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Abstract. This paper presents an experiment conducted with students from 7th  
grade  (8th  grade)  in  a  municipal  public  educational  institution.  This  
experiment  is  based   in  constructivist  ideas  through  an  interdisciplinary  
“test”. It also offers reflections on the relevance of working with projects in  
the classroom and the integration of ICT (Information and Communitation  
Technologies) in the geography teaching, and the importance of field research  
in the students learning process as well as the interrelation of local, global  
and regional scales.

Resumo. Este artigo apresenta um experimento realizado com os alunos da 7ª  
série  (8º  ano)  em  uma  instituição  de  ensino  pública  municipal.  Este  
experimento é pautado nas ideias construtivistas ministrado em um “ensaio”  
interdisciplinar.  Contempla  também,  reflexões  sobre  a  relevância  de  se  
trabalhar  com  projetos  em  sala  de  aula  e  quanto  à  inserção  das  TIC  
(Tecnologias da Informação e Comunicação) no ensino de Geografia, além  
da  importância  da  pesquisa  de  campo  no  processo  de  aprendizagem  dos  
alunos e da interrelaçao das escalas local, global e regional. 

1. Introdução

Este artigo apresenta o relato da execução de um experimento onde foram utilizados 
recursos tecnológicos, com algumas considerações referentes ao papel da Geografia nas 
escolas. O tema direcionou-se ao local de vivência dos alunos. 

A sala de aula é um universo bastante complexo. Muitos são os fatores que estão 
interagindo em seu interior, desde o campo da afetividade entre os alunos e deles com a 
escola e o educador, o nível de maturidade e individualidade de cada um dos alunos, 
assim como o nível de conhecimentos prévios que cada um carrega consigo, a natureza 
do  espaço  físico  e  dos  materiais  e  recursos  didáticos  usados  na  sala  de  aula,  até 
eventuais  acontecimentos  inusitados  que  poderão  ocorrer  com  os  alunos  e  seus 
familiares,  e  com  o  seu  cotidiano  fora  da  escola.  Todas  essas  questões  levam  os 
educadores a  refletir  sobre as condições necessárias  que deverão ser  propiciadas no 
interior da sala de aula facilitando a interação educativa.

Tanto no campo da Geografia, como nas demais áreas de conhecimento, cada 
vez mais a linguagem cultural inclui o uso de diferentes Tecnologias da Comunicação e 
Informação  (TIC)  para  produzir  processos  comunicativos,  por  meio  de  diferentes 
códigos de significação (novas maneiras de se expressar e de se relacionar). Além dos 
meios  gráficos,  há  inúmeros  meios  audiovisuais  e  multimídia,  que  apresentam 



informações diversificadas, permitem a socialização do conhecimento e novas formas 
de  comunicação.  Além disso,  essas  tecnologias  podem ser  utilizadas  como  recurso 
didático para ensinar os conteúdos específicos dessa área. O conhecimento não se dá 
sem informação, da mesma forma que não existe comunicação sem informação. Na 
escola, a construção de conhecimentos depende da interação com novas informações 
que se articulam entre si, formando redes de significados com o conhecimento prévio do 
aluno. 

Projetos podem ser utilizados como forma de estruturar as unidades de ensino. 
Existem  cursos  inteiros  que  são  baseados  na  metodologia  de  projetos.  Podem  ser 
utilizados ao final de unidades de curso para integrar conhecimento. Ou ainda serem 
utilizados de forma multidisciplinar – quando dois professores colaboram para etapas de 
um projeto discutido previamente. Ou de forma interdisciplinar, quando todo o projeto 
envolve  conhecimento  de  duas  ou  mais  disciplinas  e  eventualmente  professores 
diferentes.

O experimento realizado com a finalidade de aproximar os educandos das TIC, 
de forma que tanto os conteúdos programáticos para a  série  dos alunos envolvidos, 
quanto os já estudados em séries anteriores sejam trabalhados de maneira concreta. As 
atividades planejadas partiram da vontade de desenvolver trabalhos em parceria com 
profissionais  de  outras  áreas  do  conhecimento.  A  interdisciplinaridade  se  revela 
necessária  no mundo atual,  mas não constitui  panaceia para todos os  problemas da 
humanidade no planeta (Pontsuchka et al., 2009, p.149). Por isso, é necessário que haja 
uma reflexão profunda e de uma interlocução permanente entre as pessoas e grupos 
envolvidos nesse tipo de projetos.

A Geografia, no desenvolvimento de seus conceitos e na maneira de produzir, 
ensinar  e  relacionar-se  ou  não  com seus  próprios  ramos  e  com outras  ciências  ou 
disciplinas  escolares,  é  um  movimento  histórico  que  se  encontra  em  constante 
transformação. O professor necessita manter o diálogo permanente com o passado, o 
presente e o futuro para conhecer melhor sua própria ciência e saber constituir projetos 
disciplinares e interdisciplinares na escola.

Diante  do  avanço  tecnológico  e  da  enorme  gama  de  informações 
disponibilizadas  pela  mídia  e  pelas  redes  de  computadores,  é  fundamental  saber 
processar  e  analisar  esses  dados.  Toda  a  informação  pode  ser  transformada  em 
conhecimento, desde que ela seja submetida a um tratamento adequado. O professor 
tem um papel importante nesse processo, como mediador entre o aluno e a informação 
recebida,  promovendo o  “pensar  sobre”  e  desenvolvendo a  capacidade do aluno de 
contextualizar, estabelecer relações e conferir significado às informações. Pontuschka, 
Paganelli e Cacete, 2009, p. 263 ponderam:

[...], é importante que o professor acompanhe os alunos e os oriente sobre a melhor  
maneira de utilizar as informações, evitando o que vem sendo comum nos trabalhos de  
pesquisa que se utilizam da internet, ou seja, um “amontoado” de páginas impressas 
sem que  o  aluno  tenha  lido,  analisado  e  elaborado  algumas  considerações  ou  uma 
conclusão pessoal sobre o pesquisado.

 Sendo  assim,  a  escola  é  responsável  pelo  acesso  à  informação  e  ao 
conhecimento, além de promover o reconhecimento da importância e do uso das novas 



tecnologias. Sob essa perspectiva, a Geografia contemporânea tem privilegiado o saber 
sobre o espaço geográfico em suas diferentes escalas de análise. Enquanto disciplina 
escolar deve propiciar ao aluno a leitura e a compreensão do espaço geográfico como 
uma  construção  histórico-social,  fruto  das  relações  estabelecidas  entre  sociedade  e 
natureza. As TIC possibilitam o registro de informações geográficas em forma digital, 
aumentando em muito a quantidade de informações disponíveis para o uso no processo 
de análise do espaço geográfico.

2. O Ensino de Geografia
Nas últimas décadas tem-se percebido inúmeras mudanças no mundo e na organização 
das sociedades. A Geografia, assim como as demais áreas científicas, tem se dedicado 
muito à reflexão e análise, na tentativa de compreender esses processos de mudanças. É 
uma área de conhecimentos comprometida em tornar o mundo compreensível para os 
alunos, explicável e passível de transformações.

Atualmente, abordagens da Geografia têm buscado práticas pedagógicas que permitam 
colocar aos alunos as diferentes situações de vivência com os lugares, de modo que 
permitam a construção de compreensões novas e mais complexas a seu respeito (PCNs, 
Geografia, 1998). 

Espera-se  que,  dessa  forma  eles  desenvolvam  a  capacidade  de  identificar  e 
refletir  sobre  diferentes  aspectos  da  realidade,  compreendendo  a  relação 
sociedade/natureza.  Essas  práticas  envolvem  procedimentos  de  problematização, 
observação, registro, descrição, documentação, representação e pesquisa dos fenômenos 
sociais, culturais ou naturais que compõem a paisagem e o espaço geográfico, na busca 
de formulação de hipóteses e explicações das relações, permanências e transformações 
que aí se encontram em interação. E para isso, busca-se sempre valorizar a experiência 
do aluno. Freire (1996) indaga “Por que não estabelecer uma necessária “intimidade” 
entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 
tem como indivíduos?”.

Independente da concepão de aprendizagem e opção de ensino, o foco principal 
deve  ser  a  formação  plena  do  educando.  Na  tentativa  de  atender  esse  objetivo,  o 
professor precisa ter consciência que muitos deverão ser os recursos didáticos utilizados 
no  processo  da  aprendizagem  para  contemplar  essa  diversidade  que  caracteriza  o 
universo da sala de aula. Cada vez mais tem se buscado incluir o uso de diferentes TIC 
para  produzir  processos  comunicativos,  novas  maneiras  de  se  expressar  e  de  se 
relacionar. Há inúmeros meios audiovisuais e multimídia, que oferecem informações 
diversificadas,  permitem  a  socialização  do  conhecimento  e  novas  formas  de 
comunicação contribuindo amplamente com a aprendizagem dos alunos.  Sobre isso, 
argumenta Rezende (2002, p. 01):

Sabemos, entretanto, que os meios, por si sós, não são capazes de trazer contribuições 
para a área educacional e que eles são ineficientes se usados como o ingrediente mais 
importante  do  processo  educativo,  ou  sem a  reflexão  humana.  Mesmo aqueles  que 
defendem a tecnologia, proclamando apenas seus benefícios, deveriam considerar que a 
tecnologia  educacional  deve  adequar-se  às  necessidades  de  determinado  projeto 
político-pedagógico,  colocando-se  a  serviço  de  seus  objetivos  e  nunca  os 
determinando. 

Quando fala-se em revolução na informação e na comunicação, nas relações de trabalho 
e nas novas tecnologias que se estabeleceram nas últimas décadas, pode-se afirmar que 
o aluno do século XXI terá na ciência geográfica importante fonte para sua formação 



como  cidadão.  Novas  ideias  e  interpretações  em  escalas,  onde  o  local  e  o  global 
definem-se  numa  verdadeira  rede  que  comunica  pessoas,  funções,  palavras,  ideias. 
Assim compreendida, a Geografia pode transformar possibilidades em potencialidades. 
Mas para isso é fundamental orientar os alunos para que, de fato, convertam informação 
em conhecimento. Segundo Silveira (2003) citado por Pontuschka, Paganelli e Cacete 
(2009, p.262), 

a revolução tecnológica  em curso destinou à informação um lugar  estratégico,  e  os  
agrupamentos  sociais  que  não  souberem  manipular,  reunir,  desagregar,  processar  e 
analisar  informações ficarão  distantes  da produção do conhecimento,  estagnados  ou 
vendo agravar-se sua condição de miséria.

Pode-se concluir que o trabalho de educação geográfica na escola consiste em 
levar às pessoas em geral, aos cidadãos, a consciência da espacialidade das coisas, dos 
fenômenos que elas vivenciam diretamente ou não, como parte da história social. As 
práticas sociais cotidianas são espaciais, pois elas têm um componente espacial que ao 
mesmo em que movimenta essa prática sofre as suas consequências, ou seja, há, nesse 
entendimento,  um  movimento  dialético  entre  pessoas  em  geral  e  entre  os  espaços, 
formando espacialidades. Seguindo esse raciocínio, procura-se, conforme o Artigo 35, 
inciso III da LDB  “o aprimoramento do educando como pessoa humana incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”.

Enquanto que, no Ensino Fundamental, o papel da Geografia é “alfabetizar” o 
aluno espacialmente  em suas  diversas  escalas  e  configurações,  dando-lhe  suficiente 
capacitação para manipular noções de paisagem, espaço, natureza, Estado e sociedade. 
No Ensino Médio, o aluno deve construir competências que permitam a análise do real, 
revelando às causas e efeitos, a intensidade, a heterogeneidade e o contexto espacial dos 
fenômenos que configuram cada sociedade. Com relação ao papel do professor nesse 
processo,  destaca  Rezende  (2002,  p.12)  “O  papel  do  professor,  na  abordagem 
construtivista, aproxima-se de uma concepção de profissional que facilita a construção 
de  significados  por  parte  do  aluno  nas  suas  interpretações  do  mundo.  Assim,  este 
profissional será melhor denominado de facilitador pedagógico.”

Seguindo  propostas  construtivistas,  deve-se  então,  trabalhar  com  conteúdos 
escolares que, tornando-se mediação simbólica dos objetos reais, interfiram na atividade 
do aluno enquanto sujeito de conhecimento. Essa atividade, por sua vez, é impulsionada 
pela busca de atribuir significados aos conteúdos que lhe são apresentados. De acordo 
com essa concepção, os professores, ao ensinarem Geografia, devem ter em mente que 
essa disciplina se constituiu na história da formação escolar congregando basicamente 
conhecimentos de uma área científica que pretende ser uma perspectiva de análise da 
realidade, que é a geográfica.

Não  pode-se  fugir  de  uma  realidade  onde  o  ensino  de  Geografia  ainda  é 
realizado por muitos educadores,  somente através de aulas expositivas ou leitura de 
textos  do  livro  didático.  Entretanto,  é  urgente  a  necessidade  de  trabalhar  com esse 
campo de forma mais dinâmica e instigante para os alunos, por meio de situações que 
problematizem os diferentes espaços geográficos, que disparem relações entre o passado 
e o presente, que promovam o domínio de procedimentos que permitam aos alunos ler e 
explicar as paisagens e os lugares. Uma maneira interessante de desenvolver os estudos 
sobre as temáticas  da Geografia  é mediante o trabalho de pesquisa.  Como afirmam 
Moraes e Lima (2004, p. 11):



A pesquisa em sala de aula pode ser compreendida como um movimento dialético, em 
espiral,  que  se  inicia  com  o  questionar  dos  estados  do  ser,  fazer,  e  conhecer  dos 
participantes, construindo-se a partir disto novos argumentos que possibilitam atingir  
novos patamares deste ser, fazer e conhecer, estágios estes então comunicados a todos 
os participantes do processo. Com o questionar dos estados do ser, fazer, e conhecer 
dos  participantes,  construindo-se  a  partir  disto  novos  argumentos  que  possibilitam 
atingir novos patamares deste ser, fazer e conhecer, estágios estes então comunicados a 
todos os participantes do processo.

Ao nortear as ações em uma metodologia construtivista, com ou sem recursos 
didáticos e/ou tecnológicos na escola precisa-se focar no principal objetivo da educação, 
que  de  acordo  com  o  Artigo  2º  da  LDB  “(...)  tem  por  finalidade  o  pleno 
desenvolvimento  do  educando,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua 
qualificação  para  o  trabalho.”  Nada  está  definitivamente  pronto,  acabado  o 
conhecimento  não  é  dado  como algo  terminado.  O  conhecimento  se  dá  através  da 
interação do indivíduo com o meio físico e social na qual está inserido.

3. Os Desafios Emergidos no Ensino através de Projetos

Cada vez mais  se buscam alternativas  que aproximem a  sociedade da escola e  que 
tornem os  alunos  sujeitos  ativos  do  seu  processo  de  aprendizagem e,  diante  dessa 
perspectiva encontramos no trabalho desenvolvido através de projetos uma maneira de 
fazer com que o aluno se envolva veementemente na atividade educativa. De acordo 
com Freire (1996 p. 140) “É preciso [...]  que o educando vá assumindo o papel de 
sujeito da produção de sua inteligência do mundo e não apenas o de recebedor da que 
lhe seja transferida pelo professor”.

No contexto atual é visível que o ensino tradicional não está de acordo com as 
exigências desta sociedade tão dinâmica e com acesso a tantas inovações tecnológicas. 
É  preciso  repensar  a  organização  de  currículo  com  as  disciplinas  engavetadas, 
trabalhadas de forma desconectada com as demais, pois a atuação do ser humano em 
sociedade é um conjunto de ações e conhecimentos inter-relacionados.

Existem alguns critérios que auxiliam os professores na avaliação de algumas 
características  que  um projeto  deve ter.  Um projeto  pode  ter  qualquer  tamanho ou 
duração. Pode ser de uma hora, um dia ou mês. Normalmente, deve-se começar com 
projetos menores e, progressivamente, envolver o aluno em projetos maiores, depois 
que se adquire segurança. Todo projeto deve ter início, meio e fim. O aluno deve saber 
com clareza de que trata o projeto, o que ele tem que fazer para concluir o projeto e qual 
é o produto concreto.

Os produtos de qualquer projeto são variados, mas de acordo com Leite (1996 
p.46) devem incluir, necessariamente:

 Objetivos cognitivos: esses podem variar da aprendizagem de sinais, palavras, 
significados  ou  tempos  de  verbo à  solução de  problemas concretos.  Mas  os 
objetivos devem ser claros para alunos e professores. Uma coisa é o que o aluno 
vai fazer para realizar o projeto. Outra coisa é o que vai aprender ao fazer essas 
coisas.  Frequentemente,  professores  e  alunos  se  perdem  no  processo,  na 
atividade, e nada fica aprendido.



 Produtos concretos: projetos devem ter um produto concreto. Isso é parte de seu 
atrativo.  O aluno produz  algo  –  um desenho,  um objeto,  um discurso,  uma 
maquete, uma feira de produtos, um jogo, uma apresentação formal. O produto 
deve ser bem delimitado e claro para o aluno saber que alcançou esse objetivo.

 Processos cognitivos, sociais e metocognitivos: o processo de fazer ou participar 
de um projeto constitui-se em oportunidade para ensinar outros objetivos que 
não são apenas conhecimentos e habilidades intelectuais. Projetos devem servir 
para ensinar habilidades importantes de acessar, usar e organizar informação, de 
estudo individual, colaboração e liderança de grupos, estabelecimento e etc. todo 
projeto, em qualquer disciplina, deve assegurar que os alunos estão progredindo 
em sua  capacidade  de  usar  adequadamente  a  linguagem escrita  e  oral,  e  as 
técnicas de apresentação em público, cada projeto deve enfatizar alguns desses 
objetivos.

Todo projeto envolve pelo menos quatro fases: planejar, executar, apresentar e 
avaliar.  A  participação  do  professor  é  essencial,  sobretudo  nas  fases  de  planejar  e 
avaliar. O sucesso do projeto depende de um cuidadoso planejamento do que se quer 
alcançar, e só pode ser aferido mediante cuidadosa avaliação. A avaliação deve incluir 
os  três  tipos de  objetivos  mencionados acima.  Os critérios  de avaliação devem ser, 
sempre que possível  explicitados  com antecedência,  de forma que o aluno possa se 
autocontrolar e autoavaliar. Em algumas circunstâncias, o produto do projeto constitui-
se também na evidência da aprendizagem. Na maioria dos casos, o produto precisa ser 
apresentado, explicitado ou o conhecimento precisa ser avaliado de outra forma, que 
não apenas por meio do produto.

A autonomia dos  alunos deve ser  progressiva.  O grau de  autonomia  sempre 
depende da natureza do assunto e da classe, e deve ser usado para permitir a progressiva 
autonomia  e  autocontrole  dos  alunos  sobre  a  atividade  de  planejamento,  execução, 
apresentação  e  avaliação.  A  elaboração  de  projetos,  assim  como  a  elaboração  de 
atividades para o dia-a-dia do ensino demanda cuidadoso tempo e planejamento. Muitas 
vezes,  o  professor  utiliza  e  adapta  ideias  de  projetos  já  desenvolvidos  em  outras 
circunstâncias.  O essencial,  nesses  casos,  é  ajustar  as  características  do  projeto  aos 
objetivos instrucionais.

4. Experiencia Realizada

Acredita-se que muitos educadores e outros profissionais já se equivocaram ao pensar 
que o processo de aprendizagem começa apenas na escola, sendo que a aprendizagem 
do ser humano começa a partir do momento que ele começa a agir e interagir com o 
meio social e cultural na qual está inserido. Portanto, a sala de aula não é o início do 
aprendizado, pois quando a criança chega à escola já possui conhecimentos adquiridos 
através  dos  familiares,  além dos  meios  de  comunicação  e  experiências  vividas  que 
compõem o contexto da educação dita informal. A escola é a instituição social que tem 
a responsabilidade de exercer a educação sistemática das pessoas, ou seja, a educação 
formal sejam elas crianças,  jovens e  adultos.  Brandão (1995) apud Salvador  (1998) 
afirma: 



... ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 
ou de muitos,  todos nós envolvemos pedaços de vida  com ela;  para aprender,  para 
ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver.

Dessa  forma,  o  experimento  foi  desenvolvido  sob  a  perspectiva  de  que  a 
educação deve seguir um caminho na tentativa de transformar a vida dos educando em 
um  processo  permanente  de  aprendizagem.  Auxiliando-os  na  construção  da  sua 
identidade,  do  seu  caminho  pessoal  e  profissional  do  seu  projeto  de  vida,  no 
desenvolvimento  das  habilidades  de  compreensão,  emoção  e  comunicação  que  lhes 
permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e de trabalho e tornem-se cidadãos 
realizados e produtivos. 

O experimento foi realizado n Escola Santa Terezinha, que está situada na zona 
rural do município de Dom Feliciano/RS, distante aproximadamente 25 quilômetros da 
sede do município, na localidade denominada Faxinal. Atende atualmente uma clientela 
de 202 alunos distribuídos em onze turmas desde o pré-escolar até a 8ª série (nono ano), 
nos  turnos  manhã  e  tarde.  Conta  com treze  professores  habilitados  na  sua  área  de 
atuação, uma diretora, uma vice-diretora, dois secretários, duas serventes, um vigilante 
e  uma  bibliotecária.  Possui  um  laboratório  de  informática  equipado  com  seis 
computadores  do  PROINFO,  um  aparelho  de  projeção  (datashow),  uma  tela  para 
projeção,  um retroprojetor,  câmera  fotográfica  digital,  netbook,  caixa  de  som,  dois 
microfones, micro system com estrada USB além de rádios portáteis com leitor de MP3.

A comunidade do Faxinal, segundo dados da administração pública, é uma das 
localidades mais distantes e também mais carentes do município. No que se refere às 
características físicas, é marcada por um relevo bastante acidentado com vários morros, 
presença significativa de mata nativa, alguns rios perenes, inúmeras rochas graníticas e 
uma  belíssima  cascata.  Quanto  à  economia,  organiza-se  em  minifúndios,  onde 
predomina o cultivo do tabaco, e outras atividades agropastoris em menor escala, tais 
como,  produção  de  leite,  frutas,  verduras.  Também  se  tem  investido  bastante  no 
reflorestamento de acácia e eucalipto principalmente.

A ideia de desenvolver um projeto sob o tema o “valor do nosso lugar” com a 
turma de 7ª série (8º ano) surgiu após uma safra extremamente ruim, onde era comum 
ouvir o lamento e descontentamento dos alunos, não vendo nenhuma perspectiva em 
permanecer residindo nessa comunidade. Do total de alunos matriculados nesta escola, 
praticamente 98% são filhos de agricultores e quando não estão na escola, auxiliam os 
pais nas tarefas domésticas e algumas vezes, na lavoura. A monocultura do fumo tem 
trazido  muitos  problemas  à  saúde  em  virtude  do  intenso  e  indiscriminado  uso  de 
agrotóxicos.  E  nos  últimos  tempos  também  tem  assolado  financeiramente  os 
agricultores devido à desvalorização do produto e a falta de políticas agrícolas voltadas 
ao incentivo de outras culturas e  alternativas que gerem novas fontes de renda.  Em 
virtude disso, faz-se necessário trabalhar a questão do lugar utilizando alguns recursos 
tecnológicos que auxiliem no registro, observação, leitura, comparação, e organização 
de  informações  a  fim  de  valorizar  os  elementos  existentes  nesse  meio.  As  novas 
tecnologias poderão ajudar a mostrar e revelar o que existe por trás do que se vê ou do 
que se ouve.

Trabalhar a questão do lugar nesta fase propicia a integração das escalas: global, 
regional e o local, que podem ser estudados de forma que perceba dialeticamente as 



suas interações e contradições. Pois se deseja trabalhar o imaginário do aluno, e não 
prendê-lo à ideia de que seu espaço esteja limitado apenas à sua paisagem imediata, 
porque através dos meios de comunicação o aluno acaba incorporando ao seu cotidiano 
paisagens e vivências de outras localidades. 

Desenvolver um projeto sob esse tema tem como objetivo principal oportunizar 
que  os  alunos  conheçam melhor  a  comunidade  na  qual  estão  inseridos,  analisando 
amplamente  os  seus  aspectos  físicos,  humanos,  históricos  e  econômicos  para  que 
possam estabelecer conexões com a realidade em que vivem de forma que os laços 
afetivos com o lugar sejam aflorados instigando-os a agir em prol de benefícios para 
essa comunidade. Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 
para adquirir e construir conhecimentos, percebendo-se integrante, dependente e agente 
transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, para 
agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania.

Ao  iniciar  às  atividades  do  projeto,  os  alunos  foram  orientados  a  realizar 
entrevistas com pessoas idosas que sempre residiram na localidade, com o intuito de 
coletar  dados  pertinentes  às  modificações  ocorridas  no  espaço,  ouvir  relatos  de 
situações que ajudassem os alunos a fazer uma retrospectiva dos fatos históricos do 
local e possivelmente refletir sobre quais aspectos sofreram mudanças positivas e/ou 
negativas,  estabelecendo relações  entre  o  passado e  o  presente.  Para  registrar  esses 
relatos  utilizaram celulares  e  câmeras  digitais,  de  acordo com a  disponibilidade  do 
entrevistado,  pois  nem  todos  se  sentiram  a  vontade,  sabendo  que  estavam  sendo 
filmados. Então, nesse caso, foi registrado apenas o áudio. Os alunos se organizaram em 
duplas ou em grupos para realizar essa tarefa.

Inicialmente,  os  alunos  elaboraram  um questionário  com questões  abertas  e 
direcionadas a um tema, aspectos físicos do lugar, economia, culinária, educação, etc. 
Concluídas  as  entrevistas,  todos  os  registros  (imagens,  filmes,  áudio)  foram 
descarregados em um dos computadores do laboratório de informática e em uma mídia 
removível.  Na  sequência,  a  professora  de  Língua  Portuguesa  orientou-os  para  uma 
reflexão acerca dos relatos registrados, onde eles deveriam registrar essas reflexões no 
“bloco individual de campo” que cada aluno recebeu no inicio das atividades. 

Na sequência, realizou-se a primeira saída de campo, na Cachoeira do Faxinal. 
Neste  local,  os  alunos  puderam  observar  uma  grande  extensão  de  mata  nativa, 
significativo  afloramento  de  rochas  graníticas,  morros  bastante  acentuados  a 
interferência dos seres humanos mesmo nos locais de difícil acesso e o represamento da 
água da cachoeira para as lavouras de arroz das proximidades. Tive-se a oportunidade 
de comparar imagens atuais com outras de quase uma década atrás, onde percebe-se 
uma significativa diferença na quantidade de água, na profundidade dos poços devido 
ao assoreamento, provocado pela sedimentação de areia oriunda das lavouras nas áreas 
circundantes. 

Também foi realizada saída de campo em uma propriedade próxima a escola, na 
qual existe um pequeno córrego, denominado pelos moradores de sanga. A professora 
de Ciências também participou desta saída, orientando os alunos quanto à existência de 
mata ciliar, porcentagem de mata nativa e árvores exóticas, tipo de solo e plantações ao 
redor. Observaram a localização da nascente, as características do relevo, o afloramento 



das rochas e minerais existentes, os reflexos da ação antrópica nesse lugar. Infelizmente, 
devido ao  período de  estiagem,  não  foi  possível  medir  a  vazão  da  água.  Tudo  foi 
registrado no bloco de anotações e foram feitas imagens com as câmeras dos celulares. 

O fato de sair da escola possibilita que o aluno tenha outro olhar, e quando ele 
dispõe de tecnologia para observar, registrar e cotejar as falas de outras pessoas além do 
professor, esse trabalho se torna mais rico e interessante. Como em qualquer trabalho de 
campo,  apesar  de  termos  planejado  meticulosamente,  algumas  coisas  não  saíram 
conforme o planejado, mas vieram a acrescentar, como o fato de não poder-se calcular a 
vazão média do córrego próximo a escola,  mas foram trabalhados outros conceitos, 
como assoreamento, margens e largura do canal. 

Na sequência foi realizada a vistia a uma propriedade em que a família dedica-se 
a atividade leiteira produzindo para a bacia leiteira do município. Toda a propriedade é 
organizada de maneira a facilitar as ações dessa atividade. Esperava-se a companhia de 
um técnico agrícola do município, mas na data marcada, este não pode nos acompanhar 
por motivo de saúde. No local, os alunos observaram todo o equipamento necessário 
para ordenhar as vacas, armazenamento do leite e descarrego no caminhão leiteiro. A 
proprietária explicou todo o processo, comentou sobre a margem de lucro afirmando ser 
uma atividade que tem recebido muitos incentivos por parte do governo municipal. Os 
alunos puderam registrar todos os passos utilizando gravadores de voz e câmeras dos 
celulares, onde posteriormente transformaram os registros em documentos escritos.

O próximo passo foi organizar todos os relatórios, organizar as imagens e produzir uma 
apresentação de slides para compartilhar as descobertas com as turmas da 6ª e 7ª séries 
(8º e 9º ano). Essa etapa demorou um pouco, pois os alunos levaram um tempo para 
selecionar as fotos, fragmentos de vídeos, inserir as informações e efeitos. Cada grupo 
organizou os dados referentes a uma característica do lugar: economia, belezas naturais, 
educação,  história  e  localização.  A  síntese  dessas  informações  e  algumas  imagens 
selecionadas pelos alunos estão contidas em um folder. 

5. Considerações Finais

Segundo Not  (1993)  apud Cavalcanti  (1998) “aprender  é  construir  representações  e 
desenvolver  comportamentos,  sendo  que  estes  procedem de  informações  do  mundo 
exterior ou de nós mesmos”. 

É notória a  necessidade de incluir  as TIC no trabalho docente,  pois um dos 
deveres do educador é orientar os alunos para viver em sociedade, cumprindo seu papel 
de cidadão em todos os aspectos. Cada vez mais os indivíduos dependem de algum tipo 
de TIC para realizar tarefas rotineiras, direta ou indiretamente, seja pelo fato de estar 
atualizado quanto a previsão do tempo, a utilização de terminais eletrônicos de alguma 
agência  bancária  ou  o  uso  do  celular  com suas  múltiplas  funções.  Diante  disso,  o 
educador precisa incluir nas suas metas a tarefa de proporcionar ao educando meios de 
aprender  a  conviver  e  utilizar  as  TIC  como  aliadas  no  seu  processo  de 
ensinoaprendizagem, inserindo-se no espaço global interligado.

Percebe-se  o  quanto  os  alunos  se  apropriaram de  conhecimentos,  tanto  com 
relação  ao  conteúdo  como no  manuseio  das  tecnologias  disponíveis.  Nas  primeiras 
atividades, os momentos de grande prazer para os grupos foram as entrevistas, pois as 



pessoas geralmente falam do lugar e sentem prazer nesse falar, em ser ouvidas e em 
saber que estão falando para alguém que está muito atento as suas palavras. Sem falar 
que quando os alunos, sob a orientação do professor, têm a oportunidade de realizar 
uma pesquisa de campo no local em que vivem ou até mesmo em locais mais distantes,  
eles passam a reconhecer e valorizar o patrimônio cultural de seu lugar.

A  identidade  é  um  elemento  muito  importante  do  conceito  de  lugar.  A 
identidade é um fenômeno relacional. Seu aparecimento advém de uma interação de 
elementos, nesse caso de indivíduos com seus lugares, com formas de vida e com os 
modos de expressão. Implica um sentimento de pertinência como qual um indivíduo vai 
se  identificando,  vai  construindo familiaridade,  afetividade,  seja  uma propriedade,  a 
localidade ou uma área.
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