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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

UMA ANÁLISE SOBRE A AÇÃO EXTENSIONISTA NA AULA DE GEOGRAFIA: 

ONDE, QUANDO E COMO ENSINAR ROCHAS 

Jessica Gibeluka – jessgebiluka@gmail.com1 

Alison Diego Leajanski – alisondiego3@gmail.com2 

Maiza Taques Margraf Althaus – professoramaiza@uol.com.br3 

Viviane Aparecida Bagio – vivibagio@gmail.com4 

 
Resumo: Atualmente é visto como um desafio para os professores a elaboração e desenvolvimento de aulas que 

despertem no aluno a motivação e viabilize o processo de ensino-aprendizagem. Neste trabalho compreende-se a 

importância dos nove elementos estruturantes da organização didática para a elaboração de aulas com qualidade, 

tendo como foco principal, o tempo, espaço e recursos didáticos. Estes três aspectos serão priorizados neste 

trabalho, articulando-se com os excertos das narrativas dos licenciandos. Durante a aplicação de uma mostra 

sobre “Geodiversidade e Geologia no estado do Paraná, para duas turmas de 7° ano de uma escola da rede 

pública de ensino em Ponta Grossa, os licenciandos produziram narrativas, a fim de refletir sobre o contexto da 

sala de aula. O estudo bibliográfico para o embasamento deste trabalho foi apoiado em Veiga (2011), Gomes 

(2008) e Farias et al. (2011), elaborando assim um texto baseado nos dados teóricos e pelas narrativas como 

relatos da prática. O estudo em tela articula-se com o Projeto de extensão “A dimensão didática do trabalho 

docente”, em desenvolvimento na UEPG, que prevê, em suas ações, a aproximação dos licenciandos ao contexto 

da prática pedagógica escolar, a partir do campo teórico da Didática na formação docente.  

Palavras-chave: Projeto de extensão. Geografia. Recursos didáticos. Aula. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos das licenciaturas - UEPG, Professores, pedagogos e estudantes de 

estabelecimentos da rede pública municipal, estadual e particular de ensino. Número de 

                                                 
1 Acadêmica participante do projeto, licencianda em Geografia pela UEPG. E-mail:jessgebiluka@gmail.com. 
2 Acadêmico participante do projeto, licenciando em Geografia pela UEPG. E-mail: alisondiego3@gmail.com.. 
3 Professora supervisora do projeto de Extensão A dimensão didática do trabalho docente. Doutora em Educação 

pela PUC/PR, professora lotada no Departamento de Pedagogia da UEPG. E-mail: professoramaiza@uol.com.br. 
4  Professora supervisora do projeto de Extensão A dimensão didática do trabalho docente. Doutoranda no 

PPGE/UEPG, professora lotada no Departamento de Pedagogia da UEPG. E-mail: vivibagio@gmail.com. 
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participantes/beneficiados: 12 acadêmicos; 6 professores; 6 pedagogos e 400 alunos da 

educação básica (média de 30 alunos por turma). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa e estabelecimentos de 

ensino das redes pública e particular de ensino. 

JUSTIFICATIVA 

Os professores atuantes na escola e participantes do projeto extensionista, 

aproximam-se do contexto universitário, no estabelecimento de uma relação de parceria, de 

trabalho colaborativo que gera aprendizagem e propicia a interação dialógica entre 

universidade e escola. A partir destas primeiras percepções, é pertinente a compreensão 

expressa por Franco (2015, p. 603) sobre Didática: “A lógica da Didática é a lógica da 

produção da aprendizagem (nos alunos), a partir de processos de ensino previamente 

planejados. A prática da Didática é, portanto, uma prática pedagógica. A prática pedagógica 

inclui a Didática e a transcende”. 

Evidencia-se o movimento sobre a formação docente no projeto extensionista, com 

vistas à propiciar a reflexão sobre os saberes que compõem a docência. Também evidencia-se 

a análise sobre as ações didáticas bem sucedidas, reconhecidas aqui como aquelas que 

privilegiam a relação pedagógica entre professor, aluno e conhecimento, a pertinência da 

relação de reciprocidade entre ensino, pesquisa, aprendizagem e avaliação, elementos do 

processo didático presentes no trabalho docente, as características de um bom professor.  

OBJETIVOS 

Oportunizar a socialização de experiências de cunho pedagógico desenvolvidas por 

professores da UEPG, acadêmicos, egressos das licenciaturas e professores da Educação 

Básica, no que respeita à temáticas sobre a aprendizagem da docência nos diferentes níveis de 

ensino. 

METODOLOGIA 
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A atividade relatada, neste estudo, foi desenvolvida em uma escola da Rede Pública 

de Educação parceira do projeto e sendo planejada por dois acadêmicos do Curso de 

Licenciatura em Geografia, a professora da escola da disciplina de Geografia e duas docentes 

da instituição de ensino superior. O público alvo foram 65 alunos de duas turmas de 7º ano do 

ensino fundamental. A mostra “Geodiversidade e Geologia do Estado do Paraná” ocorreu no 

dia 27 de maio de 2019, no laboratório de ciências da escola e, os materiais utilizados foram: 

amostras de rochas, minerais, solos, minérios e experiências envolvendo solo e água. 

Em relação à organização do ambiente, o laboratório foi disposto em 6 bancadas 

cada uma com um subtema (rochas dos tipos ígneas, sedimentares e metamórficas; ciclo da 

rochas; solos; minerais; minérios e utilizações e fósseis e geologia do Paraná), sendo que a 

apresentação dos foi dividida entre os três acadêmicos presentes. Para a apresentação e 

explicação dos materiais os alunos foram dispostos em 3 grupos, permanecendo em média por 

5 minutos em cada bancada, que após esclarecer possíveis dúvidas, seguiam para a próxima. 

As imagens a seguir, apresentam alguns recortes da proposta desenvolvida:  

Figura 1 – Mostra de ensino sobre Geodiversidade e Geologia no Estado do Paraná 

 

Legenda: Exemplos de rochas e materiais apresentados aos alunos, que possibilitaram a participação dos alunos 

nas diferentes bancadas, a partir das orientações dos acadêmicos aos estudantes. 

Após a realização da mostra, como parte dos objetivos do projeto, os acadêmicos 

extensionistas desenvolveram narrativas, nas quais puderam destacar aspectos, impressões e 

reflexões sobre suas experiências e atividades realizadas na escola. 

RESULTADOS 
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A partir da análise qualitativa (BARDIN, 2002), de narrativas produzidas por dois 

acadêmicos com base nas orientações de Alves (2007), emergiram duas categorias de análise, 

a saber: os elementos estruturantes da aula e o planejamento didático. Em relação à primeira 

categoria, sobre o desenvolvimento de uma aula, entendida numa perspectiva mediadora e 

crítica de ensino, ela torna-se um espaço-tempo para a construção de saberes (FARIAS et al., 

2011). Sob esse viés, é necessário não apenas estruturar o processo de ensino-aprendizagem, 

mas preocupar-se com os elementos que a estruturam.  

Roldão (2003) explica o ato de ensinar está relacionado com a real intenção de um 

sujeito em realizar uma ação específica. Sendo assim, o processo de ensino-aprendizagem é 

visto como um resultado, baseado nas trocas existentes na relação professor-aluno. O 

professor utiliza-se de recursos didáticos, como material facilitador, motivando os alunos e 

despertando o interesse pelos assuntos. Segundo Veiga (2011), são nove os elementos 

estruturantes da organização didática de uma aula: conteúdo, aluno, professor, metodologia, 

intenção, avaliação, tempo, espaço e recursos didáticos, sendo os três últimos os protagonistas 

desta discussão. 

A partir do conteúdo “Rochas”, os licenciandos desenvolveram uma aula com os 

alunos do 7º ano do ensino fundamental e, em suas narrativas, estão presentes todos os 

elementos descritos por Veiga (2011). Entretanto, demonstraram que a preocupação com o 

espaço, o tempo e os recursos, que abrangem os aspectos metodológicos da organização 

didática da prática pedagógica, pode culminar em uma aula de maior ou menor potencial para 

a aprendizagem significativa. Dessa forma, a união dos conteúdos problematizados na aula, 

juntamente com os conhecimentos prévios que os alunos tinham sobre o assunto, 

contribuíram para reforçar, assim, um processo de ensino-aprendizagem mais sólido.  

Franco (2015) destaca que para que uma aula, constitua-se, de fato, num movimento 

que se expresse pedagogicamente (isto é, como uma prática pedagógica), ela deve ser 

permeada de intencionalidades, subsidiadas pelas práticas, reflexão e objetividade. É a partir 

dessa concepção que emerge a compreensão sobre a importância do “espaço” na organização 

de uma aula. O licenciando 1 destacou a necessidade “de trabalhar com outros espaços da 

escola, [...]. Também mudamos o ambiente da sala de aula, pois no laboratório os alunos 

aproveitaram mais o espaço, diferente da sala de aula, que em muitas vezes, tem de somente 

ficar sentados em sua cadeira”. (excerto de narrativa). 

O espaço, numa perspectiva tradicional, refere-se apenas à sala de aula, considerada 

convencional. Entretanto, no viés mediador de ensino, ele “é um lugar de pertencimento, de 
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relações, de movimento” (VEIGA, 2011, p. 288). Nesse sentido, a aula pode ser desenvolvida 

em inúmeros ambientes, desde os convencionais (sala de aula, laboratórios, etc.) até em 

espaços não-convencionais (parques, museus, bibliotecas, praças, etc.) desde que 

considerados os conteúdos e as intenções relacionadas a eles. 

O quesito “tempo”, na organização dos grupos engloba duas variáveis: o tempo 

cronológico e o tempo pedagógico. O primeiro se refere à quantidade (dias, horas, semanas, 

etc.) e o segundo à qualidade da aprendizagem a partir das intencionalidades, ações didáticas 

e adequação das propostas aos alunos (VEIGA, 2011). Quando o licenciando 1 evidencia em 

sua narrativa que os alunos não conseguiram se dividir nos grupos, tal proposição, denota que 

ainda não amadureceram em tempo pedagógico suficiente o objetivo atitudinal da tomada de 

decisão e organização: “Também na divisão dos grupos, no início pedi que os alunos se 

dividissem, mas eles não conseguiram ainda pela pouca idade, por isso, a professora auxiliou 

a dividir os alunos, e vencemos esta dificuldade”. (excerto de narrativa do Licenciando 1). 

Assim como a escolha do espaço e a organização dos tempos, pensar a aula é 

considerar os “recursos didáticos” que serão utilizados. A proposta era pautada num viés 

diferenciado de ensino, em que se estabelecem estratégias diversificadas para a aprendizagem 

dos alunos (GOMES, 2008). Tal assertiva vai ao encontro do exposto pelo licenciando 2 

quando destaca que o uso de recursos diferenciados “faz com que a percepção do aluno sobre 

o assunto se altere. [...] se fosse ensinado em sala de aula talvez não fizesse tanto sentido aos 

alunos e não seria tão atrativo, [...] quando eles puderam tocar de maneira concreta e didática 

as rochas e os outros conteúdos”. (excerto de narrativa). 

Tal relato demonstra a preocupação em superar o método e a pedagogia tradicional, 

que usualmente, trabalharia esse conteúdo com a exposição oral ou apenas o livro didático e 

volta-se para a necessidade de uma pedagogia diferenciada pautada no método ativo de ensino 

(ARAÚJO, 2006). A proposta elaborada pelos discentes, em parceria com a professora da 

escola participante, inovou no espaço e materiais utilizados, chamando a atenção dos alunos e 

contextualizando um conhecimento que está presente no cotidiano:  

Alguns assuntos eram complexos, mas os recursos usados tornaram tudo tão atrativo 

que foi fácil ensinar e o retorno de todos era nítido, assim entendi que estava fácil de 

aprender também. [...] Era nesse momento que eles falavam “Professora eu já vi essa 

rocha no jogo”. Uma frase simples mas que conectava o conteúdo com a sua 

vivência e com a motivação em descobrir mais sobre aquilo, pois os interessava. 

(excerto de narrativa do Licenciando 2) 

Assim, pautados em Veiga (2011), a aula elaborada contribuiu para a articulação 

entre os conhecimento vivenciados e também os científicos, além de oportunizar que o 
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processo de ensino-aprendizagem fosse realizado a partir de trocas de experiências e da 

percepção e reflexão sobre a necessidade de preservação da geodiversidade a partir dos 

experimentos realizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados apresentados e discutidos nas narrativas destaca-se a 

importância da extensão universitária para a para a formação docente, não somente do ponto 

de vista técnico, mas sobretudo humano, pois ao articular-se com as pautas atuais da 

sociedade, um projeto de extensão como o que aqui se discutiu, viabiliza a formação de 

cidadãos comprometidos e engajados com os outros. As narrativas produzidas revelaram 

percepções acerca das experiências dos acadêmicos, reflexões acerca das atividades 

desenvolvidas, além de aspectos ligados à prática docente, que permitiram apresentar uma 

categoria de análise sobre os elementos que estruturantes da aula. 

Observou-se, sobremaneira, o crescimento numa dupla dimensão: aos estudantes 

que participaram de uma estratégia de ensino diferenciada e também aos acadêmicos do 

projeto de extensão, ao conhecerem a realidade da escola, no ensino de Geografia, 

potencializando, assim, sua formação pedagógica. 
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