionais – quando as pessoas mudam de um país para outro, e; 
• Internas – quando ocorrem dentro do próprio país. 
 

As migrações internacionais apresentam dois lados complementares: a 
emigração (saída de pessoas de um país) e a imigração (entrada de pessoas num país).  

As migrações internas podem ser de diversos tipos: 
 

• Migrações rural-urbanas – que consistem na saída de pessoas do campo para 
morar na cidade. Nos países subdesenvolvidos é chamada de êxodo rural, porque 
ocorrem com grande intensidade; 

• Migrações inter-regionais – realizadas de uma região para outra, dentro do país ; 



• Migrações sazonais ou transumância – movimentos periódicos que ocorrem de 
acordo com o período ou a estação do ano; 

• Migrações pendulares – que ocorrem diariamente nas grandes cidades, inúmeras 
pessoas que moram distante de seu trabalho, saem de casa pela manhã e só 
voltam a tarde ou a noite. Essa migração envolve milhões de pessoas nos 
grandes centros urbanos de todo o mundo. 

 



 
 



 
 
 
 
 
 



AULA 8: ETNIAS BRASILEIRAS 
 
TURMA: 6ª SÉRIE EP 19 E 20 
 
OBJETIVO: Trabalhar a letra da música Canto das Três Raças com a Prof.ª de 
Português e debater questões importantes da História do país, do sofrimento do negro, 
das luta dos inconfidentes. Além disso, chamar a atenção para o racismo, fazendo-os 
entender que há diversos tipos tanto do branco com o negro ou vice-versa, e que 
tivemos num território constituído por diversas etnias.  
 
METODOLOGIA:  
 
 

Audição e leitura da letra da música: Canto das Três Raças; 
Debate com os alunos sobre o entendimento da letra; 
Atividades. 

 
 
 
 

Clara Nunes - Canto Das Três Raças  
Mauro Duarte E Paulo César Pinheiro  

Ninguém ouviu um soluçar de dor 

No canto do Brasil.  

Um lamento triste sempre ecoou  

Desde que o índio guerreiro 

Foi pro cativeiro e de lá cantou.  

 

Negro entoou um canto de revolta pelos ares  

No Quilombo dos Palmares, onde se refugiou.  

Fora a luta dos inconfidentes 

Pela quebra das correntes.  

Nada adiantou.  

 

E de guerra em paz, de paz em guerra,  

Todo o povo dessa terra  

Quando pode cantar,  

Canta de dor.  

 

E ecoa noite e dia: é ensurdecedor.  

Ai, mas que agonia  

O canto do trabalhador...  

Esse canto que devia ser um canto de 

alegria  

Soa apenas como um soluçar de dor 

 
 
 
 
 
 
 



 
AULAS 9 E 10: PLURALIDADE CULTURAL 
 
TURMA: 6ª SÉRIE EP 19 E 20 
 
OBJETIVO: Atentar o aluno para as pluralidades culturais existentes tanto no Brasil 
quanto em São Paulo. Fazendo a leitura de um texto que retrata a questão dos 
imigrantes.  (trecho retirado do livro: EUSTÁQUIO, J. C; MOREIRA, J. C. Trilhas de 
Geografia: o passado na Geografia. 2º ed. São Paulo: Scipione, 2006, v 1. ) 
 
 
METODOLOGIA:  
 

• Leitura silenciosa; 
• Debate em grupo do texto; 
• Debate e análise do texto com a turma. 

 
AVALIAÇÃO: 
 

• Produção de texto.  
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



AULAS 11,12 E 13: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO 
 
TURMA: 6ª SÉRIE EP 19 E 20 
 
OBJETIVO: Fazer com que os alunos percebam a distribuição localizacional da 
população de São Paulo, informando no mapa onde se concentram por exemplo a maior, 
a média e a menor parcela desta, partindo do centro e em todas as direções enfocando o 
Distrito de Itaquera que faz parte de sua realidade.  
 
METODOLOGIA:  

Utilizando mapa-base – Município de São Paulo e seus distritos, confeccionar mapa 
de acordo com o número de população na tabela (abaixo); 

Criar legenda com regionalização; 
Colorir o mapa utilizando: marrom – acima de 200.000 

        laranja –  entre 199.999 a 100.000 
           amarelo – baixo de 99.999 
 
 

MATERIAL: 
 

Mapa-base do Município de São Paulo; 
Tabela da população por distrito; 
Papel vegetal; 
Lápis de cor. 

 
AVALIAÇÃO: 
 

• Produção do mapa; 
• Análise do mapa.  

 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



Relatos da Professora 
 
Cronograma das aulas 
 
 
 O plano de aulas começou a ser desenvolvido em meados de maio, logo após ter 

acontecido o conselho participativo. No dia 31/05, falta por motivo de doença familiar; 

no dia 01/06 os alunos foram dispensados nas três últimas aulas por eventos ocorridos 

na escola; no dia 21/06, ida ao Play Center – geralmente os que não vão também não 

comparecem à escola; nos dias 28 e 29/06 preparativos para a Festa Junina. 

 Entre os dias 24/07 a 28/07 houve replanejamento e nos dia 09 e 10/08 e 16 e 

17/08 foi realizado o Conselho Participativo. Depois disso conseguimos finalizar o 

plano no dia 06/09.  

 
 
Impressões (professora) 

 
 

Há mais de um ano estamos trabalhando com encontros quinzenais para discutir 

sobre o currículo de Geografia, os seus conteúdos e os seus conceitos para que 

possamos debater vários problemas referentes à disciplina, tão importante no cotidiano 

dos alunos. Essas discussões nos possibilitaram elaborar um currículo de Geografia 

adequado a nossos alunos e à realidade de nossa escola. 

Isso enriqueceu as nossas aulas, pois pudemos perceber os nossos erros, as 

nossas dúvidas para solucionarmos de forma que permita que a nossa didática seja cada 

vez mais voltada para a articulação dos conteúdos de geografia e da realidade dos 

alunos. Dessa forma, a tentativa da interligação com o cotidiano dos alunos, o resultado 

foi gratificante, porque os alunos gostaram muito e se percebe o comprometimento, a 

postura e o prazer em realizá-las. 

Para nós, vale muito a pena, faz com que acreditemos na Educação como uma 

forma de transformar cidadãos para a construção de um mundo melhor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.2. Análise do plano de aula da professora 
 
 
 O tema População Brasileira é bem amplo. A professora optou em trabalhar com 

os seguintes assuntos: conceito geral de população, os crescimentos populacionais, as 

migrações no Brasil, etnias e pluralidade cultural e a distribuição espacial da população 

do município de São Paulo. 

 Primeiramente, ao analisar os planos de aula, notamos que faltou um pouco mais 

de detalhamento, principalmente nos conceitos a serem trabalhados com os alunos. 

Houve uma falta de preparação para os trabalhos do cotidiano, ou seja, uma melhor 

articulação entre o vivido e o concebido. As interações foram feitas na sala de aula onde 

se desenvolveram algumas atividades que contemplavam a produção e a representação 

do cotidiano dos alunos, porém faltou uma estruturação.  

 A professora junto com a pesquisadora organizou vários materiais que permitem 

trabalhar com a questão da Zona Leste de São Paulo, mas a falta de costume em usar 

materiais e por se concentrar ainda muito nos conteúdos, a professora teve dificuldade 

para desenvolver as atividades, apesar de ter trabalhado com o mapa do município de 

São Paulo. 

 Um ponto a ressaltar foi a utilização dos espaços da escola, isso não havia 

ocorrido no ano anterior. Utilizaram-se a sala de informática, a sala de vídeo e a 

biblioteca, que possibilitaram a trabalhar diferentes tipos de atividades.  

 No trabalho da professora com os alunos percebemos pontos positivos e pontos a 

melhorar. A pesquisa sobre: “Qual a minha origem?” Foi um trabalho interessante, pois 

fez com que o aluno compreendesse a sua origem familiar e interligasse com a 

atualidade, quando percebeu as paisagens existentes, as transformações sofridas pela 

sociedade em que vive, e que hábitos e costumes vão mudando ou não. Porémo material 

apresentado não foi debatido pela professora em aula para que o aluno associasse a sua 

vida e as migrações decorrentes no Brasil. Ao relacionar o trabalho aos conteúdos, que o 

aluno entendesse as migrações no país e em São Paulo (como o estado que recebeu mais 

números de imigrantes).  

 Durante as aulas, a professora desenvolveu os conceitos de população, 

crescimento populacional e de migrações e seus tipos, tentando associar ao cotidiano. 

Por exemplo: Quando comentou sobre as migrações pendulares (aquelas que ocorrem 

diariamente para ida de casa para o trabalho e vice-versa) fez o aluno associar como os 

pais se deslocavam para o trabalho. Poderia ter feito um registro sobre o assunto e até 



mesmo pedido uma pesquisa rápida perguntando o ponto de chegada e de saída das 

pessoas que moram em Itaquera e como faziam para se locomover.  

 Além disso, sobre a questão do crescimento natural no Brasil, esclareceu bem 

aos alunos dos benefícios da ciência e da tecnologia, como o uso dos anticoncepcionais 

e dos avanços de equipamentos para tratamento de doenças, que determinam grandes 

mudanças para a vida da mulher, entre outros.  

 Na aula da População Brasileira foi desenvolvida em parte na sala de 

informática, para que os alunos consultassem o site do IBGE sobre informações gerais 

de dados e tabelas da população. Mas, a articulação com o vivido foi limitada, pois a 

professora não utilizou as informações que tinha sobre a pirâmide etária da Zona Leste, 

as características gerais da população.  

 Nas aulas sobre Migração, os conceitos foram bem explicitados. A utilização do 

filme “O Quatrilho” auxiliou em parte para que os alunos entendessem o processo de 

imigração e da cultura no Brasil. Mas, a professora não organizou o espaço, e a acústica 

estava muito ruim, os alunos não conseguiam ouvir direito o filme. Além disso, não 

preparou um roteiro para direcionamento dos alunos dos pontos centrais do filme.  

 O debate não foi possível, pois o filme era longo, o que dispersou os alunos, 

principalmente pelo problema do som. A avaliação foi simples, sem problematização 

sobre as questões mais profundas do filme. A articulação do filme ao conteúdo poderia 

ter sido melhor desenvolvida, se tivesse havido uma melhor preparação para esta 

atividade. Mas a dinâmica foi válida, porque discutimos sobre a forma como conduziu a 

aula. 

 Vale destacar que os resumos são importantes para que os alunos tenham um 

texto escrito no caderno para orientação. Na continuação das aulas, a professora 

trabalhou com a música “O Canto das Três Raças” destacando a questão das diferentes 

etnias que compõem a nossa formação. A música é mais um recurso pedagógico que o 

professor utiliza para chamar a atenção do aluno para um conteúdo que deseja ser 

trabalhado. Os alunos, a princípio, tiveram dificuldades de compreender a letra, mas 

com a explicação da professora prestaram atenção na música para o debate sobre a 

questão do racismo e das etnias.  

 Na aula seguinte foi trabalhada a pluralidade cultural, por meio de um texto que 

retratava a questão da migração no Brasil e a territorialidade dos diversos imigrantes 

que ocuparam lugares distintos de São Paulo. As marcas da imigração aconteceram no 

município e o que ficou de diferente nas paisagens da cidade. Por exemplo: A Liberdade 



– bairro dos japoneses – a paisagem tem uma simbologia diferente da Moóca que é o 

reduto dos italianos. A apresentação do texto foi interessante porque os alunos 

perceberam as migrações dentro de seu município. Por outro lado, poderia ter 

articulações entre o trabalho de pesquisa, o filme visto com o texto, além de um 

mapeamento que identificasse no mapa os diferentes territórios dos imigrantes no 

município. 

 Para concluir o plano de aulas, a professora trabalhou com o tema sobre a 

distribuição populacional no município de São Paulo, fazendo a organização espacial 

por meio do critério numérico: acima de 200.000, entre 199.999 a 100.000 e abaixo de 

99.999. Os alunos, no começo, tiveram algumas dificuldades de localizar os lugares, 

pois não haviam visto o mapa da cidade antes. Outra dificuldade foi identificar as 

operações simbólicas da matemática, porque foi solicitado a colorir os mapas com as 

informações da seguinte maneira (> 200.000; < 99.999), eles não sabiam o que 

significavam os símbolos, mas depois da explicação conseguiram desenvolver a 

atividade. 

 Durante a análise do mapa do município de São Paulo sobre a população, 

verificamos que os alunos conseguiram descrever que a periferia tem a maior 

concentração de pessoas, enquanto que no Centro e na Zona Oeste têm as menores, 

principalmente, porque a área central é onde se localizam as atividades comerciais, 

financeiras e de serviços da cidade, portanto, boa parte dos prédios é para esses fins. As 

pessoas que moram nas Zonas Leste, Norte e Sul se deslocam para o Centro ao trabalho 

e, por isso acontece a migração pendular. Além do mais, as pessoas moram nestes 

lugares porque é mais barato, enquanto que na Zona Oeste, por exemplo, as casas e os 

apartamentos são muito caros. Outro detalhe foi que questionaram porque Marsilac 

tinha somente 8.800 habitantes. Explicou-se que a área há uma reserva florestal e 

represas como a Billings.  

 O interessante foi que os alunos tiveram dificuldades em escrever o que se havia 

discutido na aula, não conseguindo expressar sobre aquilo que falaram.  Percebemos 

que as aulas deste ano foram bem diferentes e diversificadas daquelas do ano passado. 

A professora procurou a utilização de outros espaços e de outros recursos pedagógicos. 

Faltou uma organização mais apropriada das aulas que pudessem articular a produção 

ao vivido dos alunos. Ela desenvolveu algumas atividades interessantes que 

estimulassem aos alunos enxergarem a disciplina no seu cotidiano como o caso do texto 

sobre a Migração em São Paulo e até o mapa da cidade. Sua intenção foi focá-los na 



atenção e na observação das coisas, além de parar e ver os telejornais, analisando os 

diferentes assuntos abordados. Este trabalho foi enriquecedor, uma vez que os alunos 

tiveram que escrever e entender o que escreviam. 

 Cremos que algumas dificuldades vêm do fato de ser difícil desarticular as 

leituras que temos de uma Geografia conteudista, assim na relação dos currículos do 

Colégio Pedro II. Essa tradição é até hoje vista em muitos livros didáticos e aulas. 

Romper com elas é difícil, porém com os avanços métodos-didáticos da professora e a 

organização por eles de elementos curriculares foram importantes para realizar 

diferentes tipos de atividades.  

  
 
3.2.2. Observação das aulas da Professora 2 da Escola da Zona Sul.  
 
 
 Para mostrar a “ação” da professora, observamos uma seqüência de aulas para 

verificação e análise da articulação dos conteúdos curriculares entre o vivido e o 

produzido e a organização curricular realizada pelos professores da escola.  

 O plano de aula descrito, será da professora 2 da Escola da Zona Sul. Além dos 

planos também serão apresentadas algumas atividades desenvolvidas pelos alunos. O 

plano correspondente será com o tema: A REGIONALIZAÇÃO DAS AMÉRICAS, da 

7ª série.  

 
 
 
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR - EDUCAÇÃO FÍSICA/GEOGRAFIA 
 
AULA 1 E 2: Localização da América e os Jogos Pan-Americanos 
 
a) Objetivos: 
 

Despertar no aluno a curiosidade para o evento Pan-2007; 
Identificar e localizar, com auxílio do mapa, os locais das sedes das edições 

anteriores dos Jogos Pan-Americanos; 
Procurar no mapa, em dupla, e responder ao desafio cartográfico. 

 
b) Metodologia: 
 

• Utilizar a relação de todas as edições dos Jogos Pan-Americanos; 
• Localizar no mapa da América, por país e cidade cada uma das edições do Pan; 
• Responder ao desafio cartográfico. 

 
c) Conteúdo: 



 
Localização; 
Território; 
País/capital; 
Pontos de orientação; 
Leitura cartográfica. 

 
d) Material: 
 

Mapa do continente americano ou Atlas; 
Relação dos Jogos Pan-Americanos. 

 
e) Duração: 2 aulas. 
 
 

AMÉRICA E OS JOGOS PAN-AMERICANOS 
 

Atividade Interdisciplinar – GEOGRAFIA/ED. FÍSICA 
 
 
Introdução: 
 

“Os Jogos Pan-americanos são uma versão continental dos Jogos Olímpicos, 
incluindo esportes do Programa Olímpico. Realizado de quatro em quatro anos, sempre 
uma nos antes dos Jogos Olímpicos, tiveram sua primeira edição em 1951, em Buenos 
Aires , capital da Argentina. Porém sua origem remete a 1932, nos Jogos Olímpicos de 
Los Angeles. Propuseram a criação de uma competição que reunisse todos os países das 
Américas, com o  intuito de fortalecer o esporte na região. 

Ao longo de mais de 50 anos, os jogos Pan-Americanos jamais deixaram de ser 
realizados e passaram por cidades de todos os cantos do continente – desde o extremo 
Norte, como Winnipeg (Canadá), até o Sul, como Mar Del Plata (Argentina). O evento 
dobrou em número de países, atletas e modalidades, até tornar-se uma das principais 
competições do calendário esportivo mundial”. 
 

(www.rio2007.org.br/pan2007) 
 
 
As edições dos Jogos Pan-americanos: 
 
1951 – Buenos Aires – Argentina 
1955 – Cidade do México – México 
1959 – Chicago – Estados Unidos 
1963 –  São Paulo – Brasil 
1967 – Winnipeng – Canadá 
1971 – Cáli – Colômbia 
1975 –  Cidade do México – México 
1979 – San Juan – Porto Rico 
1983 – Caracas – Venezuela 
1987 – Indianápolis – Estados Unidos 
1991 – Havana – Cuba 



1995 –Mar del Plata – Argentina 
1999 – Winnipeng – Canadá 
2003 – Santo Domingo – República Dominicana 
2007 – Rio de Janeiro – Brasil 
 
Desafio 
 
1 – País caribenho cuja capital é Havana, já foi sede do pan-americano: _ _ _ _. 
2 – País localizado ao norte dos Estados Unidos, foi sede por duas edições do Pan: _ _ _ 
_ _ _ _. 
3 – País localizado ao sul dos Estados Unidos, já sediou jogos do Pan e Copa do 
Mundo: _  _ _ _ _ _. 
4 – Pais americano banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico: _ _ _ _ _ _. 
5 – País que faz fronteira com o Brasil a oeste: _ _ _ _ _ _ _ . 
6 – Sua capital é Porto Príncipe: _ _ _ _ _. 
7 – É um estado dos Estados Unidos, sua capital é San Juan e já foi sede do Pan: _ _ _ _ 
_   _ _ _ _. 
8 – País sul-americano mais ocidental, sua capital é Lima: _ _ _ _. 
9 – País que faz fronteira com o Brasil ao norte e já foi sede do Pan: _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
10 – Cidade do sul do Canadá onde ocorreu duas edições do Pan: _ _ _ _ _ _ _ _.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 



Os trabalhos dos alunos 
 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



PLANO DE AULA 
 
AULA 3 E 4: AMÉRICA – localização do continente americano no espaço mundial 
 
TURMAS: 7C/D 
 
a) Objetivo: 
 

Utilizar a linguagem cartográfica para identificar e aplicar os conceitos de 
localização e orientação espacial no globo terrestre, para facilitar a localização 
do continente americano.  

 
b) Metodologia: 
 

Utilizando um mapa-base (planisfério – coordenadas geográficas: latitude e 
longitude), identificar Equador e Greenwich para determinar os respectivos 
hemisférios: Norte/Sul e Leste/Oeste (Oriental/Ocidental); 

Organizar a legenda para fixar os conceitos: Hemisfério Norte/Sul e Hemisférios 
Leste/Oeste. 

 
c) Conteúdos: 
 

Pontos de orientação no espaço; 
Leitura cartográfica; 
Regionalização por hemisférios. 

 
d) Material: 
 

• Mapa-base: mundo/planisfério 
• Lápis de cor. 

 
e) Duração: 2 aulas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os trabalhos dos alunos  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



AULAS 5, 6 E 7: REGIONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO POR 
MEIO DO IDH 
 
 
 
a) Objetivo: 
 

Utilizar a linguagem cartográfica e suas escalas para conhecer a localização e a 
distribuição nos distritos do município de São Paulo dos respectivos IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humana), observando-o como espaço vivido do aluno. 

 
b) Metodologia: 
 

Utilizando mapa-base – Município de São Paulo e seus distritos, confeccionar mapa 
do IDH por distrito; 

Criar legenda com regionalização (alto, médio e baixo); 
Colorir o mapa utilizando: vermelho – alto IDH  0,700 

         laranja – médio IDH  0,699 – 0,500 
             amarelo – baixo IDH  0,499 

c) Conteúdo: 
 

Leitura cartográfica; 
Pontos de orientação; 
Região/regionalização; 
Lugar 

 
d) Material: 
 

Mapa-base do Município de São Paulo; 
Tabela do IDH por distrito; 
Papel vegetal; 
Lápis de cor. 

 
e) Duração: 2 a 3 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



Os trabalhos dos alunos 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINUAÇÃO DA AULA ANTERIOR 
 
AULAS: 8 E 9 
 
a) Objetivos: 
 

Analisar o mapa, observando a distribuição espacial dos distritos do Município de 
São Paulo por meio do IDH; 

Elaborar texto/relatório com as observações feitas por meio do mapa; 
Relacionar a distribuição espacial dos distritos com a realidade observada no espaço 

vivido cotidiano (descrição do bairro de Heliópolis); 
Comparar Sacomã/Ipiranga com Heliópolis. 

 
 
b) Metodologia: 
 

• Utilizando o mapa confeccionado na aula anterior, fazer a leitura do fenômeno 
cartografado; 

• Elaborar um texto com a leitura e análise do fenômeno cartografado, 
relacionando-o com o espaço vivido (Heliópolis). 

 
c) Conteúdo: 
 

Leitura cartográfica; 
Regionalização; 
Produção/transformação do espaço vivido e outros espaços (próximos). 

 
d) Material: 
 

Mapa confeccionado do IDH do Município de São Paulo; 
Papel para relatório/texto. 

 
e) Duração: 1 a 2 aulas. 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
  



AULAS 10 E 11: REGIONALIZAÇÃO DA AMÉRICA 
 
a) Objetivos: 
 

Mostrar as possibilidades de regionalização do continente utilizando os critérios: 
geográfico; 
histórico-cultural. 

 
 
b) Metodologia: 
 

• Observar o mapa do continente americano; 
• Regionalizar utilizando: Norte, Central e Sul; 
• Diferenciar os tipos de colonização (identificar os colonizadores); 
• Regionalizar utilizando: Anglo-Saxônica e Latina; 
• Estabelecer as principais distinções entre América Latina e Anglo-Saxônica. 

 
c) Conteúdo: 
 

Regionalização; 
Localização geográfica; 
Colonização de povoamento/exploração; 
Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 

 
d) Material: 
 

Mapa do continente americano; 
Caderno – texto de referência.. 

 
e) Duração 1 a 2 aulas. 
 
f) Avaliação: Observação e registro esquemático.  
 
 
 

Texto 
 
Regionalizar é dividir/ separar e agrupar em regiões. 
 
Critérios: 

• aspectos naturais/geográficos (Norte, Sul, vegetação, clima...); 
• aspectos sociais (classes sociais); 
• aspectos econômicos (desenvolvimento/subdesenvolvimento; IDH). 
• aspectos culturais (idioma, religião). 

 
América 
 

a) Geográficos: 
 



• América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México); 
• América Central: Continental – Belize, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá; Insular (ilhas) – Cuba, 
Haiti, República Dominicana, Jamaica, Porto Rico, Bahamas, Barbados, 
Trinidad e Tobago, Granada, Antígua, San Vicente, Granadina, San 
Cristovan e Neves, Ilhas Virgens, Dominica e Guadalupe. 

• América do Sul: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, 
Colômbia, Equador, peru, Paraguai, Bolívia, Chile, Uruguai, Argentina e 
Brasil. 

 
 

b) Cultural/econômico 
 

• América Anglo-Saxônica – Estados Unidos e Canadá; 
• América Latina – México, América Central e do Sul. 

 
Obs: O continente americano foi localizado por nações européias (Portugal, Espanha, 

Inglaterra, França e Holanda).   

 
 
AULAS 12 E 13: AMÉRICA - IDH 
 
 
a) Objetivos: 
 

Regionalizar utilizando o IDH (elaborar mapa); analisar e comparar com a atividade 
anterior IDH dos distritos de São Paulo. 

 
b) Conteúdo: 
 

Regionalização; 
Localização geográfica; 
Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 

 
c) Material: 
 

Mapa do continente americano; 
Papel vegetal/seda; 
Lápis de cor.  

 
d) Duração 1 a 2 aulas. 
 
e) Avaliação: Mapa da América – IDH e texto analítico.  
 
 
Obs.: Os alunos elaboraram os mapas (de São Paulo e América) utilizando os mesmos 

critérios, para poderem estabelecer mais facilmente as relações e análises. O critério 



utilizado distorce a realidade dos IDHs na América, mas chama muita atenção para um 

padrão espacial de concentração e desconcentração de “qualidade de vida”. 

   

 
Roteiro de Atividade 

 
TEMA: REGIONALIZAÇÃO DO MAPA DAS AMÉRICAS POR MEIO DO IDH. 
 
1) Elaborar o mapa da América 
 

Pintar o mapa utilizando as cores vermelho, laranja e amarelo 
Indicar a legenda 

IDH alto (≥ 0,700) 
IDH médio (0,699 – 0,500) 
IDH baixo (≤ 0,499) 

 
Colocar título – AMÉRICA – IDH  

 
2) Concluído o mapa: 
 

Analisar o mapa dos IDHs da América 
Escrever um texto com a análise 
Comparar o mapa da América e dos distritos de São Paulo  
Concluir. 

 
 

TABELA – IDH – AMÉRICA - 2003 
ÍNDICE  ALTO (VERMELHO) 
5 º Canadá 0,949 
10º EUA 0,944 
30º Barbados 0,878 
37º Chile  0,854 
46º Uruguai 0,840 
47º Costa Rica 0,838 
49º São Cristovan e Neves 0,834 
50º Bahamas 0,832 
52º Cuba 0,817 
53º México 0,814 
56º Panamá 0,804 
57º Trinidad e Tobago 0,801 
  
ÍNDICE  MÉDIO (VERMELHO) 
62º Antígua e Barbuda 0,797 
63º Brasil 0,792 
65º Granada 0,787 
69º Colômbia 0,785 
71º Venezuela 0,772 
76º Santa Lucia 0,772 



79º Peru 0,762 
82º Equador 0,759 
86º Suriname 0,755 
87º San Vicente e Granadina 0,755 
88º Paraguai 0,755 
94º Belize 0,753 
95º República Dominicana 0,749 
104º El Salvador 0,727 
107º Guiana 0,720 
 MÉDIO (LARANJA) 
112º Nicarágua 0,690 
113º Bolívia 0,687 
116º Honduras 0,667 
117º Guatemala 0,663 
  
ÍNDICE  BAIXO (AMARELO) 
153º Haiti 0,475 
 
Dados: ONU - 2005 
 
 
 



 
 
 
 



 



  



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Relatos da professora: 
 
Cronograma 
 

O Plano temático: a localização espacial das Américas foi iniciado em junho. O 

1º bimestre foi dedicado ao Projeto Interdisciplinar “Aquecimento Global”. No mês de 

maio acontecia os conselhos de classe após o intervalo (justamente no meu período de 

aula); nos outros três dias de maio (17, 29 e 31) as aulas não foram ministradas por 

decorrência de licença médica. No mês de junho houve o feriado (dia 07) e no dia 14, 

uma atividade extra-classe “Caminhada pela paz” e no fim do mês houve ainda 

Campeonato Interclasses de Futebol e Handebol. 

No 2º semestre para dar continuidade ao trabalho, o cronograma foi 

desenvolvido: 31/07 (replanejamento – sem aulas); 02/08 – saída antecipada (17:30) não 

tendo aula; 07/08 – professor eventual (falta médica); 09/08 – atividade extra-classe: 

Teatro/Playcenter; 14/08 ao 30/08 – regionalização das Américas.  

 
Impressões (da professora) 
 

Percebemos com a aplicação das atividades que os alunos – a princípio 

relutantes – assimilaram o objetivo da execução e se esforçaram para concluir todas as 

etapas. 

As dificuldades encontradas foram principalmente relacionadas à localização e 

orientação no espaço. Por esse motivo, optamos por atividades que estivessem 

embasadas em linguagem cartográfica. 

No desenvolvimento da atividade com o mapa do Município de São Paulo, os 

alunos foram percebendo “espaços conhecidos”, o que garantiu um cuidado maior com 

a sua execução. A identificação dos IDHs dos distritos despertou nos alunos o interesse 

pelos municípios vizinhos – principalmente São Caetano do Sul e São Bernardo do 

Campo e também por várias cidades do interior de São Paulo. 

Com o mapa já concluído, os alunos foram levados a relacionar ao seu espaço 

vivido, o bairro de Heliópolis – comunidade originária de uma “favela”, o fenômeno 

cartografado, e produzir um texto. Foi interessante observar que os alunos têm uma 

percepção muito distinta de seu “bairro” (no entendimento deles – “o bairro é muito 

bom, tem todo o equipamento urbano necessário e nem é necessário reurbanização ou 

revitalização”). 



Durante a realização das atividades os alunos tiveram certa dificuldade para 

entender o seu objetivo e se mostraram um tanto resistentes para fazê-la. Mas fizeram 

análises interessantes (como pode ser visto nos textos produzidos – 7C coletivo/grupo; 

7D individual). Outra observação importante é que ficaram presos às cores utilizadas no 

mapa e não ao seu significado. No texto usaram várias vezes: “os países em vermelho”, 

“só tem um laranja” e coisas do tipo. 

Entendemos que a aprendizagem dos alunos foi enriquecida e que despertou 

curiosidades acerca de seu próprio entorno – o que acho muito produtivo e será mais 

estimulado.  

 

A proposta de trabalho e os encontros semanais 

 

 A princípio nos pareceu uma experiência ousada e interessante – ter um espaço 

reservado para trabalhar com os colegas da área para elaboração de uma nova proposta 

curricular. Pensamos, até, que não chegaríamos a concluí-la. Mas, as reuniões semanais 

com os outros colegas da Geografia, as leituras enriquecedoras e os debates sobre o 

assunto foram fundamentais para o embasamento de todo o trabalho. Foi muito 

importante e positivo ter resgatado toda a base conceitual e discutido o que era mais ou 

menos pertinente à nossa comunidade escolar (Heliópolis). 

 O desafio maior, porém, foi colocar na prática esse novo currículo. No meu caso 

aplicado à 7ª série (C/D) que veio de um currículo tradicional. Os alunos não 

compreenderam, ainda, as mudanças, sentiram-se, a princípio relutantes, uma vez que as 

outras 7ª séries não compartilharam da mesma proposta (houve várias trocas de 

professores nessas salas). Um ponto negativo a ser destacado foi justamente não ter 

conseguido uma uniformidade entre as turmas. Acreditamos que a implantação do novo 

currículo devesse ser iniciada gradualmente a partir da 5ª série. Outra dificuldade foi a 

descontinuidade resultante de vários fatores alheios a nossa vontade (como saídas 

antecipadas para realização de reuniões, Conselho de classe, Caminhada da paz, falta de 

água, as saídas antecipadas por falta de professor e inclusive por faltas médicas minhas), 

mas de qualquer maneira não impediram a realização da atividade. Outra dificuldade 

observada: toda tarefa teve de ser realizada na sala de aula, pois assim garantia que 

todos fariam e com supervisão; mesmo sendo fornecido todo o material houve alunos 

que não conseguiram finalizar o trabalho. 



 Profissionalmente achamos enriquecedor, trocar experiências, leituras novas, 

desafios novos, sentir a universidade novamente presente na vida escolar. O desafio será 

ampliar o novo currículo para o ensino médio regular e o EJA.  

 

3.2.2.1. Análise dos planos de aula da professora 

 

 O tema trabalhado pela professora foi a Regionalização da América, para 

introduzir o conteúdo foi desenvolvido um trabalho interdisciplinar com a professora de 

Educação Física, pois os alunos estavam com dificuldades de comentar sobre os países 

que participavam dos Jogos Pan-Americano (que aconteceram no Brasil em 

julho/2007).  

 Desta maneira, ela montou um “desafio” aos alunos, os quais tinham que 

localizar no mapa os países e as cidades nos quais aconteceram o Pan e responder o 

desafio. Assim, ela pôde trabalhar o conceito de localização, pontos de orientação, 

território. Eles se mostraram muito interessados, pois fizeram em dupla. Durante as 

aulas a professora pendurava o mapa na lousa para os alunos manusearem. 

 Essa introdução foi importante porque eles estavam alegres em fazer atividades 

sobre o Pan, uma vez que acontece de quatro em quatro anos. E ficaram interessados em 

realizar as atividades, em conhecer mais sobre os jogos. 

 Em seguida, a professora iniciou a discussão sobre a América, partindo da 

localização do continente americano no espaço mundial. Ela buscou analisar com os 

alunos a posição da América tendo como base que ela é parte de um todo, mostrando as 

coordenadas geográficas, os pontos de orientação, a regionalização por hemisférios, 

onde se localizam os oceanos e os continentes em relação à América.  

 Percebemos as dificuldades que os alunos tiveram em localizar, principalmente 

os hemisférios; a questão dos pontos de localização ainda é “um dilema” para os alunos. 

O Norte, o Leste ainda foi muito confuso para eles. Mas, a professora procurou fazer 

com eles se orientassem na sala e ao mesmo tempo no mapa, mostrando como a 

localização é de acordo com a nossa orientação e como são os pontos cardeais no mapa-

múndi. Depois, de um certo tempo, os alunos foram compreendendo, mas mesmo assim, 

em todas as aulas a professora procurou fazer a relação com os conceitos cartográficos. 

Todas as atividades foram realizadas em sala de aula, para poder supervisionar o 



trabalho dos alunos e orientá-los corretamente na sua realização, já que a dificuldade, 

principalmente em localização era nítida.  

 O tema de aula seguinte foi “A regionalização do município do São Paulo por 

meio do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)”, na qual ela orientou os alunos a 

mapear as informações, primeiramente para manusearem o mapa de sua cidade e em 

seguida, regionalizar as informações de acordo com as opções deles. Trabalhou os 

conceitos de região, lugar e pontos de orientação. Associou as diferentes escalas do 

global ao local. Esclareceu também que São Paulo pode ser regionalizada por meio dos 

pontos de localização como Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e Centro, e 

que moravam na Zona Sul de São Paulo (deixando esclarecido que na Lei do 

Planejamento Urbano da cidade não existe essa divisão, ela vale somente para fins de 

estudos).  

 Os alunos, a princípio, não tiveram dificuldades de pôr as informações no mapa 

do município de São Paulo (páginas 210-219). A partir do momento que se esclareceu 

as dúvidas, os alunos desenvolveram as atividades de maneira espontânea e rápida. Eles 

ficaram muitos intrigados porque moram no Heliópolis, em São Caetano do Sul e São 

Bernardo do Campo e não aparecia principalmente, Heliópolis no mapa. A professora 

explicou para eles que dentro da Lei do Planejamento Urbano da Cidade de São Paulo 

não é feita por bairros e sim por distritos. A favela está dentro do Distrito de Ipiranga, 

como cada distrito tem no mínimo dez bairros, o mapa seria difícil de analisar.  

 Explicou também que existem noventa e seis distritos distribuídos pelo 

município de São Paulo e os que moram em São Caetano do Sul ou em São Bernardo do 

Campo, estão no mapa da região metropolitana da cidade.  

 Com o mapa feito, os alunos analisariam e escreveriam sobre os dados. As 

relações do conteúdo com o cotidiano os fizeram ter interesse em desenvolver a 

atividade e a descreverem suas impressões sobre a análise do mapa. Conseguiram, de 

certa forma, entender o que significa o Índice de Desenvolvimento Humano e os 

parâmetros para a análise. Fizeram a interligação dos dados com o bairro onde moram, e 

principalmente, escreveram sobre o que entenderam. A produção do texto nos mostra 

que, dependendo do trabalho, os alunos conseguem desenvolver bons textos, com erros 

de português e até mesmo com distorções de informações, mas tentam produzir. O 

trabalho com o mapa de São Paulo aguçou neles a entender várias coisas: porque não 

havia os bairros, onde se localizavam alguns bairros, onde eles, alunos se localizavam.  



 Após a leitura do lugar, a professora partiu para a discussão da regionalização da 

América, mostrando a relação histórico-cultural, a geográfica e o IDH destacando o 

desenvolvimento e o subdesenvolvimento no continente. A ocupação histórica e a 

questão da língua também fora debatida e explicitada por ela. Os alunos perceberam as 

diferentes formas de regionalizar em diferentes escalas e que os lugares diferenciados 

uns dos outros.  

 A orientação foi desenvolver o mapa pelas informações do IDH da América, 

tendo como padrão a mesma lógica do realizado no mapa de São Paulo. Ou seja, as 

informações seriam distorcidas, uma vez que o Brasil é o IDH médio e no mapa 

desenvolvido pelos alunos estaria alto como outros países também. A professora quis 

perceber como os alunos analisariam os dados obtidos e viu que compreenderam que 

havia algo de diferente, primeiro porque eles conhecem a situação do seu país e não 

estaria em um nível alto de IDH, então o critério utilizado estava incorreto. Depois, 

questionaram a relação de vários países estarem com IDH alto como Colômbia, os 

países da América Central, pois sabiam que há vários problemas sociais em diversos 

países das Américas Central e do Sul.  

 Outro fato que os chamou a atenção foi que ao compararem os dois mapas 

perceberam que o Centro e a Zona Oeste de São Paulo há uma concentração de IDH alto 

enquanto no mapa da América é o contrário: o Norte e o sul da América do Sul os 

índices são mais altos. A professora questionou a análise feita e, os alunos perceberam, 

que a questão social interferiu na observação. A parte central da América e uma grande 

parte da América do Sul tem índices de IDH de médio a baixo.  

 Neste momento, o debate foi direcionado para a questão do desenvolvimento e 

do subdesenvolvimento. A professora perguntou aos alunos o que seria um país 

desenvolvido ou um subdesenvolvido, e como se aplicaria esta discussão pensando o 

seu município e o seu bairro na conjuntura local. Desta maneira, a Zona Oeste seria a 

mais desenvolvida, enquanto parte de Zona Sul (onde moram), Zona Norte e Zona Leste 

estariam mais para subdesenvolvidas, tendo também alguns distritos desenvolvidos.   

 Cremos que a relação mais importante foi perceber a articulação entre 

cotidiano/local e o mundial e como a sua cidade pode ser regionalizada, assim como as 

escalas regionais, nacionais e mundiais. A relação do cotidiano fez uma diferença na 

realização das atividades, pois o interesse foi entender como eles conhecem o seu bairro 

e como também esse lugar é seu pertencimento. Mas também como eles enxergam os 

diversos problemas existentes.  



 Os conceitos foram bem explicitados e construídos com os alunos, apesar das 

dificuldades de alguns em compreendê-los, mas de maneira geral, quase todos 

desenvolveram todas as atividades propostas. Além disso, as aulas foram bem 

orientadas e os planos de aulas bem desenvolvidos pela professora, o que facilitou o seu 

trabalho buscando a interligação entre o local e o mundial.  

 

 

3.3. Análise geral dos trabalhos desenvolvidos 

 

A pesquisa teve como objetivo analisar a função do currículo no processo de 

aprendizagem, o currículo conforme Sacristán (2000), uma prática real, guiada pelos 

esquemas teóricos e práticos dos professores, os quais são os mediadores do 

conhecimento, permitindo que o aluno aprenda os conteúdos que o vão auxiliar na vida 

cotidiana. 

A preocupação que tivemos ao fazer essa pesquisa diz respeito aos professores, 

ou seja, que se sentissem parte dela e desenvolvessem os programas curriculares com o 

propósito de mudar a prática na sala de aula. Durante as reuniões, analisamos a 

necessidade de rever o currículo. No primeiro encontro, percebemos como a escola não 

realiza uma discussão real do significado do currículo e sua importância para a 

construção das aulas de Geografia. Por isso, os professores tiveram dificuldades de 

escrever sobre aquilo que entendiam sobre currículo.  

 Com as reuniões, as leituras de textos sobre currículo, currículo de Geografia e 

conteúdos, e os encontros com os pares, os professores se sentiram mais confortáveis 

para expor suas opiniões, suas angústias e seus desejos para melhorar sua prática,  

fazendo com que o ensino de Geografia se torne uma disciplina com um significado 

para os alunos.  

 A parte mais difícil foi fazê-los escrever os programas curriculares, porque eles 

não poderiam consultar o planejamento anterior ou utilizar um livro didático como 

referência. Teriam que escrever sobre os seus próprios conhecimentos a respeito dos 

alunos e articularem a vida cotidiana ao ensino da disciplina. Vimos, que no final, foi 

uma produção de um material interessante e nos fez com que eles se envolvessem em 

grupo para escrever sobre os elementos curriculares de geografia. 



 Como resultado das reuniões e da observação na prática das “ações” dos 

professores, verificamos que as dificuldades apareceram, os professores estavam 

preocupados nos procedimentos ao fazer a inter-relação entre a diversidade cultural do 

aluno e os conteúdos de Geografia. A partir do momento em que desenvolveram os 

planos de aula, algumas relações foram aparecendo.  

 No período que tivemos na escola, observamos que não há como realizar um 

trabalho mais consistente sem estarmos de acordo também com o currículo da própria 

escola. A instituição escolar agrupa outras finalidades do somente “educar” ou 

“sociabilizar o conhecimento”, há diversos fatores, que abarcam: festas, reuniões, falta 

de infra-estrutura, atividade da comunidade externa, passeios e outros que fazem com 

que os professores reestruturem suas aulas.  

O cronograma escolar é constantemente modificado para atender também a 

Secretaria da Educação ou os eventos que acontecem na escola. Isso prejudica o 

trabalho docente, pois há várias rupturas nas suas atividades e até retornar ao 

cronograma demora certo tempo.  

 Os elementos curriculares propostos pelos professores foram pensados levando 

em consideração, uma interligação entre a teoria e a prática que fizesse sentido dentro 

do ensino de Geografia e de suas práticas. Sacristán (2000) argumenta que 

 

“O professor está envolvido no processo de observação, interpretação, 
construção de significados sobre a realidade pedagógica que lhe servem 
para prever acontecimentos e também guiar sua conduta. Esses processos 
são essenciais para o exercício de sua atividade, à medida que o professor 
torna inexoravelmente muitas decisões, trabalhando em objetos e 
realidade interpretáveis”. Sacristán (2000:172).  
  

 

 Na perspectiva de se pensar os elementos curriculares e principalmente, dos 

conceitos e dos conteúdos, percebemos que em alguns momentos, inter-relacionaram 

com a construção do cotidiano da cidade de São Paulo, mas ainda têm uma idéia 

conteudista do ensino. É nesse momento que avaliamos como a tendências curriculares 

de Geografia do passado, ainda tem influências diretas no presente. Nos resultados 

obtidos a partir dos seis currículos analisados, notamos uma fragmentação dos 

conteúdos e falta de uma articulação para trabalhar a produção e o cotidiano. 

 Mas analisamos que durante as aulas, os professores procuraram articular os 

conhecimentos sobre a cidade aos conteúdos ministrados. À proporção que iam 



desenvolvendo as atividades e trabalhos que envolvessem o conhecimento da 

espacialidade dos alunos, e aos mesmo tempo, conceitos gerais que entendessem os 

fenômenos geográficos da escala local ao global. Por isso, seguindo a teoria de 

Cavalcanti (2005): 

 

“A tarefa de formação própria do ensino de Geografia é a de contribuir 
para o desenvolvimento de um modo de pensar geográfico, que compõem 
um modo de pensar sobre o mundo e a realidade que nos cerca. Para 
tanto, não basta apresentar os conteúdos geográficos para que os alunos o 
assimilem, é preciso trabalhar com esses conteúdos, realizando o 
tratamento didático, para que se transformem em ferramentas simbólicas 
do pensamento. Não que os conteúdos sejam apenas pretextos para o 
desenvolvimento que se pretende; eles não podem ser assim encarados, 
pois são, de fato, informações, acontecimentos, fenômenos geográficos 
importantes em si” Cavalcanti (2005:72).  
 
 

 Ao analisar os elementos curriculares e as aulas da professora da Escola da Zona 

Leste, a organização sobre o tema População foi feito da seguinte maneira: 

 

As diferentes culturais do espaço brasileiro: os diferentes povos que 

construíram a nossa paisagem e a migração: 

 
• Identificar o processo de crescimento da população no Brasil e como sua 

cultura influenciou nas diversas manifestações na paisagem; 

• Compreender as migrações e como se configurou a dinâmica dos espaços; 

• Compreender como a realidade vivida está inserida nos principais fenômenos 
geográficos.  

 

Apesar de pensar a realidade vivida e contraditória e trabalhar com assuntos do 

cotidiano, de acordo com as próprias aulas ministradas e da representação dos alunos, 

poderiam ser reescritos, assim: 

 

A População Brasileira e a dimensão sócio-cultural populacional da Cidade São 

Paulo: o caso da Zona Leste: 

 

• As dimensões conceituais de população e as relações com a cidade paulista; 

• A origem da população na Zona Leste;  

• Os aspectos migratórios e as diversidades culturais territorializadas pela cidade; 

• As condições atuais da população da cidade e a relação com a Zona Leste; 



• As distribuições populacionais no entorno da cidade e as intervenções espacio-

sócio-econômicas no município.  

 

A partir dos planos de aula da professora da Escola da Zona Leste, podemos 

reestruturar a construção dos conceitos descritos pelos professores para organizar e 

interligar o cotidiano ao concebido, no caso, pontuando os diferentes aspectos de 

estudar a cidade de São Paulo e sua Zona Leste, no qual vivem os seus alunos e que tem 

diferentes representações sobre o município.  

Já a professora da Escola da Zona Sul ao realizar os planos de aulas, trabalhou 

as questões do cotidiano, inter-relacionando os conteúdos a sua experiência sobre a 

cidade e sobre o seu bairro. Ela conseguiu articular a produção do ensino de Geografia e 

as práticas vividas de seus alunos. Então, ao invés de estruturar os conteúdos desta 

forma: 

 

As diferentes regionalizações da Américas 

 

• O desempenho econômico americano: os seus interesses; 

• Os blocos regionais e suas implicações políticos e econômicos; 

• Os fluxos migratórios e a lógica dos movimentos. 

 

Poderiam ser reescritos, dessa maneira: 

 

A regionalização do global ao local: as interfaces entre A América e a Cidade de São 

Paulo 

 

• Localização espacial da América e da Cidade de São Paulo e da Zona Sul no 

espaço mundial; 

• Regionalização da cidade de São Paulo e a relação da Zona Sul, verificando sua 

situação sócio-econômica; 

• As diferentes regionalizações da América, de acordo com as relações históricas, 

sociais, econômicas; 

• A inter-relação entre a América e a Cidade de São Paulo, na perspectiva de se 

compreender a Zona Sul.  

 



Contudo, percebemos que precisamos desenvolver com os professores mais as 

relações com o cotidiano e os elementos curriculares para que possam, na prática, criar 

as atividades que articule o conhecimento do aluno, na produção de novos 

conhecimentos ou desvendar os elementos geográficos existentes na realidade de cada 

aluno. Desta forma, reorganizando o currículo, suas aulas e os conteúdos ministrados 

para a orientação de uma Geografia que tenha sentido no cotidiano. Neste sentido, 

Libâneo: 

 

“Os conteúdos vão sendo elaborados e reelaborados conforme as 
necessidades práticas de cada época histórica e os interesses sociais 
vigentes em cada organização social. O sentido histórico dos conteúdos 
se manifesta no trabalho docente quando se busca explicitar como a 
prática social de gerações passadas e das gerações presentes interveio e 
intervém na determinação dos atuais conteúdos, bem como o seu papel 
na produção de novos conhecimentos para o avanço da ciência e para o 
progresso social da humanidade” Libâneo (1994: 137) 

  

 Neste sentido, temos ainda muitas questões para serem discutidas a respeito da 

relação entre o cotidiano, a produção do ensino de Geografia, da concepção do 

conhecimento dos professores e dos alunos, a aprendizagem significativa que oriente os 

métodos e os procedimentos para uma aula de Geografia que articule o local e o global, 

as assimilações diferenciais de cada professor obtém na busca de sua metodologia e 

didática de ensino, o currículo da escola.  A própria produção de um currículo elaborado 

pelos professores que articule de fato e melhor os conteúdos à realidade vivida e aos 

fenômenos geográficos, que auxilie o aluno a compreender melhor o mundo em que 

vive e a maneira como os sujeitos aprendem e constroem o conhecimento geográfico.  

 São várias questões que carecem de uma melhor leitura, análise e pesquisa que 

nos possibilite pensar as mudanças necessárias para que na escola pública haja uma 

articulação dos conhecimentos e representações dos alunos aos conteúdos ministrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

AS AÇÕES DOS PROFESSORES E A POSSIBILIDADE DE 

UMA PRODUÇÃO CURRICULAR DA REALIDADE: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

“Saber pensar o espaço para nele se organizar,  
este deve ser o objetivo central da Geografia 

 comprometido com uma educação voltada para o  
exercício da liberdade e da emancipação... 

 

Perez (1999:36) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante a concepção e o desenvolvimento da pesquisa, buscamos pensar como 

mostrar aos professores que eles eram os sujeitos e os pesquisadores do trabalho e que a 

produção de elementos curriculares os faria refletir sobre suas práticas.      

 Nessa perspectiva, procuramos compreender o papel do currículo geográfico 

pela construção da ação docente por uma prática na realidade vivida pelo aluno. Ao 

longo da pesquisa, os professores se organizaram para escrever alguns elementos 

curriculares sobre os quais iriam discorrer durante o ano letivo escolar. 

Por meio de nossa hipótese: partindo do pressuposto de que os professores 

deveriam refletir sobre a proposta curricular e construí-la, ela se torna fundamental para 

a organização do ensino de Geografia, por uma prática pedagógica que visa o 

conhecimento cotidiano dos alunos? Percebemos que os professores, ao produzirem os 

elementos curriculares por meio das reuniões com debates de textos e com a 

organização do material com seus pares, repensaram as suas práticas na sala de aula e 

tentaram romper com o ensino de Geografia que desenvolve apenas conteúdos gerais, e 

passaram a fazer a articulação deles com o cotidiano do aluno.  

           Dentro dos objetivos propostos, foi interessante notar que na história do currículo 

brasileiro a contextualização dos acontecimentos da época só se efetivou a partir da 

década de 30, quando observamos uma pequena interligação com as relações histórico-

espaciais, mas com forte cunho conteudista. O debate sobre essa importante concepção 

da história do pensamento geográfico escolar foi importante para argumentar que os 

professores, ao construírem as propostas9, ainda trazem consigo essas tendências, pois 

continuam arraigadas à própria formação deles, por isso foi necessário analisar os 

diversos contextos dos currículos de Geografia para observar como os professores 

organizaram seu trabalho. 

   Nesta perspectiva afirmamos que a formação do professor é fundamental para 

que se possa realizar um trabalho em que a sua concepção de geografia e de 

conhecimento seja o orientador de suas práticas. Podemos averiguar que os professores 

tiveram várias dificuldades em pensar os conceitos e os conteúdos a serem descritos no 

currículo, mas que em grupo formularam uma proposta que atingisse os alunos das duas 

escolas e. apresentasse uma contextualização com o cotidiano e a época. 

                                                 
9 Ver no capítulo 2 sobre a produção do currículo geográfico pelos professores das duas escolas da rede 
estadual de São Paulo. Encontra-se a concretização do trabalho dos docentes.  



 Então, ao produzirem o material, os professores se sentiram privilegiados em 

dialogar e trabalhar no que acreditavam para uma melhora de suas práticas dentro da 

escola. Com isso, eles leram textos sobre currículo, currículo de geografia e conteúdos 

para que juntos organizassem os componentes que acharam importantes para a 

conclusão da primeira etapa do trabalho. 

             Essas relações estão fomentadas nas discussões de Coll (1999) e Sacristán 

(2000) que discutem o currículo como um meio para a prática docente, na qual o 

movimento e a ação se dão pelo fato de o professor, orientador do conhecimento, 

construir os trabalhos dentro da escola, e conseqüentemente, pensar o currículo como 

um plano arquitetônico10, o qual ele precisa pôr em prática.  

Cremos que os professores das escolas estaduais conseguiram realizar essa 

“ação” ao se tornarem não só objeto da pesquisa, mas também sujeito e pesquisador 

garantindo assim, seu papel de intelectual transformador, aquele que intervém no 

conhecimento e modifica a percepção da análise de vida dos alunos.  

 Mediante a realização dos elementos curriculares, verificamos como eles agiriam 

sobre a prática. Para tanto, as observações das aulas foram fundamentais para a 

concretização da relação entre a teoria e a prática curricular. Durante as ações docentes 

analisamos que a professora da Escola da Zona Leste conseguiu desenvolver em parte a 

articulação entre o vivido e o produzido do aluno. As observações que fizemos sobre os 

planos de aula, nos mostraram que, primeiramente, em relação às aulas do ano anterior, 

a construção curricular, fez com que ela repensasse e reavaliasse a sua didática e sua 

metodologia.  

 Desta forma, este ano, vimos outra organização, utilizando-se mais recursos 

pedagógicos como a música, o filme (na sala de vídeo), a sala de informática, os textos 

para debate na biblioteca, ou seja, ao se discutirem os recursos pedagógicos e sua 

necessidade para auxiliar nas dinâmicas das aulas a professora se organiza para executá-

los. Assim, ela ampliou as possibilidades e desenvolveu diversas atividades que 

articulassem a realidade dos alunos com os fenômenos geográficos. Isto fica evidente, 

na pesquisa sobre “Minha Origem”, na leitura e produção de texto sobre a pluralidade 

                                                 
10 Ler SACRISTÁN, José G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 2000, 3ª 
ed., no capítulo 8: O currículo na ação: a Arquitetura da Prática, que ele argumenta o currículo como a 
ponte entre a teoria e a prática.  



cultural, porque ela utilizou um texto que argumentava sobre a cidade de São Paulo e a 

organização de uma atividade sobre o mapa do município. 11                    

O desenvolvimento do trabalho dessa professora poderia ter explorado mais a 

questão do cotidiano e da produção da sociedade da Zona Leste de São Paulo na qual o 

aluno está inserido. Apesar das discussões durante as reuniões, observamos que ainda 

houve uma desarticulação entre uma proposta do cotidiano e os conteúdos específicos 

da Geografia. Aos discutirmos o texto de Cavalcanti (1999) e da Resende (1986) que 

retratam o papel dos conceitos e dos conteúdos do cotidiano, nossa intenção foi fazer 

com que os professores percebessem a articulação teórica que as autoras fizeram em 

seus trabalhos, para que estruturassem as aulas por uma produção do conhecimento do 

espaço vivido de seus alunos.  

 Já a professora da Escola da Zona Sul de São Paulo conseguiu articular os 

conteúdos e a realidade vivida de seus alunos ao estruturar o plano de aula do local ao 

global fazendo-os perceber o lugar, a regionalização de seu município e da América, as 

relações da localização, dos problemas sociais associando ambos.12  

 A partir do momento em que ela articulou os conteúdos, os alunos se 

interessaram em conhecer mais sobre o seu bairro e o seu município. O mais relevante é 

que eles conseguiram analisar e escrever sobre as condições sociais dos respectivos 

lugares e ao mesmo tempo, compreender a lógica regional e localizacional tanto de São 

Paulo como da América.  

  Cremos que de certa maneira os objetivos traçados no início da pesquisa foram 

alcançados, primeiramente ao fazer com que os professores produzissem, em conjunto, 

os elementos curriculares para as duas escolas. Em segundo lugar, ao levá-los a mudar 

as suas ações dentro da sala de aula, na tentativa de relacionar os conteúdos geográficos 

ao cotidiano do aluno. Contudo, faltou mais articulação entre conteúdos descritos por 

séries e a prática efetiva na sala de aula. Como descrevemos no final do capítulo 3 a 

organização do currículo, de acordo com as aulas, poderia ter sido de outra maneira. 13  

 A preocupação dos teóricos do ensino de Geografia é que o conhecimento 

geográfico dos professores permita interligar uma disciplina que saiba ler o mundo e os 
                                                 
11 As atividades referidas estão descritas nos planos de aula no capítulo 3 que trata da prática pedagógica 
em ação. Na Escola da Zona Leste há muitos espaços que podem ser utilizados pelos professores para 
organização de suas aulas (está parte esta descrita no capítulo 1) 
12 Os planos de aulas estão descritos no capítulo 3 no qual argumentando sobre as ações pedagógicas das 
professoras e os trabalhos realizados pelos alunos.  
13 No final do capítulo 3, reescrevemos dentro do plano de aula como os professores, então, poderiam ter 
estruturados os respectivos conteúdos, mostrando assim, a possibilidade da articulação entre a teoria e a 
prática.  



espaços vividos pelos alunos. De acordo com Perez (1999) a leitura do ensino de 

Geografia deve ser para: 

 
“O ensino de Geografia, nas séries iniciais, deve ter como fundamento a 
alfabetização da criança na leitura do mundo através da leitura do espaço: 
fazer Geografia é dialogar como mundo, possibilitando à criança ampliar 
os significados construídos (através do uso de novas e diferentes 
linguagens), transformando sua observação em discurso (é dizendo 
mundo que significamos o mundo), de modo que possa compreender o 
conjunto de movimentos que dá sentido ao mundo” Perez (1999:33)  

 

 

 A questão da leitura do mundo, da leitura do seu espaço, fez com que os alunos 

compreendessem como a Geografia tem um grande significado em seu cotidiano e que 

as relações dos conteúdos e dos conceitos permitem, de fato, a articulação dos seus 

conhecimentos. Acreditamos que, nesse sentido, os objetivos do trabalho em parte 

também foram atingidos. A relação entre o conhecimento do aluno e o cotidiano ainda 

precisa ser mais trabalhada, inclusive nos elementos curriculares em que os professores 

tiveram certa dificuldade. 

  Contudo, a construção de trabalho por meio da pesquisa-ação, nos mostra a 

possibilidade de se pensar a produção do conhecimento não só do pesquisador, mas 

também do sujeito-objeto de pesquisa. Dessa maneira, pensar a escola pública, é criar 

outros meios de incorporar o conhecimento do vivido ao produzido, é desconstruir a 

idéia de um ensino fragmentado e de professores “reprodutores”, mas constatar que 

quando é permitido ao professor gerenciar, orientar, mediar e produzir o conhecimento 

Giroux (1997) dentro da escola há uma perspectiva maior de construção do 

conhecimento.   

 Dessa maneira, cremos que há muitas coisas que ainda precisam ser mais 

esclarecidas e debatidas sobre a questão da construção curricular, da ação docente e 

dessa percepção do cotidiano do aluno, o que podemos discutir num outro trabalho. 

 A produção do currículo entre a teoria e a prática precisa ser mais orientada 

pelos professores. A realização deve acontecer com maior articulação para que a “ação” 

docente ocorra com mais naturalidade e com mais “ação” também dos alunos.  

 Uma análise mais ampla da história do currículo da ciência escolar geográfica e 

também pedagógica que dê conta de explicar como a disciplina, ao longo do tempo, 



ainda vem “reproduzindo” as concepções anteriores, ainda está orientada para questões 

“conteudistas”, não relacionando as questões do cotidiano com o saber geográfico. 

 A própria ação docente necessita de uma discussão mais acentuada: a maneira 

como os professores ainda agem em sala de aula, é também “engessada”, porque as suas 

concepções de Geografia continuam, de certo modo, centrando-se nos conteúdos gerais 

ou utilizando metodologias que não vislumbram a articulação entre o cotidiano, o 

concebido e o produzido. 

 Seria necessário um debate mais específico sobre o que significa a relação entre 

o espaço que é produzido, o que é concebido, e o que é vivido. E também como estas 

questões precisam ser revistas e pensadas como forma de levar a uma articulação mais 

teórica entre o que ensinar e como ensinar. 

 Esperamos que a pesquisa possa ter contribuído para um debate sobre a 

construção curricular produzida pelo professor e a importância da articulação dos 

conteúdos que visem o cotidiano do aluno. Desta forma, organizando as atividades que 

promoverão novas aprendizagens para os alunos e ao professor, a mediação do 

conhecimento, no pensar constante de sua ação pedagógica por um ensino de Geografia 

que realmente proporcione aos alunos a compreensão dos fenômenos geográficos. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR: 

1. Idade 

(   ) 20-30 anos  (    ) 31-40 anos    (     ) 41-50 anos       (     ) mais de 51anos 

2. Onde mora? (somente o bairro)  

Resposta:_________________________________________________________________ 

3. Qual sua formação 

(   ) adicional 

(   ) licenciatura curta ou plena? Em que?________________________________________ 

(   ) bacharel 

(   ) outros: Qual? __________________________________________________________ 
4. Onde se formou? Quando se formou? 

Resposta: ________________________________________________________________ 

5.  Quanto tempo tem de experiência? 

(    ) 0 – 5 anos 

(    ) 6 – 10 anos 

(    ) 11 – 15 anos 

(    ) mais de 16 anos 
6. Quantas aulas você ministra por semana? 

Resposta: 

_______________________________________________________________________ 

7. Trabalha em quantas escolas? 

Resposta: 

________________________________________________________________________ 

8. Participa de Encontros e/ou Congressos? Quais? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
9.  Por que escolheram dar aula de Geografia? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

10. Para você qual é ou deve ser o papel/ a função da Geografia na escola? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

11. Qual é a importância do professor construir o currículo na escola? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
12. Qual tipo de procedimentos você utiliza para escolher os conteúdos?  



Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
13. Quais os caminhos você faz para pensar as aulas? 

Resposta:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
14. Qual linha pedagógica é importante para o funcionamento das aulas? 
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
15. Quais os conceitos você acha fundamental quando você está ensinando Geografia? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
16. Quais são as dificuldades de construir as coisas na escola? 
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
17. O que é dar significado aos conteúdos da Geografia? 
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
18. Que tipo de conteúdos favorece a construção do conhecimento do aluno? 
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
19. Qual a importância da Geografia escolar para você e para o desenvolvimento do aluno? 
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
20. Quais são os critérios que você utiliza para escolher os conteúdos? Você pensa no espaço 
vivido do aluno?  
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
21. Para você, o que significa construir o currículo de Geografia para a escola? 
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

ANEXO 2 

 
QUESTIONÁRIO PARA O ALUNO:  

Nome:           Turma: 

1. Idade: 
2. Onde você nasceu? (Escreva o município e o Estado) ________________________________ 
3. Onde mora? (somente o bairro)  _________________________________________________ 
4. O que você costuma fazer nas horas vagas? 

(   ) baile 
(   )  teatro 
(    ) cinema  
(   )  museu 
(   ) jogo de futebol 
(   )  passeio turístico 
(   ) outros. Dizer:  

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Você costuma ler ou ver: 

(   ) videocassete ou DVD 
(   ) TV a cabo 
(   ) jornal ou revista 
(   ) mapa  
(   ) livros 
(  ) outros 
Quais?_________________________________________________________________ 
 

6. Você gosta de ir para a escola? Por quê? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
7 a. Liste o que você mais gosta na escola. 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
b. E o que você não gosta na escola. 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
8. Gosta de Geografia? Por quê? (sim ou não) 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
9. Que você gostaria de aprender com a Geografia? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



10. Quando você está em outro lugar sem ser a escola, o que te faz lembrar sobre Geografia? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
11. O que você observa no seu dia-a-dia na sua rua? 

Resposta:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
12. O que você observa no seu dia-a-dia no seu bairro? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
13. O que você observa no seu dia-a-dia no seu município? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
14. O que você aprende em geografia que tem a ver com o que você vive? 

Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
15. Quais são os conteúdos que você lembra de ter visto nas aulas de Geografia? 
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
16. Qual a importância que a escola exerce em sua vida nesse momento? 
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
17. Seus pais/familiares ajudam na compreensão dos fenômenos/fatos geográficos que ocorrem 
em sua comunidade? 
Resposta:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 3 
 

TRABALHOS E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA 

ESCOLA DA ZONA LESTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



As percepções do cotidiano dos alunos da Escola  
 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



Atividades sobre: Pesquisa: qual a minha origem? 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



Atividade sobre: As pluralidades culturais - Produção de texto.  
 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 



Atividades: Análise da distribuição espacial da população no município de São 

Paulo 

 
 
 



 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 4 
 

TRABALHOS E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA 

 ESCOLA DA ZONA SUL 



As percepções do cotidiano dos alunos da Escola 

 
 



 
 



 



 

 

Atividades: TEMA: Localização da América e os Jogos Pan-Americanos 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



Atividade: Localização da América em relação ao mundo 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Atividade: Distribuição espacial do IDH do município de São Paulo 

 
 
 

 
 
 
 
 



Atividade: Análise e escrita da atividade sobre São Paulo 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Atividade: Distribuição espacial do IDH da América 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 



Atividade: Análise do mapa e comparação com São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 5 
 

Relato dos professores 
 

RELATÓRIO DAS REUNIÕES DE 2006 PARA A MONTAGEM DE UM NOVO 
CURRÍCULO DE GEOGRAFIA DA ESCOLA DA ZONA LESTE PROFª. 1 

 
 

No decorrer do ano de 2006, nós professores de geografia do Ensino 

Fundamental (5ª, 6ª, 7ª e 8ª), estivemos reunidos às quintas-feiras para a discussão de 

uma nova proposta curricular na área de geografia. 

De início a expectativa era muito grande, pois como em tão pouco tempo 

conseguiríamos montar um novo currículo, já que nossos encontros eram apenas uma 

vez por semana, sendo que muitas vezes imprevistos ocorreram para que não tivéssemos 

as reuniões de discussões? Com o passar dos encontros fui percebendo que o processo 

seria gradual, por etapas e com os textos auxiliares que nos eram fornecidos para leitura 

e discussão, não seria tão complicado, porém sinto que mesmo com os textos e a pouca 

bagagem que tenho, ainda ficamos “presos” a alguns conceitos e pontos tradicionais na 

montagem de um novo currículo, sinto que precisávamos de um tempo maior, pois em 

menos de seis meses pensar numa nova proposta para ser aplicada no ano seguinte é 

muito arriscado, pois sabemos que o grupo de professores é rotativo, ou que poderia ou 

não aceitar ou querer mudanças no currículo apresentado. 

No geral, foi muito bom, principalmente pelos textos apresentados, as conversas 

com o grupo de professores da mesma área, o que muitas vezes é impossível, devido o 

número de aulas, a correria de uma escola para outra. Durante as reuniões pude perceber 

as angústias, as dúvidas, a dificuldade de pensar o novo, mas o principal de tudo foi o 

fortalecimento do grupo e da amizade entre nós. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Professora 1 da Escola da Zona Sul 
 

Relatório das reuniões 
 
 

      Fazer uma proposta curricular de Geografia foi algo novo para mim e de difícil 

concretização na sala de aula, devido a vários fatores: Referencial da área geografia da 

PMSP, os PCNs e a prática consolidada ao longo dos anos. 

      As reuniões possibilitaram pensar numa nova proposta pedagógica na 

Geografia, repensar nos conceitos e conteúdos que são apresentados e como são 

selecionados pelo professor ao planejar as suas aulas. 

     Em relação aos conteúdos, é muito difícil romper com o tradicional do currículo 

e inserir o conhecimento prévio dos alunos e até o que eles gostariam de estudar, o seu 

entorno, o cotidiano. Isto requer mais pesquisa, preparo de material adequado, tempo, 

são fatores que impedem no momento concretização, devido à dupla jornada do 

professor. 

     Venho repensando a minha prática pedagógica principalmente nas séries iniciais 

do Ensino fundamental II (5ª série), onde conceitos são despejados para os alunos: 

escala, os elementos da cartografia, etc. 

    Acho que são até dispensáveis nesta série, porque tal comunidade é desprovida das 

habilidades essenciais: leitura, escrita, interpretação e redação de textos. Imagina ler, 

interpretar um mapa, ou imagem? 

       Muitos vêm para a 5ª série sem saber o básico da Geografia, muitas vezes por 

falta de preparo dos Professores do ensino Fundamental I (1ª a 4ª séries), que 

privilegiam a Matemática e a Língua Portuguesa. 

       Talvez seja necessário capacitar esses professores para que os alunos tenham no 

mínimo uma noção do que é Geografia, as bases necessárias para o prosseguimento e o 

entendimento desta ciência. 

 

 

 
 

 

 

 

 


