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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo analisar as concepções teóricas e metodológicas da 

climatologia geográfica no ensino de Geografia com os professores que ministram aulas nos 

anos finais do ensino fundamental, especificamente no 6º ano da Rede Municipal de Jataí-GO. 

Essa investigação buscou elencar o surgimento da climatologia geográfica com os estudos de 

Monteiro (1971), Sette (2002), Zavattini (2004, 2014), Sant’Anna Neto (2008), Ferreira 

(2012) entre outros. Na educação as contribuições foram acrescentadas por meio de trabalhos 

publicados nos Simpósios Brasileiro de Climatologia Geográfica (SBCGs). Trata-se de uma 

pesquisa com essência qualitativa, que privilegia um estudo da pesquisa ação. Como resultado 

da pesquisa identificou-se nos anais do SBCGs acerca da climatologia geográfica na 

educação, e os dados mostraram que houve um avanço no últimos anos, sendo que a região 

Sul desde a criação do simpósio foi a primeira região a publicar um trabalho voltado para o 

ensino de climatologia. A região Sudeste foi a região que a partir de 1996 publicou em todos 

os eventos. No entanto destacamos a participação da região Centro Oeste que em 2012 foi a 

região que mais publicou e o Nordeste também obteve um grande contribuição a partir de 

2000. Os trabalhos apresentam pesquisas voltadas para a construção de aparelhos 

meteorológicos, visita a estação meteorológica, a utilização de música, filme, ditos populares, 

observação de nuvens, a utilização de imagens de satélite e jogos. Os conteúdos de 

climatologia verificados no livro apresentam uma linguagem clara, exceto no conteúdo sobre 

as estações do ano. A obra incentivam a criatividade e sugerem atividades que permitem uma 

relação local e global e faz o uso da cartografia representando os elemento do clima em mapas 

que facilita a leitura e visualização dos fenômenos. A coleção apresenta possibilidades de 

exploração de forma reflexiva que enfoque o espaço como uma totalidade, com diferentes 

temporalidades, espacialidades e discute os problemas ambientais globais que permite ao 

professor um trabalho nas perspectiva da climatologia geográfica. Na definição de clima e 

tempo o livro traz um conceito misto de uma climatologia tradicional e uma climatologia 

geográfica e sobre o conhecimento da climatologia geográfica a partir do estudo de Monteiro 

todos os professores afirmaram não ter conhecimento. Assim, verificou-se a importância de 

intervir por meio de uma ação, organizada com apoio do livro, sugestão de recursos 

audiovisual Capitão Tormenta e Paco em estações do ano, consultado no site do MEC. Este 

objeto de aprendizagem permitiu realizar uma atividade interativa onde o usuário decide a 

navegação. A utilização da música “o pequi de Marcelo Barra” foi sugerida aos professores 

pois permite relacionar o tema estações do ano com a realidade do aluno. A sequência foi 

apontada pelos professores como um material ótimo, de fácil compreensão. Os conteúdos são 

citados no livro e o recurso do Capitão Tormenta e Paco em estações do ano traz charadas e 

animações multimídia que permitem a utilização do objeto como motivador da aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Climatologia geográfica. Ensino de geografia. Docência escolar 

 

 

 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze the theoretical and methodological conceptions 

of geographic climatology in Geography teaching with teachers who teach classes in the final 

years of elementary school, specifically in the 6th year of the Jataí-GO Municipal Network. 

This research sought to highlight the emergence of geographic climatology with the studies of 

Monteiro (1971), Sette (2002), Zavattini (2004, 2014), Sant'Anna Neto (2008) and Ferreira 

(2012) among others. In education the contributions were added through papers published in 

the Brazilian Symposium on Geographic Climatology (SBCGs). It is a research with a 

qualitative essence, that privileges a study of action research. As a result of the research it was 

identified in the annals of the SBCGs about the geographic climatology in the education, and 

the data showed that there has been an advance in the last years, being that the South region 

from the creation of the symposium was the first region to publish a work directed to The 

teaching of climatology. The Southeast region was the region that from 1996 published in all 

the events. However, we highlight the participation of the Central West region that in 2012 

was the region that most published and the Northeast also made a great contribution from 

2000. The works present researches for the construction of meteorological apparatus, visit the 

meteorological station The use of music, film, popular sayings, cloud watching, the use of 

satellite imagery and games. The contents of climatology verified in the book presents a  

language Clear, except in the content on the seasons of the year. The work encourages 

creativity and suggests activities that allow a relationship Local and global and makes use of 

cartography Representing the elements Of climate on maps facilitates the reading and 

visualization of phenomena. The collection presents possibilities for exploration reflective 

that focus the space as a whole with different temporalities, spatialities and discusses the 

problems environmental Global that allows that the teacher perform one job at perspective of 

climatology geographical. In the definition of climate and time, the book brings a concept 

mixed and a climatology traditional and a climatology Geographical And on the knowledge of 

climatology geographical in Monteiro All teachers said they did not know. Thus, it was 

verified the importance of intervening through an action, Organized with the support of the 

book, suggestion resource audiovisual Captain Tormenta  and Paco en seasons of the year, 

consulted at the site of MEC. This object of learning allowed accomplish na activity 

interactive and you decide to navigate. The use of the song the pequi of Marcelo Barra was 

suggested to the teachers because it allows to relate the seasons with the reality of the student. 

The sequence was pointed out by the teachers as an material excellent, easy to understand. 

The contents cited in the book and the resource of Captain Tormenta and Paco in seasons of 

the year Brings riddles and multimedia animations that allow the use of the object as a 

motivator of learning. 
 

Keywords: Geographic climatology. Geography teaching. School teaching 
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[...] Para prever o futuro é preciso examinar o 

presente sob nova luz. Os esforços para 

explicar as implicações das mudanças 

climáticas tiveram o resultado mais ou menos 

contraintuitivos de tornar mais visível a 

importância do clima na nossa vida.  [...] 

(DOW 2007, P.10)  
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1 INTRODUÇÃO1 

 

Estudar a atmosfera e seus fenômenos tornou-se importante nesse contexto das 

mudanças climáticas. Conti (1998) afirma que a atmosfera contém a presença de uma 

massa gasosa que é importante para biosfera e a vida na Terra, sendo fundamental para a 

ocorrência dos ventos, das chuvas, nuvens e de outros fenômenos meteorológicos. No 

entanto, o clima evoluiu ao longo do tempo sob influência de fatores naturais da sua 

própria dinâmica interna as erupções vulcânicas, variações solares, as forças externas 

naturais, as atividades antrópicas, como: a queima de combustíveis fósseis e o 

desmatamento, provocando um aquecimento global. 

Desse modo, diversos estudos relacionados ao clima apontam que nas últimas 

décadas o clima passou por mudanças, e atualmente diversas pesquisas tem promovido um 

discurso no meio científico, político, econômico e na sociedade. Essas pesquisas apontam 

que os fenômenos naturais estão relacionados aos acontecimentos naturais e outras 

apontam que as causas das mudanças climáticas estão ligadas ao aquecimento global 

provocado pela ação antrópica. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e seu grupo de maior respaldo, o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), se empenham em estudos para 

comprovar que o aquecimento global não está ligado somente a variabilidade natural do 

clima. Afirmam que a emissão de CO², promovido pela sociedade urbano e industrial, seria 

a consequência maior e a responsável pelo aquecimento global. 

Enquanto outros cientistas do IPCC afirmam ao contrário e considera que a ação 

humana não é a principal responsável pelas mudanças climáticas, sendo considerada 

apenas como uma variável. Para esses cientistas, os ciclos naturais da Terra é que 

determinariam a intensidade dessa mudança climática. Carmello et al, (2009, p. 191) 

apontam como uma crítica e enfatizam que “os resultados dessas pesquisas estreitam 

apenas ao mundo científico, sendo pouco divulgado ao mundo escolar”. 

Mariano (2002) aponta o destaque para a disciplina de climatologia, que vem 

ganhando cada vez mais importância na ciência geográfica e em outras áreas do 

conhecimento científico, uma vez que suas pesquisas despertam interesse para diversos 

                                                 
1 A dissertação foi elaborada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) 

10520 e 6023 (2002), 6024, 6027 e 6028 (2003) e 14724 (2011). 
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segmentos da sociedade relacionada ao estudo do clima, a climatologia geográfica na 

educação e também auxilia as discussões referentes às mudanças climáticas globais. 

Por ser um problema ambiental ligado a atmosfera especificamente na camada da 

troposfera, esses acontecimentos influenciam na humanidade e no seu modo de vida. Desse 

modo, a cada dia torna-se maior a importância da climatologia geográfica relacionada ao 

estudos dos elementos do clima e sua interação nas relações diretas com as atividades 

humanas. 

Para a ciência o termo climatologia geográfica no Brasil passa ser incorporado por 

meio dos estudos de Monteiro (1971). O estudo da climatologia geográfica enfatiza a 

relação entre o homem e o espaço de modo que possa compreender os fenômenos naturais. 

A geografia como disciplina escolar é de grande importância para proporcionar uma 

reflexão sobre o mundo, um estudo das diferenças dos lugares e sua relação com a 

sociedade e através do estudo do clima para que os alunos possam aprimorar os 

conhecimentos geográficos e compreender a relação entre o clima, a geografia e a 

sociedade. 

Para compreender o espaço geográfico com ênfase na climatologia geográfica é 

necessário entender a influência dos sistemas ambientais e fatores sociais. Com isso, é 

possível perceber que para uma aprendizagem, acredita-se que os educadores procurem por 

métodos e ferramentas que permitam ao aluno descobrir e relacionar o conhecimento da 

Geografia com o seu cotidiano, essa descoberta do aluno possibilita a construção do 

conhecimento para uma análise crítica e do seu lugar de vivência.  

Dentre os principais problemas apontados tem se a dificuldades dos professores de 

Geografia em ensinar os conteúdos relacionados à climatologia geográfica e o uso 

excessivo do livro didático, tornando as aulas cansativas sem uma relação com a prática e a 

vivência dos alunos.  

Convém explicitar que as considerações contidas nesse trabalho foram instigadas a 

partir de minha experiência como professora da Rede Municipal de Ensino. Ser professora 

foi uma escolha que tomei ao entrar no curso de Licenciatura na Universidade Federal de 

Goiás –Regional Jataí (UFG-Regional Jataí) em 2008, desde o tempo de graduação, 

sempre voltei um olhar para educação básica. Surgiu então a oportunidade de ser Bolsista 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), durante o ano de 

2012, esse momento me dediquei no desenvolvimento de metodologias, especificamente 

sobre a climatologia geográfica para o ensino de Geografia no ensino fundamental II, na 
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Escola Municipal Professor Luziano Dias de Freitas, que contribui para a publicação de 

diversos trabalhos, em eventos e um capítulo de livro. 

No ano de 2013 a escolha pela profissão se concretizou, após a saída da 

Supervisora fui indicada pela Secretaria de Educação, da Rede Municipal, em junho de 

2013, após a seleção para o cargo de supervisora do PIBID ocupando o cargo até março de 

2014. Essa jornada não foi nada fácil, o período de adaptação requer um tempo, mas 

participar do PIBID ajudou a superar muitos desafios encontrados na sala de aula, pois a 

realidade da escola já fazia parte da minha rotina. E assim ao terminar o curso de 

Geografia continuei trabalhando na escola até o ano de 2015, no mesmo ano o sonho de 

entrar no mestrado foi realizado, apresentei como proposta no projeto de pesquisa o 

desenvolvimento de metodologias sobre a climatologia geográfica nas escolas da Rede 

Municipal que oferecem o ensino dos anos finais do fundamental.  

 A pesquisa visou descobrir a formação dos professores, sua carreira docente, e 

informação acerca do livro didático e os recursos e métodos utilizados pelos professores do 

município de Jataí-GO que possibilita uma relação entre teoria e prática. Acredita-se então 

que a climatologia na educação básica deve fundamentar-se em critérios que auxiliam os 

alunos a compreender o clima e é imprescindível que as bases teóricas e metodológicas 

sejam fundamentadas em práticas e nas vivências dos alunos. 

Essa dissertação de mestrado foi desenvolvida nas unidades escolares da Rede 

Municipal de Jataí-GO, no ano de 2015 e 2016. Acredita-se que a disciplina de geografia 

nos conteúdos de climatologia no ensino fundamental II e a realização de aulas práticas 

contribuem para os aluno compreender os conceitos dos fenômenos naturais e as ações 

antrópicas sobre o clima. 

A pesquisa teve como objetivo analisar as concepções teórico e metodológico dos 

conteúdos de climatologia geográfica no ensino de Geografia, tendo-se por referência os 

conteúdos da turma do 6 º ano, da Rede Municipal de Ensino de Jataí-GO. 

Portanto, temos como objetivos específicos norteadores do desenvolvimento de 

análise: a) levantar o referencial bibliográfico acerca da climatologia geográfica, a 

climatologia no ensino, o ensino da geografia escolar e formação de professores; b) 

identificar nos SBCG’s os trabalhos publicados sobre o ensino de climatologia; c) 

identificar a formação dos professores nos conteúdos de climatologia, desafios e 

possibilidades em sala de aula; d) analisar o PCN, livro didático e a matriz curricular do 6º 
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ano da Rede Municipal, sobre os conteúdos de climatologia; e) elaboração de sequências 

didáticas. 

A pesquisa foi estruturada em partes, a primeira parte a introdução. A segunda parte 

referencial teórico o qual discorre o surgimento da climatologia e base teórica da 

climatologia geográfica. Os estudos das diretrizes sobre o ensino de Geografia, nos 

conteúdo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e como os autores pontuaram 

essas questões climáticas para os anos finais do ensino fundamental no meio acadêmico.  

A terceira parte foi a caracterização da área de estudo, apresentação da 

metodologia, as etapas do ciclo da Pesquisa Ação para o desenvolvimentos das análises 

dos trabalhos publicados nos SBCG’s, análise do livro didático do 6º ano utilizado pela 

rede municipal, seguindo a metodologia de Castrogiovanni e Goulart (2010), os 

procedimentos para a aplicação dos questionário com os professores de Geografia da Rede 

Municipal e a entrevista com a Secretária da Educação e os procedimentos para o 

desenvolvimentos da sequência didática. 

A quarta parte foi a apresentação dos resultados da pesquisa, dos trabalhos 

publicados nas 11 edições dos SBCG’s, os conteúdos de climatologia no livro didático, 

comparação da Matriz Curricular com o livro didático, os resultados os questionários com 

os professores, a entrevista com a Secretária da Educação e a proposta da sequência 

didática sobre o tema “Estações do ano” criada a partir da análise do livro didático. 

A quinta parte foram as considerações de todo o processo do ciclo da metodologia 

da Pesquisa Ação e, por último, a apresentação das referências utilizadas para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse primeiro momento foram discutidos os estudos da climatologia e os 

pressupostos teórico- metodológicos para o estudo da climatologia geográfica, diretrizes 

sobre o ensino de Geografia, nos conteúdo dos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN’s e 

como os autores pontuaram essas questões climáticas para os anos finais do ensino 

fundamental no meio acadêmico.  

 

2.1 CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA 

 

Desde a Antiguidade, as pessoas sempre necessitaram de ter informações sobre o 

clima e o tempo, mesmo que fosse por meio de conhecimentos práticos acumulados pelas 

suas vivências. Dentre essas observações estão as descrições dos lugares e os primeiros 

conhecimentos sobre os fenômenos meteorológicos da Terra.  

Monteiro, (1962) o surgimento da climatologia como ciência é marcada pela 

divisão em climatologia separativa e climatologia sintética. A primeira tem sua base 

meteorológica tradicional, foram criadas por Wilhelm Köppen e fundamentada nas ideias 

de Hann; a última ligada à teoria de Max Sorre, um dos seus principais precursores e 

idealizadores.  

A climatologia clássica é também chamada de climatologia separativa, os 

elementos do clima: temperatura do ar, pressão atmosférica, precipitação, umidade, 

radiação solar, direção e velocidade dos ventos, são tratados de maneira separada sem 

nenhuma conexão entres os elementos. Esse modelo recebeu críticas pelo fato da 

climatologia tradicional se utilizar, insistentemente, de valores médios. 

Sant’Anna Neto (2001) o conhecimento científico da climatologia era 

fundamentado em Hann, Köpen e Shaw. Foi Julius Hann quem contemplou a climatologia 

geral, a descrição dos climas regionais e a definição de clima e tempo aceitas por muito 

anos. Köppen, por sua vez apresentou a proposta para caracterização dos climas regionais. 

Já Shaw, apresentou alguns estudos teóricos. Verifica-se que, até então, os estudos dos 

fenômenos atmosféricos eram realizados de acordo com uma climatologia clássica a fim de 

desenvolver o conhecimento científico e caracterizar os climas. 

Cunha e Vecchia (2007) essa fragmentação dos fenômenos é agravada pelo fato de 

a climatologia tradicional se utilizar, insistentemente, de valores médios dos diversos 

elementos climáticos o que dificulta compreender a realidade dos elementos do clima. 
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A climatologia dinâmica tem como princípio analisar os tipos de tempos, 

considerando os elementos do climas de maneira integrada, quando se busca a realidade é 

impossível trabalhar os elementos de maneira dissociada. 

De acordo com Sette e Tarifa (2002) na dinâmica climática leva em consideração a 

repetição de intervalos regulares pode ser as estações do ano, os eventos anômalos 

disritmias que envolve a atmosfera e sua interação com a biosfera, hidrosfera, antroposfera, 

sendo compreendido como holorrítmo e pode ser chamado de totalidade dos ritmos. 

Para Sant’Anna Neto (2001) ainda no século XIX, a climatologia e a meteorologia 

mesmo se confundindo se diferencia em seus métodos de análise com a revelação das 

cartas sinóticas que possibilita a meteorologia avançar no campo do conhecimento. 

Segundo Ayoade (2004), a meteorologia é uma ciência da atmosfera e procura 

compreender os estados físico, dinâmico e químico da atmosfera e as interações entre eles 

e a superfície terrestre, enquanto que a climatologia é um estudo científico do clima.  

Há grande semelhança entre meteorologista e o climatólogo; contudo, o que difere 

um do outro é a sua metodologia. O que diferenciam os estudos é o seguinte, o “[...] 

meteorologista se encarrega das leis físicas e matemáticas, enquanto o climatólogo 

utilizada das técnicas estatísticas para retirar informação sobre o clima a partir das 

informações do tempo [...]” (SANT’ANNA NETO, 2001, p.30). 

De acordo com Sant’Anna Neto (2002), os conhecimentos sobre as primeiras 

interpretações dos fenômenos atmosféricos são baseados nos clássicos da Antiguidade, 

como Estrabão, Aristóteles, entre outros.  

Sette (2002), os primeiros estudos geográficos do clima partem das ideias de Sorre 

(1951), cujo entendimento era de que, a partir do ritmo e do fator tempo, a duração, 

juntamente com as ações biológicas, era essencial para os estudos que permitiram 

compreender a interação do clima com a vida em um determinado ambiente.   

Para Zavattini (2014, p. 226) afirma que  

 

foi com  Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, importantíssimo geógrafo 

brasileiro, adotou a definição de clima de Sorre, ponderou as deficiências do 

método separativo e as qualidades do método sintético de Pédelaborde, e propôs 

a “análise rítmica em climatologia”, paradigma que sustenta - até os dias de hoje 

- a Escola Brasileira de Climatologia Geográfica. 

 

As contribuições de Monteiro propiciaram o nascimento de uma Climatologia 

Geográfica no Brasil, que tem mostrado-se competente na compreensão e explicação dos 

mecanismos da circulação atmosférica regional e na interpretação dos tipos de tempo, em 
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que a análise rítmica, com um método de observações diárias dos elementos do clima de 

um determinado local, permitem analisar diversas variáveis meteorológicas, como 

precipitação, umidade relativa do ar, temperaturas máxima, média e mínima e os sistemas 

atmosféricos atuantes. 

Ely (2006) afirma que os estudos do clima e do tempo passou a ter maior ênfase 

após a expansão do capitalismo de produção com a exploração de matéria prima sendo 

aproveitada para a geração de alimentos e para o desenvolvimento dessas atividades passou 

cada vez mais a depender das condições do tempo. 

Os trabalhos de Sant’ Anna Neto tem contribuído de maneira essencial para a 

climatologia geográfica, permitindo um estudo da compensação da climatologia a partir do 

território, onde as áreas de poluente não atraem os interesses dos investidores, criando, no 

espaço, segregações urbanas, fazendo com que estas áreas sejam destinadas à população 

mais carente. “Essa análise geográfica do clima que se tem praticado, se sustenta a partir 

do tripé ritmo climático – ação antrópica - impacto ambiental” (SANT’ANNA NETO, 

2002, p. 325, grifo do autor). 

O significado dos fenômenos meteorológicos caracteriza a condição média da 

atmosfera em qualquer lugar da superfície terrestre e o tempo é somente uma fase de 

sucessão dos fenômenos regulares em cada ano, constituindo o clima de cada lugar. 

 
A definição de Hann, aceita pelos geógrafos durante muito tempo, apresenta uma 

enorme incompatibilidade com o tipo de estudo do clima capaz de revelar a 

realidade de forma mais concreta. É que embora recomende o estudo do conjunto 

de fenômenos em contato com a superfície terrestre, a concepção de Hann encara 

o clima como sendo uma média, transformando-o numa abstração. Portanto, a 

noção de tipos de tempo não cabe nesta proposta, que, além do mais, também 

não leva em conta o desenrolar dos fenômenos no tempo cronológico, sendo, 

então, inadequada aos propósitos da Geografia (BARROS E ZAVATTINI, 2009, 

p. 256).  

 

O conceito de Max Sorre leva em consideração a sucessão dos tipos de tempo, ou 

seja, o seu ritmo e a sua duração. Nesse sentido, Barros e Zavattini (2009) afirmam que, há 

um confronto entre a climatologia e a Meteorologia que interfere numa discussão entre o 

geógrafo e meteorologista referente a aplicação de métodos para definir o conceito de 

clima. 

Os autores apresentam que, na climatologia, o tempo é uma combinação passageira, 

enquanto que o clima é um conjunto de tendências permanente num determinando período 

e o tempo é uma combinação num dado momento. Para os geógrafos, a “noção mais ampla 

de tempo”, a partir dessa análise, pode-se definir os “tipos de clima”.  
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Para Ferreira (2012), a climatologia encontra-se dentro do campo da geografia 

física, sendo seu objeto de estudo os fenômenos da atmosfera em contato com a superfície 

terrestre e sua distribuição espacial, o que contribui para uma relação entre a Geografia 

Física e a Geografia Humana.  

Nessa concepção, o estudo do clima - numa visão geográfica - apresenta uma 

interação antropocêntrica, considera o homem no centro nessa interação com a natureza, 

fazendo necessária essa análise do clima nessa organização espacial.  

 
O estudo do clima sob uma concepção geográfica possui uma conotação 

antropocêntrica, possuindo, portanto, uma singularidade em relação à 

meteorologia, procurando estabelecer, assim, uma relação sociedade-natureza 

por integrar as diferentes esferas terrestres, visando a uma compreensão da 

organização do espaço, possuindo no estudo do clima um vetor de grande 

relevância nas análises espaciais (FERREIRA, 2012, p. 767). 

 

Conforme Zavattini (2014, p. 224) “foi Monteiro quem buscou no conceito 

Sorreano de clima o apoio necessário à proposição de um novo paradigma, a ‘análise 

rítmica’ em climatologia”. 

A climatologia geográfica ressalta a sua importância nos estudos das interações da 

atmosfera com as demais atividades naturais e antrópicas provocadas pelo homem. A 

abordagem prática, que antes era baseada na análise estatística, começa a ser pensada a 

partir da década de 1930; as alterações e transformações ocorridas nesse período 

influenciaram no desenvolvimento de teorias para entender o clima. Assim, a análise dos 

fenômenos meteorológicos e os estudos relacionados à climatologia geográfica vêm 

ganhando destaque, principalmente em estudos relacionados à cidade. 

 

2.2. O ENSINO DE CLIMATOLOGIA: O QUE DIZEM OS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS – PCNS 

 

 A base para orientar e estabelecer o processo de ensino nas escolas são os PCNs, 

diretrizes que têm como objetivo garantir o sistema educacional do país em níveis 

Fundamental e Médio. Os PCNs (1998) são organizados em coleções de volumes que 

visam atender a todos os níveis de ensino, em todas as disciplinas dos currículos escolares. 

Sua função é atribuir um auxílio pedagógico que possa ajudar e orientar o professor em sua 

carreira profissional, além de apontar rumos para a educação brasileira, adaptando-se às 

questões sociais e transformações do mundo. 
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As propostas são organizadas por disciplinas, áreas ou temas transversais que 

apresentam objetivos e orientação para o professor.  A ordem dos PCNs está estabelecida 

em ciclos, sendo o primeiro ciclo para as séries do 1º e 2º anos, o segundo ciclo para as 

séries do 3º e 4º anos e o terceiro e quarto ciclos para as séries do 5º até 8º anos. 

Atualmente, essa nomenclatura passou a ser classificada da seguinte maneira de 

acordo com a LDB (1996) sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos, a iniciar-se 

aos seis anos de idade. Esse se tornou meta da educação nacional pela Lei nº 10.172, de 9 

de janeiro de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). 

O ensino fundamental passar a ser de 9 ano, sendo 1º ao 5º o fundamental nos anos 

inicias iniciais e de 6º ao 9º ano o ensino fundamental nos anos finais, conforme art. 23 da 

LDB nº 9.394/96. Como o foco da pesquisa foram os conteúdos de climatologia 

geográfica, conteúdo esses presentes no terceiro ciclo, que é o que nos interessa, porque se 

refere os conteúdos do 6º ano, sendo essa série objeto de estudo da pesquisa. 

De acordo com os PCN’s (1998), no quadro 1, apresenta os eixos do terceiro 

ciclo, o estudo da Geografia que está associado ao papel da natureza e sua relação com a 

ação antrópica, e como os grupos sociais transformam o espaço. Para tanto, a paisagem 

local e o espaço vivido são as referências para o professor organizar seu trabalho e, a partir 

daí, introduzir os alunos nos espaços mundializados. 

 

Quadro 1 - Conteúdos agrupados no terceiro ciclo 

Eixo 1 A Geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do 

mundo. 

Eixo 2 O estudo da natureza e sua importância para o homem.  

Eixo 3 O campo e a cidade como formações socioespaciais. 

Eixo 4 A cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do 

mundo. 

Eixo 5 Ensino e aprendizagem 

Fonte: PCN’s (1998) 

Organização: Cruz (2016) 
 

O eixo 1 é importante que o professor valorize a realidade do aluno, familiarizando-

os com as seguintes categorias da Geografia: espaço, território, paisagem e lugar. Conhecer 

essas categorias é condição imprescindível para a compreensão da Geografia, além de ser 

útil nas orientações de suas ações no espaço local e global. O conteúdo de climatologia nos 

PCNs (1998, p. 57) apresenta que “sempre que tratar dos mecanismos do clima, da 

vegetação, dos solos e do relevo, deverá estar comprometido com o significado de todos 
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esses processos naturais, com suas leis específicas, com suas diferentes formas de 

apropriação pela sociedade”. 

Nesse momento, é possível perceber a relação entre o homem e a natureza, o que 

permite trabalhar com os alunos esses temas ambientais e realçar a influência social que, 

de certo modo, envolve também os fenômenos e fatores climáticos.  

Segundo os PCN’s, ao abordar esses conceitos, teoricamente, com essas duas 

instâncias que explicam a natureza do espaço, é preciso ter o cuidado metodológico e 

deixar claro esses conteúdos e a evolução desses fenômenos naturais em diferentes escalas 

temporais para que se torne fácil à compreensão pelos alunos, de modo a entender as 

mudanças no espaço através do tempo e a influência de diversos grupos sociais. 

Ao relacionar os fenômenos naturais e sociais e analisá-los, é fundamental o 

cuidado com a temporalidade. Por exemplo, há fenômenos naturais a curto prazo, como a 

precipitação pluvial e a mudança de uma estação do ano para outra e há fenômenos de 

longo prazo, como a mudança de um clima para outro.  Esse fator também acontece com os 

fenômenos socioculturais: uma evolução a curto prazo, como abertura de rua em seu 

interior e a longo prazo, com a construção de uma cidade. 

No segundo eixo os conteúdos e conceitos da climatologia são abordados. Sua 

importância é vista como resultado do avanço do conhecimento científico e o acesso a 

essas informações é um dos objetivos principais desse estudo na escola, possibilitando aos 

alunos uma aprendizagem sobre fenômenos naturais. De acordo com os PCNs (1998), com 

o aluno desse ciclo é possível trabalhar conhecimentos mais abstratos, dentro dos limites 

do campo cognitivo do aluno deste ciclo, quando ele se familiariza com raciocínios mais 

abstratos e complexos. É possível discutir os mecanismos climáticos, por exemplo, das 

massas de ar, as variações diárias de tipos de tempos atmosféricos, e ensinar como ocorrem 

e explorar seu conhecimento prévio sobre a sucessão dos tipos de climas do lugar onde 

vive.  

É importante que o professor trabalhe o conhecimento empírico, o clima do lugar 

onde vive, ditos populares, conhecimento das estações do ano e sua importância, dando 

valor para os fenômenos naturais do clima, como catástrofes naturais (furações, tornados, 

tempestades, inundações e nevascas), também explicar o surgimento de fenômenos 

naturais e os antrópicos (aqueles que são agravados em consequência do modo de vida da 

sociedade).  
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A compreensão das leis que regulam a dinâmica do tempo ou as estações do ano 

favorecem uma compreensão para entender as diferentes paisagens, solo e a organização 

das bacias hidrográficas. Para os PCN’s (1998, p. 62), “[...] é fundamental relacionar o 

clima e a vegetação, os solos e o relevo, ou ainda como clima, solos e relevo se 

interrelacionam. Isso pode ser proposto por meio de estudos de caso, de temas de 

relevância local, a partir da realidade dos alunos”. 

Esse eixo traz uma perspectiva para uma climatologia geográfica, por meio da 

relação do clima com o relevo, com os solos e não deixa de mencionar a valorização das 

vivências dos alunos, a importâncias da linguagem espacial para que possam representar o 

lugar onde vivem. 

Segundo os PCN’s (1998, p. 62) “na Geografia, os fatos e fenômenos da natureza 

são estudados por meio de sua relação com os diferentes modos de apropriação dos grupos 

sociais, podendo-se ampliar muito o conhecimento, discutindo os processos da natureza e 

suas relações com a vida das pessoas [...]”.  Deste modo, é muito importante que o 

professor discuta com os alunos que a ação natural independe da ação humana, mas, no 

entanto, essa ação natural vem sendo modificada pelo homem através do tempo histórico. 

A concepção geográfica é bem clara nesse eixo quando afirma que mesmo que as 

ocorrências dos fenômenos naturais sejam independentes, da apropriação do espaço pela 

sociedade que acaba por contribuir para a modificação, provocando alterações dos 

fenômenos naturais. 

Os PCN’s, desde a sua publicação é uma referência para a educação básica. Por 

esse motivo, a proposta da presente pesquisa visou definir quais os parâmetros referentes 

aos temas da climatologia foram adotados pela Secretaria Municipal de Educação de Jataí, 

a fim de avaliar se a escolha do livro didático apresentado na metodologia dessa pesquisa 

foi adequada aos temas. 

Os objetivos propostos pelos PCNs (1998), no terceiro ciclo da Geografia sugeridos 

para trabalhar a climatologia, espera que o aluno possa ser capaz de: 

 

Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprios e 

que o espaço geográfico resulta das interações entre elas, historicamente 

definidas; 

Compreender a escala de importância no tempo e no espaço do local e do global 

e da multiplicidade de vivências com os lugares; 

Perceber na paisagem local e no lugar em que vivem as diferentes manifestações 

da natureza, sua apropriação e transformação pela ação da coletividade, de seu 

grupo social; 
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Reconhecer e comparar a presença da natureza, expressa na paisagem local, com 

as manifestações da natureza presentes em outras paisagens; 

Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos que diferentes grupos sociais se 

apropriam da natureza e a transformam, identificando suas determinações nas 

relações de trabalho, nos hábitos cotidianos, nas formas de se expressar e no 

lazer; 

Saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da 

paisagem, sobretudo mediante ilustrações e linguagem oral;  

 Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, 

orientação e distância, de modo que se desloquem com autonomia e representem 

os lugares onde vivem e se relacionam. (PCN’s, 1998. p. 53). 

  

Os parâmetros curriculares sugerem, para os conteúdos da climatologia, temas 

como água e ciclo, circulação atmosférica, os climas no território brasileiro e a sua 

influência na sociedade, conforme o organograma 1: 

 

Organograma 1 -  Os temas da climatologia sugeridos pelos PCN’s 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: PCN’S (1998)  

Organização: Cruz (2016) 
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e valorização do conhecimento adquirido pelo aluno no grupo familiar e no espaço vivido.  

A observação é o elemento de partida para compreensão da paisagem. Nesse 
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como uma totalidade e o homem em sociedade, problematizando a interação local e global 

no tempo e no espaço e as transformações no espaço resultantes das atividades 

econômicas. 

Uma das muitas dificuldades enfrentadas pelo professor em sala de aula diz respeito 

à captação do interesse dos estudantes pelos conteúdos apresentados. Estudar os 

fenômenos naturais desperta interesse nos alunos. Para uma aprendizagem que ajude o 

aluno a chegar nessa compreensão, os PCN’s (1998, p 61) relatam que “são inúmeros os 

recursos didáticos de que o professor poderá lançar mão para motivar o aluno nesses 

estudos”. Embora os PCNs (1998) sugiram propostas de como trabalhar esses conteúdos, 

nem sempre os livros didáticos são fiéis a essas diretrizes. É necessário pensar em aulas 

práticas que estimulem a participação e o interesse dos alunos com o desenvolvimento de 

aulas apoiadas em tecnologia e a ampliação de diferentes técnicas.  

Na verdade, trabalhar aulas diferentes, com metodologias que levam a uma 

aprendizagem na prática, é um desafio para o professor. Com a oferta de produtos da 

indústria cultural e de outros recursos tecnológicos, além de filmes, fotografias, músicas, 

charges, jogos, dentre outros, em virtude das novas tecnologias e do acesso a muitas 

informações, que estão cada vez mais presentes na vida dos alunos, o professor não deve 

deixar de utilizar esses recursos em suas aulas. Cada vez mais, os saberes escolares são 

associados às mudanças da modernidade e têm de dialogar com inúmeras orientações 

pedagógicas contemporâneas, a fim de desenvolver nos alunos a apropriação dos 

conteúdos na construção do conhecimento, sua finalidade. 

Nesse contexto, para proporcionar aos alunos uma reflexão sobre seu mundo, o 

professor precisa conduzir suas aulas com o intuito de destacar as semelhanças e as 

diferenças dos lugares e sua relação social com a natureza em escala temporal e espacial. 

 
Sob esta perspectiva, conhecer e entender a dinâmica do funcionamento da 

natureza e a interação entre seus elementos compõem os objetivos da Geografia, 

cuja interface com a climatologia evidencia-se pela importância de sua variação 

no espaço geográfico e no tempo (FERRETTI, 2012, p. 19). 

 

Através dos estudos da climatologia, os alunos passam a apropriar-se do 

conhecimento geográfico e, consequentemente, passam a ter um conhecimento do mundo 

em diferentes escalas, compreendendo os fenômenos naturais e sociais. Para a autora 

Ferretti (2012, p. 10), “assim, uma análise sobre climatologia deve-se em critérios que 

auxiliam o entendimento do clima como fator significativo que influencia a produção do 

espaço geográfico”.  
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Nessa perspectiva PCN’s (1998) aponta para o desenvolvimento das competências 

e habilidades do aluno voltado para a formação do cidadão crítico e consciente da realidade 

espacial que ele faz parte permitindo que tenha uma compreensão da relação dialética da 

sociedade e natureza. 

 

2.3 CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA ESCOLAR 

 

Falar das condições de clima e tempo é algo comum, principalmente após as 

discussões acerca dos problemas provocados pelo aquecimento global. Muitos dos 

problemas ambientais discutidos estão relacionados às mudanças climáticas, como o efeito 

estufa e o aquecimento global, temas que têm ganhado destaque na educação. Portanto, a 

elaboração de estratégias de ação e reflexão, bem como a prática de Educação Ambiental, 

por meio de políticas ambientais mundiais, iniciou um processo de sensibilização e 

sustentabilidade mundial, expresso em vários documentos mundiais. 

Apesar de o clima variar naturalmente, as concentrações globais de dióxido de 

carbono, metano e óxido nitroso, as atividades humanas, principalmente as emissões de 

gases devido ao uso de combustíveis fósseis e as mudanças de uso do solo acabam 

contribuindo para as alterações. As atividades antrópicas trouxeram como consequência a 

liberação de gases poluentes, como o CO2, na atmosfera. Os impactos ambientais 

relacionados à utilização dos recursos naturais são realizados de maneira impensada, 

tornando imperiosas as discussões, no mundo e principalmente nas escolas, sobre a atual 

situação em que se encontra o meio ambiente.  

Braga e Luiz (2005) analisaram os conteúdos de climatologia no livro didático da 5º 

série da rede pública de Goiânia, sua eficácia do processo de ensino e aprendizagem da 

climatologia, considerando a forma de abordagem associada a linguagem de ordem 

sequencial dos temas, elementos cartográficos, os exercícios e as atividades 

complementares. 

Tarifa (2006) apud Ribeiro e Sartori (2012, p 12) afirmam que “a utilização do 

conhecimento cotidiano estimula a percepção e a curiosidade dos alunos e, do ponto de 

vista didático, favorece sobremaneira o desenvolvimento da reflexão e observação [...]”. 

 

Segundo Fialho (2007), o clima está presente na sociedade, influenciando nas 

atividades cotidianas, o que justifica a necessidade de ser trabalhado em sala de aula, pois 

apresenta novas possibilidades de práticas para as formações de professores por meio do 
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ritmo da atmosfera ligadas à compreensão geográfica. As práticas, além de criar interações 

entre alunos e professores, despertam o interesse pelo conteúdo.  

Segundo Ferreti (2009, p.13): “Atualmente é imprescindível, por exemplo, que 

sejam incorporadas às práticas pedagógicas noções de “ritmo” e de “sucessão”, que 

transformam o clima em um atributo dinâmico”. 

Para Oliveira et al. (2012), a climatologia é um conteúdo relevante da Geografia. 

No entanto, as escolas têm apresentando um saber descontextualizado com o que diz os 

PCN’s, por não relacionarem esses conteúdos com a realidade dos alunos. 

Maia e Maia (2010) relatam que o ensino de climatologia nas escolas tem ocorrido 

baseado na climatologia tradicional e separativa, sem relacioná-la com a realidade dos 

alunos, sugerindo que as observações diárias do tempo por meio da utilização dos ditos 

populares contribuem para um fortalecimento dos estudos do clima e do tempo nas escolas. 

Maia e Maia (2010, p. 2) mostram que ainda tanto a Geografia quanto as ciências 

têm se responsabilizado pelos estudos da atmosfera, chamando a atenção dos geógrafos e 

ressaltando sua importância para esses estudos na atualidade. Somente a partir de 1980 foi 

que a climatologia passou a ganhar destaque nas escolas com o material “clima e tempo”, 

elaborado para propor mudanças na prática dos professores, sendo que se passaram mais de 

vinte anos sem nova produção ou atualização. 

Em sala de aula, os conteúdos de climatologia é abordado de maneira estática e sem 

nenhuma associação com o cotidiano dos alunos. A aproximação com a realidade do aluno 

contribui para despertar seu interesse durante a aprendizagem. Essa relação é mostrar que 

seus conhecimentos, suas vivências, são uma forma de conhecimento geográfico, baseado 

nos saberes e fazeres. 

Claval (2011) mostra a importância dos estudos da Geografia vernacular, que se 

baseia nos saberes-fazeres. É importante destacar que essa Geografia valoriza a experiência 

pessoal e coletiva, a vivência do grupo com os seus lugares em determinada época2.  

Segundo Neves e Sousa (2010) os trabalhos práticos em climatologia possibilita os 

alunos realizar análise e estabelecer uma relação do conteúdo ensinado em sala de aula 

com a sua vivencia.  

Rezende et al (2010) a partir do tema aquecimento global analisaram os livros 

didáticos do 6º ano da Rede Estadual de Jataí do fundamental II. Ao investigar as bases 

                                                 
2  A Geografia vernacular, segundo Claval (2011), é importante para reinterpretação da geografia 

científica, como o saber geográfico foi construído por meio do conhecimento baseado no senso comum, um 

conhecimento transmitido de geração em geração. 
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epistemológicas e pedagógicas procura proporcionar uma aproximação do tema com as 

informações científicas. 

Rezende e Mariano (2011) reconhece a importância do livro didático em sala de 

aula e a importância e investigar o tema aquecimento global no livro da rede pública 

estadual, contribuindo assim para o desenvolvimentos de material didático para o ensino da 

climatologia. 

Souza e Oliveira (2012) analisaram o livro didático e observaram que durante as 

aulas de climatologia, os alunos somente reproduziram os conteúdos dos livros didáticos 

que por sua vez apresentam conceitos amplos e sucintos. O livro didático no processo de 

ensino não pode ser a única ferramenta, pois a educação está cada vez mais inserida na 

dinâmica social e com os meios tecnológicos. A forma em que os conteúdos de clima estão 

apresentados nos livros didáticos dificulta a aprendizagem crítica e significativa aos 

alunos. Para que ocorra o processo de ensino o professor deve refletir e planejar os 

conteúdos curriculares e pensar em metodologia que vão além do livro didático. 

Rezende e Mariano (2012) proporciona o uso de material didático para ensinar o 

clima que possa auxiliar e estimular os professores em suas tarefas como educadores e o 

interesse pela pesquisa. Nesse sentido o aparelho construído foi o pluviômetro com os 

alunos realizado em sala de aula a partir de material reciclável, cada pluviômetro foi 

instalado na casa dos alunos e em seguida foi realizada a medição das chuvas, com 

anotações em planilha e por último a espacialização dos dados para construção de mapas 

por meio do programa Surfer. 

A prática docente em sala de aula com enfoque para a climatologia geográfica é 

também apresentada por Fortuna (2012, p. 2), que aponta que, 

 
no âmbito geográfico, a compreensão do clima está ligada ao entendimento da 

nossa realidade social e histórica e, por conseguinte, do ambiente no qual 

vivemos. Essa contribuição não se restringe apenas à materialidade como 

produto da relação entre ambiente e sociedade. Se levarmos em consideração os 

enfoques da chamada geografia da percepção, por exemplo, ampliaremos as 

linhas de investigação. 

 

Nesse sentido, Fortuna (2012) chama atenção para os PCN’s (1998), que não visam 

somente à exposição dos conteúdos ligados à climatologia, mas que também expõem que é 

importante um discurso pedagógico que proponha explicar e compreender essas interações 

entre sociedade e natureza, situando-se em diferentes escalas. 
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Barros e Barbosa (2013) descreveram que o ensino de climatologia ocorria de modo 

descritivo e com uma simples classificação do fenômenos ocorridos no mundo e teve como 

consequência a descrição e memorização em alguns conteúdos da Geográfica física. Com a 

pesquisa procurou demostrar que a climatologia pode ser trabalhada de forma diferenciada 

em sala de aula, a partir das características climática de sua região o aluno desperte seu 

interesse e sua criatividade, com a elaboração de experiências sobre elementos climáticos: 

Ciclo Hidrológico; Temperatura, umidade do ar; Pressão atmosférica. 

Silva et al (2013) desenvolveu um trabalho com a construção de material didático o 

pluviômetro com os alunos da turma do 6º e 7º na zona rural do município de Jataí-GO, 

após foi feito a espacialização dos dados de chuvas coletado pelos alunos. Essa atividade 

prática permitiu estabelecer uma relação com o conteúdo e vivencia dos alunos, pois o 

alunos foram responsáveis pela análise e coleta dos dados. 

Galvão e Alves (2014) trabalharam estratégias de ensinagem e avaliação através da 

eficiência das oficinas de climatologia geográfica. A oficina foi desenvolvida após a 

avaliação de questionários com os professores e após desenvolveu-se na Escola Estadual 

Andrelino Rodrigues de Morais, localizada em Goiânia, onde nessa instituição ocorreu a 

observação das aulas de Geografia e a intervenção das oficinas com os alunos. O manual 

de oficinas foi elaborada através de curiosidades, dicas de sites, atividades e propostas para 

discussões em sala de aula sobre os conteúdos ciclo hidrológico, termescópio, pressão 

atmosférica, núcleo de condensação, radiação solar, efeito estufa, umidade e outras 

atividades como: painel de nuvens, registro fotográfico, trabalho de campo e a construção 

de uma mini-estação. 

Na educação as atividades práticas para os conteúdo de climatologia geográfica, 

podem ser a coleta de chuva por meio do pluviômetro caseiro, com a proposta de leitura de 

gráficos, permitindo discutir a variabilidade temporal das chuvas e sua relação com a 

organização do espaço (CRUZ E MARIANO 2016). 

Mariano et al. (2016) partem de conceitos de como se formam as chuvas, utilizando 

como recurso a construção de pluviômetros como forma lúdica desenvolvido no projeto do 

PIBID, e teve como objetivo relacionar as vivências fora de sala de aula por meio de 

coletas diárias e observações de chuvas, o que possibilitou o conhecimento do clima local e 

uma prática entre professores e alunos3. 

                                                 
3  A construção do pluviômetro artesanal para o estudo das chuvas, foi um capítulo publicado no 

livro: “PIBID e Formação de professores na UFG: pressuposto teóricos e experimentos vividos”, com os 
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A compreensão do clima no entendimento geográfico está relacionada à 

compreensão social, e isso inclui entender os impactos dos elementos climáticos sobre a 

população e as mudanças provocadas no espaço onde vivemos. 

Para os autores Ribeiro e Sartori (2012, p 4), os estudos ligados à climatologia em 

sala de aula têm que partir  

 
do pressuposto da dinâmica atmosférica, já que sua manifestação ocorre 

mediante a evolução dos tipos de tempo configurados em “cadeias” nas 

sucessões mais habituais. A abordagem dinâmica do clima é um dos 

grandes avanços nos estudos desenvolvidos pela Climatologia Geográfica 

brasileira, já que incorpora e busca a noção de ritmo climático. 
 

Essa concepção inicia-se com a definição de Sorre (1951)4 e tem continuidade com 

os estudos de Monteiro (1971)5. O estudo da natureza e seus elementos contempla a 

Geografia em interface com a climatologia. Através do estudo do clima, os alunos passam 

a aprimorar os conhecimentos geográficos e compreender a relação entre a sociedade.  

Diante desse contexto atual, como fica o ensino de Geografia nas escolas? Como 

incentivar o aluno a ter interesse pela aprendizagem nos conceitos de climatologia e sua 

compreensão? Um dos objetivos referente aos conteúdos de climatologia é possibilitar aos 

estudantes a compreensão dos diferentes climas da Terra, porque existem regiões com 

temperaturas mais quentes e outras mais frias? Esse é maior desafio do professor: ensinar 

para os alunos esses conceitos teóricos com uma fácil compreensão. Para uma 

aprendizagem significativa, o entendimento sobre os fatores climáticos: como latitude, 

altitude, maritimidade, continentalidade, precisa estar claro. Esse entendimento é 

                                                                                                                                                    
autores a Dra. Zilda de Fátima Mariano, Coordenadora de área do PIBID, supervisora Régia Estevam Alves e 

os bolsistas Elisa Regina da Cruz, Taís Aparecida Oliveira. Rosilene Carvalho de Paiva Aguiar. Luline Silva 

Carvalho.  Fagner Moema de Souza. e Elina Pereira da Silva. 

4 
O ritmo é um dos elementos essenciais do clima. As descrições de Hann escapam frequentemente a 

esses inconvenientes. Ele se mantinha em contato mais estreito com a realidade climatológica do que sua 

definição poderia supor. Todavia, não podemos nos contentar com essa definição. A que nós propomos 

deverá levar em conta o fator tempo (duração). Não é, sem dúvida, perfeita. Contudo, corresponde melhor às 

nossas concepções.  

 Este texto corresponde ao capítulo introdutório da obra “Traité de climatologie biologique et 

medicale” publicado em 1934 em Paris sob a direção de M. Piery Masson et Cie Éditeurs. v. I, p. 1 a 9. 

Traduzido pelo Prof. Dr. José Bueno Conti. Departamento de Geografia/ FFLCH/USP. 
5  Monteiro (1991) descreve os estudos da climatologia geográfica em uma palestra  sendo após 

organizada em livros “Clima e Excepcionalismo: Conjecturas sobre o Desempenho da Atmosfera como 

Fenômeno Geográfico” Aponta que a proposta “análise rítmica” – segundo as condições e recursos 

disponíveis – consistia na montagem de um gráfico de representação simultânea dos elementos do clima em 

sua variação “diária”, acoplando a representação gráfica da sequência de alternância dos diferentes sistemas 

meteorológicos envolvidos na circulação secundária (MONTEIRO, 1991, p.38-39). 



35 
 

importante para que possam compreender seu clima local e os elementos do clima, como: a 

influência das massas de ar, da pressão atmosférica e da precipitação. 

Mas como entender a climatologia e como fazer com que os alunos a entendam? 

Segundo a Steinke (2012), o entendimento da climatologia requer uma compreensão básica 

dos controles físicos do clima, fatores astronômicos e os fatores terrestres, responsáveis 

pela variação de energia solar, que serão responsáveis por determinar os diferentes climas 

da Terra.  

Refletir sobre os conceitos de clima e tempo na Geografia nos impõe alguns 

desafios, de como apresentar uma climatologia fácil, a fim de questionar os alunos sobre 

para que serve esse estudo. Nesse contexto, partimos do livro da autora Ércilia (2012), 

“Climatologia fácil”, onde que, no primeiro momento, apresenta o porquê desse estudo.  

De acordo com Mendonça e Oliveira (2007, p. 15), 

 
a climatologia constitui o estudo científico do clima. Ela trata dos padrões de 

comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades humanas e 

com a superfície do planeta durante um longo período de tempo. Esse conceito 

revela a ligação da Climatologia com a abordagem geográfica do espaço 

terrestre, pois ela se caracteriza em um campo do conhecimento no qual as 

relações entre sociedade e natureza configuram-se como pressupostos básicos 

para a compreensão das diferentes paisagens do planeta e contribui para uma 

intervenção mais consciente na organização do espaço. 

 

Ao estudar os conteúdos da climatologia, é fundamental que o professor explique o 

porquê e o sentido desse conteúdo com a sua vivência e sua relação com o espaço onde 

está inserido. Para Steinke (2012, p. 13), “ao estudarmos algo que é por nós vivenciado, 

são muito maiores as chances de o aprendizado tornar-se mais consequentes”. Assim, a 

climatologia pode ser considerada como um dos conteúdos desafiadores para o professor, 

justamente por apresentar tantos conceitos, e, certamente, essa variedade não é fácil de ser 

memorizada pelos alunos, pois, mesmo que o aluno memorize, sabemos que logo será 

esquecido no tempo. Steinke (2012) afirma, ainda, que se o aluno compreender as 

características de circulação geral e relacionar com as paisagens diferentes que o planeta 

apresenta, a probabilidade de esquecer é menor. 

Nessa perspectiva, Vensentini (2006, p. 168) “numa geografia ligada à realidade do 

educando, onde este sinta que, através desse estudo, passou a compreender melhor o 

mundo em que vive desde a escala planetária até a nacional e a local, [...] frente a essa 

realidade histórica com suas contradições, conflitos e mudanças”.  
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Para trabalhar esses fenômenos naturais, é preciso que o professor, primeiramente, 

trabalhe a noção de espaço e sua escala temporal, e nesse trabalho do professor, o espaço 

geográfico pode ser interpretado como 

 
um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de 

objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um 

quadro único no qual a história se dá. No começo, era a natureza selvagem, 

formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por 

objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois cibernéticos, fazendo 

com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina (SANTOS, 

1997, p. 51) 

 

Nessa perspectiva, o espaço é reafirmado com uma abordagem de interpretação da 

realidade. O espaço é onde os alunos constroem sua identidade e adquirem seus saberes ao 

longo da sua vida. Essas mudanças espaciais acabam por interferir no modo de vida da 

sociedade com a natureza, e, assim, a Geografia passa a ser uma necessidade da sociedade. 

Segundo Ferreti (2009, p.13): “atualmente é imprescindível, por exemplo, que sejam 

incorporadas às práticas pedagógicas noções de 'ritmo' e de 'sucessão', que transformam o 

clima em um atributo dinâmico”. 

Sant’Anna Neto (2002) ressalta que é essencial transmitir os conceitos 

fundamentais da Climatologia para os alunos. Mas, se o professor não fizer a ligação com a 

realidade social, perde-se a oportunidade de incorporar um conjunto de conhecimentos à 

compreensão do território e à apropriação da natureza. 

Melo (2015) afirma que os conteúdos de climatologia apresentam a influência da 

geografia tradicional. Para romper com esse método o professor precisa trabalhar com 

aulas mais dinâmica, essas estratégias pode romper com o estudo tradicional com apenas a 

transmissão de conceitos, não permitindo uma reflexão e debate geográfico no estudo do 

clima.  

 

2.4 DOCÊNCIA ESCOLAR  

 

A Geografia escolar é uma disciplina que estuda as questões ligadas aos aspectos 

naturais e sociais, e, por essa razão, o aluno precisa compreender que o homem é o 

principal agente transformador do espaço, e adotar uma postura de um cidadão crítico, que 

questiona as transformações que estão ocorrendo nesse mundo. 

Conforme os PCN’s (1998), o ensino de Geografia foi marcado pelos 

procedimentos de descrição e memorização para compreender as paisagens naturais e as 

paisagens transformadas pelo homem, ou seja, uma Geografia que originou uma produção 
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de livros didáticos na década de 1970, com uma perspectiva de uma Geografia tradicional. 

No período histórico do pós-guerra, a realidade começou a mudar com o avanço do 

capitalismo e chamam atenção esses métodos da descrição, que foram considerados 

insuficientes para entender as mudanças que estavam ocorrendo no espaço e inicia-se um 

novo rumo para o ensino, a partir do movimento da Geografia crítica, que apresenta uma 

nova forma para interpretar o espaço, o território e a paisagem, promovendo uma série de 

mudanças nas propostas curriculares na década de 1980. 

Esse recorte espacial inicia-se a partir da década de 1970, com as mudanças 

ocorridas no período após a II Guerra Mundial, que possibilitaram um avanço tecnológico 

científico. Nesse contexto, fez se necessária uma ruptura entre as práticas positivistas no 

ensino. 

A Geografia escolar, a partir de 1980, promoveu uma revisão de seus conteúdos e 

recursos didáticos e sua ligação com as demais disciplinas. Assim, o objetivo é conduzir o 

aluno a construir um pensamento crítico e participativo na sociedade. 

Pontuschka et al. (2007, p. 68) apontam que:  

 
a Geografia ensinada nas escolas foi repensada durante a década de 1980, 

quando o movimento de renovação do ensino de Geografia fez esforços na 

melhoria da qualidade do ensino, promovendo uma revisão dos conteúdos, da 

abordagem metodológica e de sua relação com outras disciplinas. 

 

A Geografia nas escolas passou a ter importância por sua relevância nos estudos 

que dizem respeito aos aspectos físicos naturais e à relação do homem com a natureza, com 

uma análise que leve em consideração suas categorias. Para Cano (2012), a Geografia, 

como ciência ou escolar, passou então a ser conhecida como uma ciência que apresenta 

conceitos para desenvolver seus estudos, sendo definidos os seguintes conceitos: lugar, 

paisagem, território, região e espaço. 

No ensino de Geografia, é importante que o professor ensine a partir de escalas, 

para que o aluno possa compreender melhor uma escala global, pois ensinar a partir de 

recortes espaciais e temporais é um dos principais caminhos para o professor alcançar com 

êxito seu objetivo. De acordo com Callai (2010, p. 57), “[...] os recortes que a Geografia 

faz no espaço, especialmente para ensinar (mas não apenas) essa disciplina, tida por muito 

como simples descrição e de memorização [...]”.  

Desse modo, a Geografia tem como objetivo conhecer o mundo através de estudos 

e análises, mas cabe ao professor relacionar isso ao cotidiano dos alunos. Callai (2010, p. 

57) aponta que a Geografia, ao ser estudada, tem de considerar o aluno e a sociedade em 



38 
 

que vive. Não pode ser uma coisa alheia, distante, desligada da realidade. A Geografia 

escolar permite ao aluno compreender essa espacialidade e seus fenômenos, seus recortes 

espaciais local, regional, nacional e global. 

O conhecimento adquirido tem que ajudá-lo a compreender o espaço local e sua 

cultura; com isso, possibilita comparar a sua realidade com outras realidades. Cavalcanti 

(2002, p. 12) salienta que “[...] o trabalho de educação geográfica na escola consiste em 

levar as pessoas em geral, os cidadãos, a uma consciência da espacialidade das coisas, dos 

fenômenos que elas vivenciam, diretamente ou não, como parte da história social”.  

Cavalcanti (2008) ressalta que, em sala de aula, os professores logo percebem a 

dificuldade de aprendizagem, falta de interesse, realidade que exige que eles desenvolvam 

uma prática que resulte em uma aprendizagem significativa. Para alcançar esse resultado, 

primeiramente, temos que rever quais as práticas que facilitam o trabalho do professor nas 

aulas de Geografia e averiguar sua formação.  

Nesse sentido, é preciso reformular uma transmissão desses conteúdos que estejam 

ligados à tecnologia midiática para as aulas práticas. 

 
A sociedade contemporânea está diante de um fenômeno tecnológico e 

informatizado que potencializa o uso e a interação de recursos midiáticos, que de 

forma, direta ou indireta, e consegue causar alterações no meio social produzindo 

efeitos tanto em âmbito local quanto global. A internet como ferramenta 

midiática oferece aos indivíduos recursos poderosos de atuação social, e o 

professor pode ser o elo mediador para orientar e estimular a participação dos 

alunos dentro desse universo midiático que já está legitimado (GOMES, 2013, p. 

3). 

 

Assim, a Geografia, juntamente com outras áreas da ciência, precisa inserir em sala 

de aula a utilização de recursos midiáticos, a fim de estimular o interesse e aprendizagem 

dos alunos tem a finalidade de compreender essa espacialidade e com um olhar sensível ao 

senso comum atribuído ao espaço. 

 A Geografia precisa fazer uma análise que leve em consideração as diferenças 

espaciais e as práticas humanas vivenciadas nesse espaço. A regionalização e as mudanças 

ocorridas no final do século XXI exigiram dos geógrafos uma análise mais profunda do 

espaço, de modo a compreender essas mudanças. No ensino de Geografia nas escolas 

também não foi diferente, surgindo muitas críticas ao modelo metodológico. 

O professor precisa deixar claro que o objeto de estudo da Geografia é o espaço e 

compreender suas transformações, sejam sociais ou físicas. Acredita-se que uma prática 
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seja um caminho que possa contribuir para aulas mais atrativas, que facilitem a 

aprendizagem e despertem o interesse do aluno.  

O estudo refere-se ao espaço e às interações entre sociedade e natureza, conforme 

aponta Alves (2006, p. 134), 

 
nós, geógrafos, procuramos entender nossa sociedade, nosso mundo, a partir da 

análise do espaço geográfico. O espaço geográfico é produto das relações entre 

os homens com a natureza, e ao mesmo tempo é fator que interfere nas mesmas 

relações que o constituíram. O espaço é, então, a materialização das relações 

existente entre os homens na sociedade.    

 

Para Cano (2012), a reflexão acerca da Geografia escolar nos anos finais do 

fundamental objetiva levar o aluno a compreender esse objetivo e contribuir para a 

formação de um cidadão crítico em relação à compreensão da realidade. Mas, como 

ensinar melhor um tema importante? O autor faz um questionamento que julgamos 

importante para nós, professores, a respeito do trabalho pedagógico. Estar em sala de aula 

é vivenciar desafios e sabemos que muitos dos conteúdos têm que ser relacionados a uma 

teoria e prática, possibilitando uma melhor compreensão para o aluno.  

Para Melo (2015) um dos principais problemas na geografia escolar é 

distanciamento entre a relação dos conteúdos com a vida cotidiana dos alunos. Ainda 

convivemos com um modelo de ensino que apresenta por exemplos os climas de monções, 

as características climáticas da Europa, sem uma relação com a realidade do aluno, 

tornando assim uma enciclopédia geográfica. 

 

2.4.1 A formação de professores  

 

A formação de professores de Geografia tem tornado-se centro de atenção nas 

pesquisas de Castelar (1999), González (2002) Cavalcanti (2008) e Khaoule e Souza 

(2013) que apontam que o contexto da globalização requer uma qualificação da formação 

docente e como inserir essas mudanças no espaço em sala de aula. 

As constantes mudanças ocorridas no mundo, as inovações tecnológicas e a 

agilidade com que as informações e os conhecimentos são produzidos exigem, cada vez 

mais, que estejamos preparados para transformar nossa maneira de pensar e agir em 

relação aos acontecimentos. 

Cavalcanti (2008) aponta que, para entender as concepções da Geografia nesse 

mundo, torna-se necessário levar em consideração alguns fatores, como a globalização, 

sendo a responsável pela hegemonização dos espaços e da sociedade e que provoca 



40 
 

também o aumento da desigualdade no mundo, o desenvolvimento tecnológico nas áreas 

da comunicação e informação, o aumento da população nas cidades e por último chama 

atenção para o multiculturalismo. 

As mudanças que ocorrem nesse contexto da globalização, representadas pelo 

desenvolvimento tecnológico e o avanço científico, requerem formação de professores com 

conhecimentos que permitem reconstruir uma análise crítica desse mundo e de sua 

docência. 

González (2002) diz que o processo de formação dos professores ocorre por meio 

da orientação prática, que cria sua própria forma de trabalho. Sua orientação acadêmica são 

as estruturas disciplinares ensinadas na universidade, a orientação tecnológica, sendo as 

técnicas do conhecimento científico e a orientação personalista que são os processos 

bibliográficos dos professores.  

Com um mundo globalizado, essas características revelaram transformações no 

contexto mundial e também no ambiente escolar, e permitem uma reflexão em relação às 

dificuldades enfrentadas pelos docentes em sala de aula. 

Castelar (1999) afirma que um bom desempenho do professor envolve a formação 

acadêmica, formação continuada e sua relação de trabalho na escola (salário, quantidade de 

aulas, material de apoio). Somente com as melhorias na educação e nas condições de 

trabalho é que se pode pensar em cobrar o aperfeiçoamento dos professores. No entanto, o 

ensino no Brasil é um problema estrutural ligado ao sistema educacional como um todo, 

pois o professor passa por uma profissionalização insuficiente por causa do desmazelo das 

instituições governamentais. 

Cavalcanti (2010, p.1) afirma que:  

 
em razão das inúmeras dificuldades que enfrentam no trabalho, alguns 

professores se sentem inseguros e se fecham em uma atitude conservadora: 

optam por manter os rituais rotineiros e repetitivos da sala de aula, desistindo de 

experimentar caminhos novos. Outros pautam seu trabalho pelo desejo 

permanente de promover a aprendizagem significativa dos conteúdos que 

ensinam, envolvendo seus alunos e articulando intencionalmente seus projetos 

profissionais a projetos sociais mais amplos.  
 

As dificuldades, para alguns professores, talvez sejam a falta de qualificação, sem 

inovações em sala de aula, realizando sempre um trabalho rotineiro que não incentiva o 

interesse dos alunos, mas há também aqueles professores que buscam realizar um trabalho 

diferenciado, que favorece o progresso de suas aulas, despertando curiosidade e 

aprendizagem nos alunos. Segundo Castelar (1999, p. 53), o docente precisa “organizar, 
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programar e dar sequência aos conteúdos, de forma que o aluno possa realizar uma 

aprendizagem significativa”. É importante pensar qual conteúdo a ser trabalhado, 

respeitando o “desenvolvimento das habilidades e dos conceitos”. 

 Uma formação qualificada determina autonomia do professor nas escolhas do 

conteúdo e domínio de seus procedimentos para conseguir que o aluno compreenda o que 

foi ensinado. Para Castelar (1999) a prática do docente só estará capacitada, quando a sua 

formação inicial oferecer mais clareza dos conteúdos que o professor (a) vai trabalhar em 

sala de aula. 

A formação de professores requer uma ações que proporcionam; 

 
investir esforços na formação ancora saberes, experiências, culturas e 

embasamento capazes de desencadear um conjunto de ações para tornar o país 

justo no campo social. Nessa perspectiva, a formação de professores pode ser 

considerada a base de um processo que possibilita mais do que transformação no 

ensino. Implica, também, na diminuição e enfraquecimento de desigualdade social 

que há muito se enfrenta no Brasil.  (KHAOULE E SOUZA, 2013. p. 89)  

 

 A formação qualificada promove mudança no ensino, possibilita contribuições para 

reconstruir a relações sociais, desenvolver áreas de saberdes diversificados. Um país com 

professores com melhor formação contribui para um país mais justo no campo social com a 

formação de cidadãos mais críticos e capacitados para o mercado de trabalho. 

 

2.5 A PESQUISA AÇÃO 

 

A pesquisa qualitativa tem se tornado um caminho na ciência geográfica, para 

Lüdke e André (1986, p.11) “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”.  

Na perspectiva da pesquisa qualitativa, Koerich et al (2009, p 3) considera três 

dimensões quando é trabalhada em conjunto com a pesquisa ação “a ontológica, referente a 

natureza do objetivo a ser conhecido; a epistemológica, referente à relação sujeito-

conhecimento e a metodológica, referentes a processos de conhecimentos utilizados pelo 

pesquisador”. O pesquisador ao conduzir a pesquisa tem que considerar o conhecimento 

norteador para que o sujeito possa construir o seu, o pesquisador precisa assumir uma 

postura diferenciada, que prioriza a realidade para assim exercer uma prática por meio de 

uma ação. 
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Para Franco (2005) a pesquisa ação busca indicativos e respostas com o objetivo de 

promover uma transformação e participação entre sujeitos e pesquisadores. A dimensão 

metodológica precisa ser participativa e transformadora. Demo (1998, p. 3) considera que 

“não podemos nos desfazer todo dia para nos inventar de novo, como se não houvesse 

história. Entretanto, não é viável inovar sem nos desconstruirmos em certa medida”.  

Na educação a Pesquisa ação tem se tornado um interessante caminho para a 

produção do conhecimento com o intuito de promover uma transformação no que está 

sendo observado. Para conhecer e propor uma ação no campo teórico metodológico da 

climatologia geográfica, utilizamos a metodologia da Pesquisa ação, para promover uma 

mudança na docência escolar com os professores de Geografia.  

Thiollent (1988) menciona que, a Pesquisa ação é um tipo de investigação social 

com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. 

Segundo Elliott (1997, p.15), “a pesquisa ação permite superar as lacunas existentes 

entre a pesquisa educativa e a prática docente, ou seja, entre a teoria e a prática, e os 

resultados ampliam as capacidades de compreensão dos professores e suas práticas, por 

isso favorecem amplamente as mudanças”. É importante destacar que a Pesquisa ação 

“está comprometida com a produção de novo conhecimento através da procura de solução 

ou melhoramentos de problemas práticos da vida real” (MCKAY e MARSHALL, 2001, p. 

42).  

Com a finalidade de obter resultados mais relevantes, numa Pesquisa ação é preciso 

um envolvimento do pesquisado em todo o seu processo. Gil (1999, p. 47) afirma que 

“tanto a Pesquisa ação quanto a pesquisa participante se caracterizam pelo envolvimento 

dos pesquisadores no processo da pesquisa” 

Para Engel (2000, p. 184) 

 

a Pesquisa ação pode ser também classificada como autoavaliativa e 
situacional, pois procura diagnosticar um problema específico numa situação 

também específica, com o fim de atingir uma relevância prática dos resultados, 

sendo este um processo de aprendizagem para todos os participantes. 
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A Pesquisa ação é autoavaliativa, e seu diagnóstico é fundamental para identificar o 

problema. Os resultados dessa prática e de todo o processo se tornam relevantes para o 

pesquisador e para os participantes, pois envolve uma aprendizagem em todos os sentidos. 

De acordo com Fonseca (2002) a Pesquisa ação foi desenvolvida por Lewin 

(1946) para resolver dois problemas levantados pela sociedade em sua época: os 

problemas sociais e a necessidade de pesquisa. Esse tipo de pesquisa pressupõe uma 

participação planejada do pesquisador no sentido de transformar as realidades observadas.  

 

O objeto da Pesquisa ação é uma situação social situada em conjunto e não um 

conjunto de variáveis isoladas que se poderiam analisar independentemente do 

resto. Os dados recolhidos no decurso do trabalho não têm valor significativo em 

si, interessando enquanto elementos de um processo de mudança social. O 

investigador abandona o papel de observador em proveito de uma atitude 

participativa e de uma relação sujeito a sujeito com os outros parceiros. O 

pesquisador quando participa na ação traz consigo uma série de conhecimentos 

que serão o substrato para a realização da sua análise reflexiva sobre a realidade 

e os elementos que a integram. A reflexão sobre a prática implica em 

modificações no conhecimento do pesquisador. (FONSECA, 2002, p. 35). 

 

Em toda Pesquisa ação o objetivo é social podendo ser em conjunto ou não, os 

dados de todo esse processo só têm relevância se tiver uma mudança social, nesse sentido o 

pesquisador não pode ser só um observador, tem que participar. A sua ação traz uma 

reflexão e sugere mudanças no seu conhecimento. 

Tripp (2005, p. 445) “atribui-se a criação do processo a Lewin (1946). Embora 

pareça ter sido ele o primeiro a publicar um trabalho empregando o termo, pode tê-lo 

encontrado anteriormente na Alemanha, num trabalho realizado em Viena, em 1913”, após 

Lewin a pesquisa ação passou a ser utilizada em termo gerais para quatro processos 

diferentes, pesquisa diagnóstica, pesquisa participante, pesquisa empírica e pesquisa 

experimental.  
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3. MATERIAL E METODOS 

 

3.1 MATERIAL 

 

3.1.1 Área de Estudo 

 

A área de estudo foi o município de Jataí localizado no Estado de Goiás, com sede 

nas coordenadas geográficas (S) 17º 52' 53”;  e (W) 51º 42' 52”; na Microrregião do 

Sudoeste Goiano, pertencente a mesorregião Sul Goiano, abrangendo uma área de 

7.174,228 km². Segundo os dados do censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população total é de 88.006 habitantes, sendo que 81.010 residem na 

área urbana e 6.996 na área Rural. A população estimada em 2016 foi de 97.077 

habitantes. O mapa 1 indica a localização das escolas municipais que oferecem o ensino 

fundamental nos anos finais o ponto P1 localiza a Escola Romualda de Barros, P2 Escola 

Nilo Lottici, P3 Escola Rio Paraiso, P4 Escola Luziano Dias de Freiras e P5 Escola 

Clobertino Naves. 

 

Mapa 1 - Localização das escolas do município de Jataí-GO. 

 
Fonte: Cruz (2016) 
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Inicialmente, procedeu-se a um levantamento, junto a Secretaria Municipal de 

Educação, referente às escolas municipais de Jataí que oferece os anos finais do ensino 

fundamental. Constatou-se que em Jataí, em 2015, havia 9 escolas municipais, 

responsáveis pelo Anos finais do fundamental, sendo: 5 escolas municipais na zona 

urbana: Antônio Tosta de Carvalho, Flavio Vilela, João Justino de Oliveira, Luziano Dias 

de Freitas, Isabel Franco de Moraes e Silva e 4 escolas municipais na zona rural: Rio 

Paraiso III, Nilo Lottici, Romualda de Barros e Clobertino Naves.  

No entanto, a partir de 2016 foi anunciado pela Secretaria de Educação do 

Município a entrega de 4 escolas na zona urbana que ofereciam para a comunidade 

somente o ensino fundamental nos anos inicias, sendo elas as escolas Antônio Tosta de 

Carvalho, Flavio Vilela, João Justino de Oliveira, Isabel Franco de Moraes e Silva. 

No entanto em 2016 o município passou a conta com apenas uma escola na zona 

urbana, a Escola Luziano Dias de Freitas e as escolas na zona rural: Rio Paraiso III, Nilo 

Lottici, Romualda de Barros e Clobertino Naves. Assim, número de professores, sujeitos 

da pesquisa, que ministram a disciplina de Geografia serão cinco professores de Geografia. 

A justificativa da entrega das 4 escolas que ofertavam os anos finais do ensino 

fundamental foi apresentada pela Secretaria de Educação Izildinha Divina Borba Carvalho 

em um informe publicado no site da Secretaria de Educação do Município e baseado na lei 

9394 no artigo 10º da LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e desenvolver os 

órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; II - definir, com os 

Municípios, formas de colaboração na oferta do anos finais do ensino 

fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 

responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; III - 

elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 

diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas 

ações e as dos seus Municípios; IV - autorizar, reconhecer, credenciar, 

supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação 

superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; (LDB – Lei 9394) 

 

Para o poder público municipal a lei deixa claro um regime de colaboração entre 

Município e Estado. Dessa forma, o Estado atenderá do 6º ao 9º ano e o Município do 1º ao 

5º ano e a Educação Infantil, dividindo de forma igualitária as responsabilidades, como já 

ocorre atualmente em outros municípios goianos. Sendo assim, a partir de 2016, somente 5 

escolas passaram a oferecem os Anos finais do fundamental. (Quadro 2).  
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Quadro 2 - Escolas municipais que oferecem o ensino fundamental nos anos finais em Jataí-

GO 

 

Município – Jataí Nome das Escolas 

 

URBANA 

Escola Municipal Luziano Dias de 

Freitas 

 

 

 

RURAL 

Escola Municipal Romualda de 

Barros 

Escola Municipal Clobertino Naves 

Escola Municipal Rio Paraiso III 

Escola Municipal Nilo Lottici 

Fonte: Cruz (2016) 

 

3.2 MÉTODOS  

Em uma Pesquisa ação, assim como em qualquer processo é importante que siga 

um ciclo para que se aprimore o desenvolvimento da prática para seu planejamento e sua 

investigação. Tripp (2005) apresenta as fases do ciclo da Pesquisa ação, é preciso que 

“planeja-se, implementar-se, descrever-se e agir-se”. A implementação do clico começa 

com a solução do problema por meio da identificação, assim será necessário um 

planejamento para ser executado que possa resolver esse problema, com um 

acompanhamento e uma avaliação de todo processo. (Organograma 2).  

 

Organograma 2 - Fases do Ciclo Pesquisa Ação 

 
Fonte: Tripp (2005) 

Adaptado Cruz (2016) 
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Na primeira fase: planejar uma melhora da prática da pesquisa foi realizada 

uma revisão bibliográfica baseada em critério teórico e metodológico sobre a climatologia 

geográfica, com consulta em teses, dissertações, em artigos, livros de autores como: 

Monteiro (1991, 2001); Sant’ Anna Neto (2001, 2002); Zavattini (2004, 2014); Ferreira 

(2012) e uma base teórica de autores do ensino de climatologia geográfica, Fialho (2007); 

Ferreti (2009); Maia e Maia (2010); Fortuna (2012); Ribeiro e Sartori (2012); Steinke 

(2012) e Mariano et al (2016). 

Também o referencial teórico baseado em autores referentes ao ensino de Geografia 

e à docência escolar, sendo utilizado autores como: Cavalcanti (2002) Pontuschka (2007); 

Callai (2010); Castrogiovanni e Goulart (2010).  Nesse sentido Fonseca (2002, p. 32) 

aponta que 

 

a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. 

 

Esse levantamento bibliográfico é essencial em todo trabalho cientifico, conhecer 

os caminhos teórico e metodológicos do assunto da pesquisa permite que o pesquisador 

adquira mais conhecimentos e sustentação para comprovar sua pesquisa. 

Conforme art. 23 da LDB nº 9.394/96, os anos finais do ensino fundamental está 

estruturado em 9 anos. Nos termos previstos sugere-se que os Anos finais do ensino 

fundamental sejam assim mencionados. 

No entanto ao pensar nessa análise nos anos finais do ensino fundamental, o que 

nos interessou foi o 6º ano, por ser o ano em que os conceitos de climatologia mais 

abstratos são abordados.  

Nessa primeira fase do ciclo da Pesquisa ação, para que ocorra todo o 

conhecimento da realidade e um melhor planejamento, foi feito uma análise dos PCN’s 

(1998), no terceiro ciclo os conteúdos da climatologia, e para uma melhor compreensão da 

realidade da docência escolar. Depois procedeu-se uma análise dos trabalhos publicados 

nos SBCG’s. Em seguida, identificamos os conteúdos de climatologia na matriz do 

município e os conteúdos de climatologia do 6º ano no livro didático a fim de diagnosticar 

o problema. O que pretendemos foi uma ampliação de um horizonte crítico, com uma 

análise dos trabalhos publicados para uma contribuição com os professores da rede 

municipal com uma perspectiva da climatologia geográfica.  
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3.2.1 Procedimento metodológico para análise dos trabalhos publicados nos SBCGs, no 

período de 1992 a 2014 

 

Durante a pesquisa bibliográfica buscou-se analisar os trabalhos publicados nos 

Anais do SBCG’s no período de 1992 a 2014. Os eventos são realizados a cada dois anos 

em locais definidos nos eventos por meio de assembleia e votação dos filiados presentes. 

 A partir dos anais do evento, no site da ABClima, foi realizado a elaboração de 

fichas que tiveram como objetivo sintetizar as informações para gerar gráficos, mapas e 

criar categorias de análises e elaboração de tabelas no Excel para compilação das 

informações dos trabalhos. A primeira planilha continha o título dos anais, o local onde 

ocorreu o evento, eixo temático sobre o ensino, se a publicação foi resumo ou trabalho 

completo, local de origem do trabalho e a instituição e uma segunda planilha por regiões e 

municípios, identificando quantos trabalhos foram publicados por cada evento, e uma outra 

planilha que consta a quantidade de artigos por regiões. A última tabela os trabalhos 

relacionados a climatologia foi organizada por evento, nome do autor, origem da pesquisa 

e classificado em 5 categorias, as quais foram: 

a) Categoria 1: Visita a Estação Meteorológica, nesta categoria consideramos 

todos os trabalhos que apresentam discussões teóricas e práticas sobre o uso da 

estação da meteorologia convencional, automática e aparelhos, no ensino de 

climatologia. 

b) Categoria 2: Aparelhos Meteorológicos, estabelecemos nessa categoria o uso 

de aparelhos automáticos no ensino de climatologia; 

c) Categoria 3: Aparelhos Alternativos, foram selecionados os trabalhos que 

apresentaram práticas que permitiam a construções de aparelhos para o uso 

didático em sala de aula. 

d) Categoria 4: Recursos Didáticos, como o uso de histórias em quadrinhos, 

cartum, charge, fantoches, fotografia, jogos confeccionados, cartilha, murais ou 

painéis, atlas climatológico, o uso da linguagem do cotidiano, ditos populares, 

galinho do tempo, aula a campo e observações.  

e) Categoria 5: Recursos Tecnológicos Audiovisuais, sendo considerados os 

recursos audiovisuais como: música, filmes, imagem de satélite, pesquisa em 

sites, jogos, construção de software. Toda a ênfase dessa fase foi buscar 

conhecimento sobre os temas apresentados, e identificar o problema teórico 

metodológico dos conteúdos de climatologia geográfica e a prática docente.  
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3.2.2 Procedimento metodológico para análise do livro didático utilizado nas escolas 

municipais de Jataí-GO 

 

A análise do livro do 6° ano, do autor Fernando dos Santos Sampaio, (figura 1), 

publicado no ano de 2012, “Para Viver Juntos”, da editora SM, aprovado em 2014, pelos 

professores da Rede Municipal, no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

 

Figura 1 - Capa do livro “Para Viver Juntos”, utilizado pelo município de Jataí-GO 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

Foi utilizada a metodologia apoiada e adaptada em Castrogiovanni e Goulart (2010) 

o qual considera que o bom livro leva em consideração cinco itens: a) Fidelidade das 

informações, aqui nessa pesquisa, os conteúdos de climatologia e a qualidade das 

informações, identificação da abordagem da climatologia geográfica e se a realidade dessas 

informações permite uma visão clara e a identificação do conceito de clima; b) O estímulo 

a criatividade, se permite ao professor e alunos desenvolverem sua ideia por meio de 

aulas práticas? c) Representação cartográfica, se há uma representação cartográfica nos 

conteúdos da climatologia, essas informações são claras, há uma simplificação, lacunas de 

informações, utilização de ilustrações?; d) Uma abordagem que valoriza a realidade, 

que relaciona os  conteúdos de climatologia  com o local; e) Que enfoque o espaço como 

uma totalidade, se apresenta o conteúdo da climatologia envolvendo a partir do local com 

o espaço total. 
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3.2.3 Procedimento metodológico para aplicação dos roteiros semi-estruturado com os 

professores 

 

Os questionários têm como objetivo analisar o conhecimento sobre a climatologia 

geográfica e como têm sido trabalhados esses conteúdos nas aulas de Geografia. Para 

Kaercher (2010), o uso de questionário como instrumento vai permitir investigar a 

realidade do ensino de geografia. O questionário foi utilizado como instrumento de 

pesquisa para realizar a coleta de dados. Foram elaborados questionários semi-

estruturados, constituídos de perguntas abertas e fechadas, a fim de obter informações 

sobre as pessoas, sua formação acadêmica e seu trabalho, informações sobre o ensino de 

geografia nos conteúdos de climatologia, sobre o uso do livro didático (APÊNDICE A). 

Para aplicação do questionário foi necessário encaminhar o Projeto de Pesquisa 

para a Plataforma Brasil, por meio do cadastro para Login, preenchimento e após o envio 

do projeto. Esse cadastro foi realizado em 4 etapas, a primeira etapa o referencial teórico, 

objetivos, metodologia, participantes da pesquisa, Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o projeto, declaração do pesquisador, termos de anuências das escolas 

participantes e os termos de anuência da Secretaria de Educação Municipal.  

A segunda etapa foi encaminhado para o Conselho Diretor da Unidade (UFG-

Regional Jataí), a folha de rosto (ANEXO A) e (ANEXOB), o projeto para a sua 

aprovação, e após sua aprovação foi cadastrado no Sistema de Acompanhamento da 

Pesquisa (SAP). 

A terceira etapa a continuidade junto a Plataforma Brasil, com a aprovação do 

projeto no dia 07 de junho de 2016, com cadastro nº CAAE: 53536116.1.0000.5083 e com 

o parecer aprovado nº 1.619.503 (ANEXO C). 

A quarta etapa os questionários foram aplicados no dia 01º de agosto de 2016, no 

encontro pedagógico para o terceiro Bimestre. Antes foi apresentado o TCLE sendo 

realizado sua leitura e após entregou para os cinco professores de geografia os 

questionários para que pudessem responder as questões relacionadas a sua carreira docente 

e o ensino de climatologia. 

 

3.2.4 Procedimento metodológico para aplicação da entrevista com a Secretária Municipal 

da Educação 
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A entrevista realizada seguiu a metodologia de Gil (1999) que classifica os tipos de 

entrevistas: “informal”, “focalizada” “por pautas”, entrevista “estruturada”. A entrevista é 

uma das técnicas mais utilizadas em pesquisa. Nesse sentindo, o tipo de entrevista 

realizada foi “por pautas”, por apresentar uma estruturação, com poucas perguntas a fim de 

deixar o entrevistador falar livremente. 

Para Ribeiro (2008 p.141) a entrevista é uma “técnica mais pertinente quando o 

pesquisador quer obter informações a respeito do seu objeto [...]”.  

A entrevista, (APÊNDICE B) tem como objetivo nessa pesquisa investigar os 

assuntos relacionados à formação do professor e a situação relacionada a entrega, para ao 

Secretaria Municipal de Educação de algumas escolas que ofereciam os anos finais do 

ensino fundamental. Desse modo foi realizado uma entrevista com a Secretária de 

Educação: Izildinha Divina Borba Carvalho, por meio de uma gravação.  

A segunda fase do ciclo: agir para implementar a melhora planejada é o 

momento do agir, nessa fase foi realizado a sequência didática para ser aplicada com 

professores nos conteúdos de climatologia sobre o conteúdo estações do ano. 

3.2.5 Procedimento metodológico para uma ação com os professores: Sequência didática 

Para Zaballa (1988, p.18) as sequências didáticas são [...] conjuntos de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais 

[...]. 

A terceira fase do ciclo: Monitorar e descrever os efeitos da ação, destina-se ao 

acompanhamento dessa execução. É preciso fazer uma orientação desse processo acerca de 

como propor uma ação na docência escolar para os professores de Geografia. A proposta 

foi a utilização da sequência didática “estações do ano”, num curso de capacitação e 

orientação da sequência, pois as Estações do ano estão nos primeiros capítulos e esse é o 

primordial para os alunos entender os acontecimentos dos fenômenos naturais na Terra. No 

site do MEC, no portal do professor, utilizou-se o recurso audiovisual, ilustrativo e 

dinâmico “Capitão Tormenta e Paco em estações do ano” e pós a aplicação dos 

questionários para descrever o efeito dessa ação. 

A quarta fase do ciclo: Avaliar os resultados foi avaliação desde a análise 

bibliográfica, avaliação de todo o processo dessa ação, a aplicação dos questionários aos 

professores, da sequência didática na capacitação de professores.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: ABORDAGEM DA CLIMATOLOGIA 

GEOGRÁFICA 6 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA REDE 

MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 

 

Nessa parte, foram analisados os trabalhos publicados nos SBCGs que abordaram 

conteúdos de climatologia, na área do ensino de climatologia e no livro didático de 

Geografia do 6° ano e a sequência didática a ser trabalhada em sala de aula.  

 

4.1 ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O ENSINO DE 

CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA NOS SBCGs: ALGUMAS REFLEXÕES  

 

Os trabalhos publicados nos Simpósios Brasileiros de Climatologia Geográfica 

(SBCGs) foram consultados no site da Associação Brasileira de Climatologia (ABClima), 

que tem como objetivo “agregar profissionais do Brasil e do exterior que atuam e 

desenvolvem pesquisas no âmbito da Climatologia, promovendo sua qualificação científica 

embasada no debate permanente, condição necessária para atingir a excelência do 

conhecimento produzido” (ABCLIMA, 2016, p.1).  

Embora pesquisas acadêmicas e desenvolvimento de projetos em escolas 

apresentem um esforço na realização de atividades práticas que auxiliam os professores 

para o estudo dos fenômenos naturais do clima e as atividades antrópicas, essa realidade, 

muitas vezes, não chega à maioria dos professores, sendo que muitos acabam não tendo 

acesso a esse material. No entanto, a falta de tempo de muitos professores (carga horária 

alta) é apontada como uma justificativa para muitos problemas relacionados à prática em 

sala de aula, razão pela qual recorrem ao livro didático como ferramenta principal, o que é 

muito importante, porém, deve ser associado com outros recursos didáticos, de forma que 

torne a aprendizagem mais significativa.  

Nesse sentido, Steinke et al. (2014) reiteram que o ensino de Geografia, como o de 

outras disciplinas, depara-se hoje com a necessidade de aulas práticas para o processo de 

aprendizagem dos alunos.  

O 1º SBCG foi realizado entre 01 a 04 de dezembro de 1992, na cidade de Rio 

Claro, localizada no estado de São Paulo, promovido pelo Departamento de Geografia e 

pela Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UNESP – Campus Rio Claro. O tema 

sobre o ensino não foi contemplado como eixo nesse primeiro evento, mas teve a 

publicação de um trabalho sobre o ensino. 
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O 2º SBCG aconteceu na cidade de Presidente Prudente (SP), entre os dias 26 a 30 

de novembro de 1996. Esse evento foi promovido em Presidente Prudente, na Faculdade 

de Ciência e Tecnologia (FCT) – UNESP, junto ao Departamento de Geografia e 

Laboratório de Climatologia. O ensino foi contemplado no eixo 11, com o ensino de 

climatologia e outros, e teve 4 trabalhos. 

O 3º evento do SBCG ocorreu em Salvador(BA), nos dias 10 a 13 de outubro de 

1998; os responsáveis por esse evento foram o Departamento de Geografia, o Programa de 

Pós-Graduação e Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. O tema 

central desse evento foi “O Clima e a Sociedade Brasileira: Impactos Prognose para o 

Século XXI”, em que o eixo 6 tratou da “Metodologia, Técnica, Pesquisa e Ensino de 

Climatologia I”, com 2 trabalhos. 

A organização do 4º SBCG, que ocorreu no Rio de Janeiro(RJ), no período de 27 

de novembro a 01 do mês de dezembro de 2000 foi de responsabilidade do Laboratório de 

Climatologia e Análise Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com o 

Conselho Regional de Engelharia, Arquitetura e Agronomia do Estado (CREA). Os 

trabalhos publicados sobre o ensino foram no eixo 4, “Climatologia Geográfica e Educação 

Ambiental: Aplicações e desafios”, com 8 trabalhos. 

O 5º SBCG, realizado na cidade de Curitiba (PR), entre os dias 04 a 06 de 

dezembro de 2002, teve como responsável o Laboratório de Climatologia do Departamento 

de Geografia da Universidade Federal do Paraná. A temática foi: “Mudanças Globais e 

especificidades climáticas regionais e locais: avanço e desafios da climatologia 

contemporânea”. O eixo apresentado os artigos de ensino nesse evento foi o eixo 4 

“Climatologia Aplicada: Saúde Pública, Turismo, e Educação”, com 5 trabalhos. 

No 6º SBCG, que aconteceu em Aracaju (SE) em outubro de 2004, entre os dias 13 

e 16, organizado pelo Núcleo de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do 

Sergipe, com eixo central com o tema: “Diversidades Climática”, o ensino foi contemplado 

no eixo 5- “Outros”, com 8 trabalhos. 

O evento realizado em Rondonópolis (MT) promoveu o 7º SBCG, entre 13 e 16 de 

outubro de 2006, com o tema central “Os climas e a produção do Espaço no Brasil”, em 

que o ensino foi contemplado no eixo 4 - “Clima e Ensino: Teoria e Prática”, com 11 

trabalhos. 
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O evento realizado em Alto Caparaó (MG), entre 24 a 29 de agosto de 2008, foi o 

8º SBCG e trouxe a temática “Evolução Tecnológica e Climatologia”, em que o eixo 4 

“Teoria e ensino de climatologia” contemplou o ensino de climatologia, com 12 trabalhos. 

A cidade de Fortaleza (CE) foi palco do 9º SBCG, de 26 a 30 de setembro de 2010. 

O tema central do evento foi: “Climatologia e Gestão do Território”, organizado pela 

Associação Brasileira de Climatologia – ABClima e pelo Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Ceará. Os eixos não foram separados por título, mas o eixo 2 

contemplou os trabalhos referentes ao ensino de climatologia, com 17 trabalhos.  

O 10º SBCG aconteceu no período de 17 a 22 de novembro de 2012, promovido 

pela ABClima e a Universidade Federal do Amazonas – UFAM, do Instituto de Ciências 

Humanas e Letras, do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, nível mestrado. A temática sobre o ensino foi apresentada no eixo 1 “Clima e 

ensino: abordagens presentes e perspectivas futuras”, com 21 trabalhos.  

No 11º SBCG ocorrido em Curitiba (PR), no período de 14 a 17 de outubro, foi 

realizado também o V Simpósio Paranaense de Estudos Climáticos (V SIMPEC) e a 

Reunião com a Comissão de Climatologia da União Geográfica Internacional (COC-UGI). 

Nesse evento, os trabalhos sobre ensino de climatologia foram apresentando no eixo 4 

“Ensino de Climatologia”, com 17 trabalhos.  

Os dados do mapa 2 mostram que nas onze edições dos SBCGs, de 1992 a 2014, 

foi possível perceber que, dentre as regiões que apresentam maior quantidade de trabalhos, 

que a região Sudeste teve maior destaque, com 40 trabalhos publicados, seguida pela 

região Centro-Oeste, com 27 trabalhos, 19 na região Nordeste, 15 na região Sul e 5 na 

região Norte.  
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Mapa 2 - Produção dos trabalhos em ensino publicados nos SBCGs, por regiões do Brasil, 

no período de 1992 a 2014. 

 
Fonte: Cruz (2016) 

 

Entre as cinco regiões, a primeira a publicar um artigo foi à região Sul, no evento 

ocorrido em Rio Claro que, mesmo não contemplando um eixo sobre ensino, o trabalho 

traz uma reflexão e uma prática dos fenômenos atmosféricos, com a sugestão de uma rede 

de observações nas escolas de Pelotas-Rio Grande do Sul. No entanto, só a partir de 2004 a 

região volta a se destacar nos eventos. A região que teve uma participação contínua foi a 

Sudeste, deixando apenas de publicar no primeiro evento, ocorrido em 1992.  

As regiões Centro-Oeste e Nordeste tiveram participação nos eventos que 

ocorreram a partir de 2000, realizado no Rio de Janeiro, e foi no evento em Manaus, em 

2012, que obtiveram a maior quantidade de trabalhos publicados.  
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 Durante os eventos analisamos que quatro deles ocorreram no Sudeste (Rio Claro, 

Presidente Prudente, Rio de Janeiro, e Alto Caparaó), talvez esse seja um dos motivos que 

levaram a região Sudeste a se destacar, mas não podemos deixar de mencionar o destaque 

do Centro-Oeste teve, pois, mesmo com apenas um evento na Região foi o segundo na nas 

publicações. 

Nos eventos nos SBCGs ficou evidente que, nos últimos anos, o interesse pelo 

ensino e pela prática em climatologia tem se expandido no Brasil e as instituições que têm 

se destacado nas pesquisas relacionadas ao ensino de climatologia, foram: UFG; UFC; 

UFU; UFG-Regional Jataí; UFS; USP; UFRJ; UEM; UFMT; UNESP-Rio Claro; UFBA; 

UFJF; UFPR; UFV; UNB; NI; UFMS; UFP; UFPA; UFPEL; UFSCAR; FECILCAM; 

UEA; UEL; UERN; UFMG; UFRN; UFT; UNEC; UNESP-Presidente Prudente; UNIC; 

UNICAMP; UNIFIEO-Osasco SP; UNISC; UNIT; FEUDUC. (Mapa 3). 

Durante os eventos dos SBCGs evidenciou-se que, nos últimos anos, o interesse 

pelo ensino e a prática em climatologia tem se expandido no Brasil. No total, foram 36 

instituições que participaram das 11 edições dos SBCGS, concentrados nas capitais, e os 

resultados mostraram um destaque para Jataí no interior de Goiás. Os maiores índices de: 

Goiânia (UFG) com 10 trabalhos; Fortaleza (CE) com 9 trabalhos, na região Nordeste 

destacou também a Universidade Federal de Sergipe com 6 publicações, Uberlândia (UFU) 

com 8 trabalhos; Jataí em Goiás (UFG-regional Jataí) com 7 trabalhos, São Paulo (USP) 

com 6 trabalhos, Rio de Janeiro (UFRJ) e o Paraná com a Universidade Federal do 

Maringá(UFC) com 4 publicações, sendo a universidade que mais se destacou na região 

Sul do Brasil. 

Esse fato de Jataí-GO ter se destacado nesses trabalhos decorre do fato de que o 

laboratório de climatologia da Universidade Federal – Regional Jataí desenvolve, desde 

2000, projetos de extensão organizados pela professora Dra. Zilda de Fátima Mariano, que 

proporciona a alunos graduandos a oportunidade de desenvolver nas escolas das redes 

privada e particular a construção de aparelhos meteorológicos alternativos de baixo custo, 

visita à estação meteorológica, elaboração de metodologias para as aulas de climatologia 

para educação básica e cursos para capacitação de professores. No CONPEEX, evento que 

contempla as pesquisas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas dentro da UFG, a 

pesquisadora destaca-se com a publicação de quatro trabalhos: Resende et al. (2010), 

Resende e Mariano (2011), Resende e Mariano (2012) e Silva et al. (2013). (Mapa 3). 
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Mapa 3 - Publicação de trabalhos por instituições no SBCGs 

 
 

 
Fonte: Cruz (2016) 

 

Nos trabalhos publicados, verificou-se que muitos estavam ligados à pós-graduação 

(pesquisas de mestrado e teses), projetos de extensão e cultura, Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
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Docência (PIBID), Programa de Licenciaturas PROLICEN, no caso, na UFG e na UFG - 

Regional Jataí e também o Programa de Bolsas de Extensão (PROBEC), o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Programa de Educação 

Tutorial (PET)), Fundação de Amparo à Pesquisa de MG (FAPEMIG), pesquisas de alunos 

da graduação e docentes de universidades. 

As contribuições também foram acrescidas pelo PIBID, que permitiu o 

desenvolvimento de práticas relacionadas à climatologia. Segundo Carvalho (2016), o 

PIBID surge enquanto política pública educacional inserida num cenário de constantes 

transformações, cuja proposta é a formação de professores em níveis de ensino, extensão e 

pesquisa e o desenvolvimento das atividades em diversos projetos; atua como práxis, sendo 

essas atividades sempre relacionadas à prática. 

As regiões Nordeste e Sudeste foram as que mais se destacaram em número de 

instituições que ofertam cursos de Geografia; porém, a região Centro-Oeste, mesmo com a 

menor oferta de instituições, destacou-se entre as regiões. (Tabela 1).  

 

Tabela 1 -  Relação de artigos publicados e a oferta de instituições 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC (2016)  

 Organização: Cruz (2016) 

 

Assim, pode-se verificar que, mesmo tendo a região Sudeste o maior número de 

instituições que ofertam o curso de Geografia, a região Centro-Oeste, com menor número, 

foi o segundo lugar em publicações, com 27 publicações, o que mostra que um destaque 

proporcionalmente maior, pois a quantidade de instituições que ofertam o curso de 

Geografia no Sudeste é bem superior à do Centro-Oeste. O gráfico 1 exibe as instituições 

de filiação dos autores, junto com o número de artigos de cada instituição. 

 

 

 

Regiões Instituições que 

ofertam o curso 

de Geografia 

Artigos Publicados 

Norte 77 5 

Nordeste 131 19 

Centro Oeste 47 27 

Sudeste 178 40 

Sul 80 15 
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Gráfico 1 - Relação entre trabalhos publicados no SBCGs e a oferta de de intituições que 

ofertam o curso de Geografia no Brasil (1992-2014) 

 

Fonte: MEC (2016)  

Organização: Cruz (2016) 

 

No entanto, mesmo a região Sudeste tendo se destacado, quando analisada no 

(Mapa 1), ao ser comparada com a quantidade de universidades que ofertam o curso de 

Geografia (Gráfico 1), denota-se que a região Centro-Oeste, com 59%, tem uma 

participação mais relevante que a Sudeste, com 22%. E a região Nordeste também teve um 

destaque importante, pois conta com uma grande oferta de instituições e pode observar-se 

no gráfico que obteve um valor aproximado de artigos publicados em relação à região Sul. 

 

4.1.2 Classificação dos trabalhos referentes ao ensino nos Simpósios Brasileiro de 

Climatologia Geográfica entre o período de 1992 a 2014  

 

Os trabalhos publicados nos SBCGs sobre o ensino foram agrupados em 

categorias para análise, dentre as quais foram estabelecidas cinco categorias:  

- Categoria 1: Visita à Estação Meteorológica - nessa categoria, consideramos 

todos os trabalhos que apresentaram discussões teóricas e práticas sobre o uso da estação 

da meteorologia convencional, automática e aparelhos; 

- Categoria 2: - Utilização de aparelhos para coleta de dados nas escolas ou em 

sala de aula; 

- Categoria 3: - Trabalhos que apresentaram práticas que permitiram a construção 

de aparelhos alternativos; 
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- Categoria 4: -Trabalhos que utilizaram o uso de histórias em quadrinhos, 

cartum, charge, fantoches, fotografia, jogos confeccionados, cartilha, murais ou painéis, 

atlas climatológico, o uso da linguagem do cotidiano, ditos populares, galinho do tempo, 

aula a campo e observações; 

- Categoria 5: - Trabalhos voltados para uma prática das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC’s), sendo considerados os recursos audiovisuais, como 

música, filmes, imagem de satélite, pesquisa em sites, jogos, construção de software. 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Classificação dos trabalhos publicados sobre o ensino de climatologia, nas 5 

categorias, nos SBCGs 

 
Fonte: Cruz (2016) 

 

Verificou-se que as práticas do ensino de climatologia teve resultados nos 11 

eventos do SBCGs, de 1992 até 2014. O número de trabalhos publicados foi mais 

contemplado nos três últimos, ou seja, o crescimento de publicações ocorreu a partir do 

evento em Alto Caparaó (MG), em 2008, com 12 trabalhos e com maior destaque em 2010, 

em Manaus (AM), com 21 trabalhos. 

Nas categorias estabelecidas, constam 90 trabalhos publicados sobre sugestões de 

prática nos conteúdos de climatologia; porém, os trabalhos publicados nas 11 edições do 

evento foram 106, mas, para essa análise, consideramos somente os trabalhos que se 

agruparam nas categorias estabelecidas. Os dados revelam um crescimento da pesquisa 

voltada para o ensino de climatologia e a ampliação de metodologia para ser utilizado em 
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sala de aula. A produção de iniciação científica referente à climatologia geográfica nas 

aulas de Geografia vem aumentando em função do crescimento dos projetos de pesquisas, 

aumento de professores mestres e doutores que se interessam por essa área e programas 

como PIBID, no Brasil, e PROLICEN, em Goiás. Nesse sentido, os trabalhos são 

contribuições de pesquisadores e professores que se preocupam em proporcionar pesquisas 

no ensino, no âmbito da climatologia geográfica. Daí a importância de que esses 

professores tomem conhecimento desses trabalhos, de forma que possam servir como 

recursos para as aulas.  

No gráfico 2, as práticas para a climatologia geográfica podem ser trabalhadas por 

diversos recursos, ampliando o conhecimento de professores e alunos sobre esses 

conteúdos e despertando um maior interesse dos alunos.  

Dentre as cinco categorias, a categoria 4 “Diversos Recursos Didáticos” teve maior 

destaque, com 28 trabalhos, que apresentaram diversos meios para uma prática que torne a 

aula mais dinâmica e mais interativa para os alunos e as sugestões encontradas foram aula 

a campo, que abordou a temática do solo, vegetação, arborização, limpeza urbana, 

avaliação da qualidade do ar, percepção do conforto térmico, observações de nuvens, 

intensidade dos ventos, do tempo, o uso de jornais, ditos populares, sequência didática, 

painéis, galinho do tempo, história em quadrinhos e fantoches, jogos educativos 

confeccionados e cartilha, essa categoria constou uma maior quantidade de trabalhos por 

abranger diversas metodologias. (Gráfico 2). 

A categoria 5 “Recursos Tecnológicos e Audiovisuais” foi o segundo destaque, 

com 23 trabalhos publicados, em que os autores desenvolveram trabalhos utilizando 

Datashow, internet, hipermídia, consulta a sites, que proporcionaram atividades sobre 

análise rítmica, o uso de imagens de satélites, cartilha digital, software que explica o 

funcionamento da estação meteorológica, a utilização de filme, música, vídeo e imagens de 

internet sobre climatologia (Gráfico 2).  

A categoria 1 “Estação Meteorológica”, com 13 trabalhos, e a categoria 3 

“Construção de Aparelhos Alternativos”, com 14 trabalhos, tiveram um destaque próximo, 

em que a visita à Estação Meteorológica tem contribuído muito para o ensino da 

climatologia e a construção de aparelhos alternativos tem possibilitado uma transmissão 

dos conteúdos de maneira diferenciada em sala de aula. Nessa categoria 3, os professores 

encontram diversas sugestões para trabalharem a prática, como a construção de aparelhos 

de baixo custo e dinâmico. Entre os trabalhos publicados, as sugestões apresentadas foram: 
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a construção da rosa dos ventos, de pluviômetros, higrômetro, barômetro, biruta, 

anemômetro psicômetro, cata vento e construção de uma miniestação na escola. 

A categoria 2 “Aparelhos meteorológicos”, com 12 trabalhos publicados, foi a que 

teve menor destaque nos trabalhos, que pode ser pela influência dos custos dos aparelho. 

Nos trabalhos foram encontrado sugestões como: a utilização de aparelhos 

termohigrômetro digital, Baro-termo-higrômetro e estação automática Weather Hawk. 

Esses aparelhos foram utilizados em escolas e em universidades, com alunos da graduação, 

propondo o conhecimento do aparelho, coleta e análise dos dados  

Analisando os trabalhos publicados e suas experiências em sala de aula, procura-se 

evidenciar como esses trabalhos têm contribuído para os conteúdos de climatologia 

geográfica na educação, no ensino fundamental, desde a visita à estação meteorológica, a 

utilização de aparelhos, construção de aparelhos de baixo custo, diversos outros recursos, 

como ditos populares, cartazes, imagens, jogos e recursos tecnológicos.  

 

4.2 ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR DE GEOGRAFIA MUNICIPAL – 6º ANO 

NOS CONTEÚDOS DE CLIMATOLOGIA 

 

Procurou-se identificar o eixo e o bimestre em que os conteúdos são ofertados para 

os alunos do 6º ano da rede municipal. A base para análise foi a matriz curricular e, 

posteriormente, fez-se uma comparação com o livro didático. 

Analisando-se a matriz, em comparação com o livro didático, além de apresentar 

semelhança em termo de estrutura, definida pelos PCN’s, verifica-se que ela apresenta, 

também, uma similaridade com o que sugere os PCN's, no eixo 2. (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Matriz curricular de geografia – 6º ano nos conteúdos de climatologia, nas 

escolas municipais de Jataí-GO 

Eixos Expectativa Conteúdo 

 

Eixo 1 -

Percepção 

espacial 

Conhecer a origem do Sistema Solar e do Planeta 

Terra, bem como seus principais movimentos e 

como estes influenciam nas estações do ano; 

2. Compreender como os movimentos da Terra 

influenciam no estabelecimento dos fusos horários 

e na mudança de data; 

 

Origem do Sistema 

Solar e da Terra; 

 

Movimentos da Terra e 

Estações do Ano; 

 

Eixo – 3 

Bimestre 

Planeta 

Terra: 

Hidrosfera 

. Estudar o ciclo que a água realiza no ambiente, 

compreendendo o processo de formação de chuvas, 

rios, lagos e oceanos; 

2. Trabalhar os diversos tipos de uso da água, 

destinação de resíduos e sustentabilidade, com foco 

O ciclo da água e a 

distribuição da água no 

planeta; 

Águas continentais e 

águas oceânicas; 
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e 

Atmosfera 

nas águas continentais e em questões regionais 

como consumo humano, animal e na agricultura; 

3. Compreender as diferentes formas de degradação 

das águas oceânicas e continentais na visão da 

educação ambiental; 

Água: consumo e 

degradação; 

Água na atmosfera e 

formação de chuvas. 

Eixo – 4 

Bimestre 

Planeta 

Terra: 

Hidrosfera 

e atmosfera 

Compreender a diferença entre tempo e clima e os 

elementos atmosféricos e fatores climáticos que 

determinam as características climáticas de 

diferentes regiões, com foco nos climas do Brasil; 

 

Conhecer os principais tipos de clima do planeta e 

suas relações com as zonas térmicas, correntes 

marítimas e outros elementos e fatores climáticos; 

 

Trabalhar com diferentes formas de poluição 

atmosférica, seus efeitos sobre as mudanças 

climáticas e ações de educação ambiental. 

 

 

Elementos atmosféricos 

e diferenciação de tipos 

de clima 

 
Fatores, Dinâmicas e 

Climas da Terra. 

Fonte: Matriz Curricular do Município (2016) – Adaptado Cruz (2016) 

 

Em relação aos temas apresentados no livro, verifica-se que são bem coerentes com 

a matriz, visto que no livro são trabalhadas as questões exigidas em cada eixo. Entretanto, 

o livro não menciona o termo climatologia geográfica, mas trabalha os conteúdos 

envolvendo os fatores sociais, as transformações do espaço com os fatores e elementos do 

clima. Nesse sentido, é importante que o papel do professor, em sua docência escolar, 

promova um diálogo entre livro didático e educando, sendo mediador para que possa 

ocorrer uma transmissão dos conteúdos com uma perspectiva geográfica e o cotidiano do 

aluno. 

 

4.3 OS CONTEÚDOS DE CLIMATOLOGIA NO LIVRO DIDÁTICO 

 

O livro didático apresenta-se como um recurso essencial na sala de aula e seu 

estudo e análise têm sido apontados por diversos autores, como Pontuschka et al. (2009, p. 

339), que apontam que “este recurso apresenta múltiplos aspectos, sendo uma produção 

cultural e, ao mesmo tempo, uma mercadoria”. O livro é uma produção cultural, mas é 

também um retorno de capital. No entanto, o momento de escolha do livro pelos 

professores requer uma leitura e análise comparada com as exigências dos PCN’s, 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e matriz curricular, verificando se o livro 

apresenta uma linguagem simples e clara dos conceitos geográficos e sugestões de 

atividades complementares.  
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Segundo Pinto (2015), o livro é um material importante para professor e alunos, e 

apresenta que o livro do 6º ano, “Para Viver Juntos”, traz para os alunos uma abordagem 

ambiental que facilita a compressão dos espaços global e local.  

A pesquisa avaliou o livro didático “Para Viver Juntos”, do autor Fernando dos 

Santos Sampaio, bacharel em Geografia e Doutor em Geografia Humana pela 

Universidade de São Paulo (USP). Trata-se de uma coleção da editora SM. O livro foi 

publicado em 2012, terceira edição, composto por nove capítulos, com indicação de leitura, 

atividades complementares, respostas dos exercícios, indicação de sugestões para trabalhar 

aula prática e projetos de intervenções. 

A análise do livro foi realizada baseada na metodologia apoiada e adaptada em 

Castrogiovanni e Goulart (2010) e utilizada por Resende et al. (2010), que apontam que um 

bom livro deve levar em consideração cinco itens: a) Fidelidade das informações; b) O 

estímulo à criatividade; c) Representação cartográfica; d) Uma abordagem que 

valoriza a realidade; e) Que enfoque o espaço como uma totalidade, descritos no 

Capítulo 3, item 3.2. 

 

4.3.1 Fidelidade das informações e o conceito de clima 

 

Inicialmente, apresentamos a estrutura do livro, conforme quadro 5, que foi 

dividido em nove capítulos. Os capítulos que apresentaram os conteúdos relacionados à 

climatologia estão no Capítulo 2, Zonas térmicas da Terra, no capítulo 4, O planeta Terra, 

no Capítulo 7 - Hidrosfera terrestre, no Capítulo 8 - Atmosfera terrestre e, no Capítulo 9, a 

biosfera. (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Os conteúdos de climatologia no livro didático “Para Viver Juntos”, utilizado no 

6º ano das escolas municipais de Jataí-GO 

Capítulos Módulos 

Capítulo 2 

– Zonas 

térmicas da 

Terra 

 Módulo 2 – Localização (As linhas imaginárias, os 

paralelos e as zonas térmicas) 

Capítulo 4 

– O planeta 

Terra 

 Módulo 2- Os principais movimentos da Terra 

(Movimentos de rotação e translação, distribuição 

dos raios solares e a estações do ano). 
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Capítulos 7 

– 

Hidrosfera 

terrestre 

 Módulo 1 – água na Terra (importância da água, o 

ciclo da água e a distribuição da água no planeta). 

Capítulo 8 

– 

Atmosfera 

terrestre 

 Módulo 1 – A atmosfera (conhecendo a atmosfera, 

o conceito de tempo e clima, previsão do tempo); 

 Módulo 2 – Elementos atmosféricos (a 

temperatura, as precipitações, tipos de chuvas, a 

pressão atmosférica e os ventos); 

 Módulo 3 – Dinâmicas climáticas (circulação 

atmosférica, os climas do Brasil, os climas da 

Terra, os fatores do clima); 

 Módulo 4- Poluição atmosférica e suas 

consequências (Chuva ácida, inversão térmica, 

destruição da camada de ozônio e efeito estufa). 

Capítulo 9 

– A 

biosfera 

 Módulo 1 - A composição da biosfera (a interação 

dos elementos da biosfera e os grandes biomas); 

 Módulo 2 – A atuação humana e os ambientes 

naturais (influência mútua entre a natureza e as 

sociedades humanas). 

Fonte: Cruz (2016) 

 

De acordo com Castrogiovanni e Goulart (2010), um bom livro deve apresentar 

uma fidelidade das informações. Seguindo essa metodologia, foram analisados os 

conteúdos de climatologia, a fim de investigar se as informações estão fiéis e são 

suficientes para alcançar resultados satisfatórios. O capítulo 2 traz o primeiro contato com 

a climatologia geográfica; as linhas imaginárias permitem aos alunos compreenderem a 

distribuição de raios solares sobre a superfície, caracterizando as zonas intertropical, 

subtropical e polar. É importante compreender a função dos paralelos, que é a latitude, que 

é um fator importante do clima (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 -  Representação das Zonas Térmicas da Terra 
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Fonte: Sampaio (2012) 
 

Após a explicação das zonas térmicas da Terra, que será importante a sua revisão e 

continuidade no capítulo 4, quando os alunos estudarão os movimentos da Terra de rotação 

e translação, que são influenciados pelos raios solares.  
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O livro utiliza figuras ilustrativas, com resolução adequada, que facilitam na 

aprendizagem e compreensão. O conteúdo e os conceitos transmitidos são coerentes com 

outros autores, pois, sobre esse assunto, Ayoade (2003, p. 26-27) afirma: 

 
A quantidade total de radiação recebida em determinado local é também afetada 

pela duração do dia. A duração do período de luz, obviamente afeta a quantidade 

de radiação recebida. A duração do dia varia com a latitude e com a estação. Nas 

proximidades do Equador, dias e noites são de duração quase igual durante o 

ano. A duração do dia geralmente aumenta ou diminui com o aumento da 

latitude, dependendo da estação. No verão, por exemplo, a duração do dia 

aumenta do Equador em direção ao polo Norte e diminui em direção ao polo sul. 

(...) Durante o solstício de inverno do hemisfério Norte ocorre o inverso. A 

duração do dia aumenta em direção ao Sul, mas diminui em direção ao polo 

Norte.  

 

  Com base nesta colocação apresenta pelo autor pode-se entender que a quantidade 

de radiação determina a duração do dia, desse modo a duração do dia em um determinado 

lugar pode ser afetado pela latitude que varia a partir do equador e através dos movimentos 

de translação. 

No livro didático, apresenta-se o conteúdo movimento de rotação dia e noite, na 

página 72, o movimento de translação na página 74 e estações do ano na página 75. A 

latitude e a quantidade total de radiação solar, a partir do Equador, são os fatores 

responsáveis por determinar a duração do dia e as estações do ano de um lugar para outro. 

Na Figura 3 está representado os movimentos de dia e de noite. Nesse momento, é 

importante utilizar como reforço para explicação, o globo terrestre, simulando a rotação da 

Terra, e com auxílio de uma lanterna para representar o sol. Essa situação demostra em 

sala de aula o movimentos da terra em relação ao sol a influência dos raios solares. (Figura 

3). 
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 Figura 3 – Representação do movimento dia e noite 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

O capítulo 4, ainda, traz a importância de entender o movimento de translação. 

Sobre o movimento de translação, é fundamental deixar claro para os alunos o seu 

objetivo, pois é por meio dele que entenderão os fenômenos naturais em curto prazo, que 

determinam as estações do ano.  

 O fator importante para entender o clima da Terra e “as estações do ano” é entender 

os solstícios e equinócios, no hemisfério norte e sul; para essa informação, o livro é 

incompleto, pois em momento algum comenta sobre esse fenômeno (Figura 4). 

No solstício de verão, no hemisfério Sul, com os raios solares incidindo 

perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, implica no hemisfério Norte a receptação 
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de menor insolação e a instalação da estação fria, com dias mais curtos e noites mais 

longas. Ocorrendo o contrário, no solstício de verão do Hemisfério Norte, com o Sol 

incidindo perpendicularmente ao Trópico de Câncer, e a ocorrência da estação fria no 

hemisfério Sul.  

Para entender esse assunto, Ayoade (2003, p. 26 e 27) descreve que: 
 

A quantidade total de radiação recebida em determinado local é também afetada 

pela duração do dia. A duração do período de luz, obviamente afeta a quantidade 

de radiação recebida. A duração do dia varia com a latitude e com a estação. Nas 

proximidades do Equador, dias e noites são de duração quase igual durante o 

ano. A duração do dia geralmente aumenta ou diminui com o aumento da 

latitude, dependendo da estação. No verão, por exemplo, a duração do dia 

aumenta do Equador em direção ao polo Norte e diminui em direção ao polo sul. 

(...) Durante o solstício de inverno do hemisfério Norte ocorre o inverso. A 

duração do dia aumenta em direção ao Sul, mas diminui em direção ao polo 

Norte.  
 

No equinócio, que marca o início da primavera ou do outono, dependendo do 

hemisfério, pois o disco solar encontrando-se no plano da órbita terrestre, a radiação incide 

perpendicularmente ao Equador, possibilitando que ambos hemisférios recebam a mesma 

insolação, fazendo com que dias e noites durem 12 horas em todo o planeta. 

 

Figura 4- Representação do Movimento da Terra 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

Mais uma vez, o livro reforça a importância de entender a distribuição dos raios 

solares. Cabe ressaltar que esse conteúdo é primordial para os alunos entenderem o clima 

da Terra. A latitude, a partir do Equador, é o fator responsável para determinar as zonas 

térmicas da Terra. Sampaio (2012) considera que as zonas térmicas são o primeiro 
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elemento diferenciador do clima. Sendo fiel a essa informação, o livro está correto, pois o 

clima da Terra será definido por meio das zonas térmicas, sendo zona intertropical, clima 

tropical, zona temperada, clima temperado, e zona polar, clima frio. (Figura 5). 

 

Figura 5 -  Representação das Zonas térmicas da Terra 

 
Fonte: Sampaio: 2012 

 

Em relação às estações do ano, o livro não traz uma apresentação fiel, mostrando a 

transição das quatro estações, a obra apresenta uma figura que ilustra o movimento de 

translação em torno do sol. (Figura 6). 
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Figura 6 – Representação das estações do ano 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

Porém, um equívoco foi encontrado nesse conteúdo das estações do ano; na figura 

7, que define cada característica das estações em zona temperada, não se apresenta uma 

figura para explicar as estações em zona intertropical e polar. Essa ilustração não é correta 

para países localizados em zona intertropical, como é o caso da maior parte do território 

brasileiro.  

 

Figura 7 – As estações do ano, nas zonas temperadas 

 

Fonte: Sampaio (2012) 

 

Para Mendonça e Dani-Oliveira (2007), na grande maioria do território brasileiro, 

registram-se médias de temperaturas elevadas durante o ano todo, sendo que no Sul são 

registradas temperaturas médias anuais mais baixas e maior amplitude térmica anual. Essa 

configuração climática brasileira é influenciada pela luminosidade do céu, pois o país 
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situa-se em uma zona intertropical, que resulta em elevadas temperaturas aliadas à 

pluviosidade. 

Na figura 7 consideramos que, sem uma explicação do professor, essa figura pode 

influenciar os alunos a pensarem que essa figura serve para qualquer localização. É 

importante que o livro adote uma ilustração e explicação sobre as características das 

estações do ano, considerando a influência das zonas térmicas da Terra.  

Ou seja, em regiões próximas ao Equador, a duração dos dias e noites são 

praticamente iguais no ano. Nas regiões localizadas em zonas temperadas, a duração do dia 

e noite pode aumentar ou diminuir, de acordo com cada estação do ano.  

Sobre este fenômeno Ferreira, (2016, p. 50) registra complementando: 

 

Como a órbita da Terra é um ciclo anual, o eixo de inclinação da Terra muda em 

relação ao Sol. Isto causa uma maior concentração de raios solares entre o 

Trópico de Capricórnio (23,5º S) e o Trópico de Câncer (23,3º N), migrando de 

um lado para o outro. O maior aquecimento da superfície terrestre ocorre nesse 

espaço, onde os raios solares incidem diretamente durante todo o ano. As 

temperaturas entre essas latitudes, portanto permanecem altas o ano inteiro.  
 

A partir da compreensão acerca do movimento da Terra o autor afirma que o ciclo 

anula da Terra em ralação ao so varia e permite que a concentração dos raios solares seja 

no espaço entre os trópicos, assim nas baixas latitudes predomina altas temperaturas 

durante o ano. 

No Capítulo 7, o livro apresenta uma figura para entender o ciclo hidrológico, com 

uma boa ilustração. Porém, não faz uma ligação da importância desse ciclo para entender o 

clima, uma vez que todos os fenômenos naturais ocorrem por causa do vapor de água 

presente na atmosfera. 

É relevante explicar o ciclo hidrológico, que é importante para entender que esse é 

um processo natural e renovável que contribui para os elementos do clima, como a 

precipitação e umidade relativa do ar. No entanto, o autor explica todo o processo, mas não 

faz uma relação geográfica do clima. 

Todavia, é possível ao professor, por meio dessa figura, fazer referências na 

perspectiva da climatologia geográfica, explicando como o homem pode interferir no ciclo 

hidrológico. 

Ao analisar a matriz curricular do município, vê-se que os Capítulos 2 e 4 são 

trabalhados no 1º Bimestre. Todavia, conceitos importantes, como movimentos de rotação 

e translação e a distribuição dos raios solares, precisam ser reforçados, razão pela qual é 
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importante que o professor faça uma revisão no Capítulo 8, para que os alunos possam 

relembrar, facilitando a compreensão dos fenômenos naturais a serem trabalhados nesse 

capítulo.  Ciclo Hidrológico. (Figura 8). 

 

Figura 8 -  Representação do Ciclo Hidrológico 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

 

O Capítulo 8 apresenta os conceitos de climatologia, definição de clima e tempo e a 

importância da atmosfera, explicando, ainda, os elementos do clima, o que é uma massa de 

ar, os tipos de chuvas, os ventos, temperatura, fatores do clima, latitude, maritimidade, 

altitude e continentalidade. Esses conceitos apresentam uma visão clara para a climatologia 

geográfica? O livro em momento algum comenta em climatologia geográfica, mas traz 

uma explicação que valoriza a influência dos fatores sociais e naturais no clima: as 

camadas da Terra e a explicação dos elementos e fatores do clima. O livro apresenta que a 

atmosfera controla a temperatura, a umidade do planeta e nesse trecho é possível perceber 

que a atmosfera está interligada a diversos fatores e que para compreender sua dinâmica é 

fundamental abordar a hidrosfera, a biosfera.  

A figura 9 “As camadas da Terra” traz uma apresentação das camadas da 

atmosfera, na perspectiva geográfica. A troposfera é o que nos interessa, por nela estarem 

inseridos os fenômenos naturais como vento, chuvas e a formação de nuvens, além do que, 

é nela que ocorrem também os fenômenos geográficos e os fenômenos sociais. 
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Figura 9 – Representação das camadas da atmosfera 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

Segundo Steinke (2012), a atmosfera geográfica é a camada mais baixa da terra, 

estando presentes nela 90% dos gases e uma alta concentração de vapor de água, 

responsável por determinar as condições do tempo, sendo importante para o homem e 

outros seres vivos. 

Sampaio, no livro, traz uma definição de clima. Segundo a proposta no livro, 

“Clima é um conjunto das situações atmosféricas mais recorrentes na região. Para 

determiná-lo, é necessário observar as características do tempo atmosférico durante um 

período de, pelo menos, trinta anos” (SAMPAIO, 2012, p. 112). Essa definição está de 

acordo com o conceito de clima da climatologia geográfica? Quando afirma que o clima é 

uma observação de trinta anos, o livro traz uma perspectiva da climatologia tradicional, e 

quando o livro aborda que o clima é um conjunto de situações, que é preciso observar o 

tempo e suas características, traz uma abordagem da climatologia geográfica. 

Na obra analisada, os conteúdos e os conceitos da ciência geográfica são 

apresentados considerando objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais, sendo 

abordados de modo gradual, possibilitando aos conteúdos analisados uma compreensão das 

Extratosfera 

Mesosfera 

Termosfera 

Exosfera Troposfera 
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interações entre natureza e o cuidado com o meio ambiente. A coleção apresenta uma 

definição de clima proposta com uma perspectiva que relaciona tanto a climatologia 

tradicional quanto a climatologia geográfica. Desse modo, observa-se que há uma 

preocupação com situações mais recorrentes na análise do clima, e, nessa parte, deixa de 

mencionar que essa análise do tempo recebe influência de fatores sociais antrópicos e 

fatores geográficos que influenciam para determinar o clima de uma região. 

No Capítulo 8, foi apresentada a importância da previsão do tempo, ressaltando 

que, desde a Antiguidade, os seres humanos procuram observar o tempo para planejar suas 

atividades e que o avanço tecnológico possibilitou a criação de aparelhos capazes de medir 

o tempo. Nesse momento, a concepção geográfica está presente, pois faz uma relação do 

tempo com as necessidades do homem, como as atividades agrícolas, turismo, vestimentas, 

transporte aéreo e marinho. O autor deixa claro que a ciência que estuda os fenômenos 

naturais da atmosfera é a meteorologia e a sofisticação dos aparelhos é importante para 

alertar a população sobre esses fenômenos. 

Por mais que o autor relacione a previsão do tempo com as necessidades, não dá 

ênfase ao fato de que o tempo sofre alterações diariamente e muitas delas estão 

relacionadas aos contextos sociais e como o homem tem modificado o espaço no tempo 

histórico. Ao afirmar que o tempo sofre alterações diariamente, traz uma abordagem que 

alcança o nível geográfico, pois analisa o tempo numa sequência contínua. Para Sant’Anna 

Neto (2008), essa relação antrópica do homem com o meio é o que caracteriza a Geografia 

do clima. 

Em seguida, mostra que o clima é marcado por uma série de elementos, como a 

temperatura, as precipitações, a pressão atmosférica e os ventos. A proposta teórico-

metodológica apresenta uma climatologia geográfica, pois dá ênfase aos fatores 

geográficos que influenciam no clima e no tempo, como latitude, altitude e maritimidade. 

Nesse tema, apresenta a formação das chuvas e os tipos de chuvas; no entanto, para 

entender toda essa dinâmica das chuvas, somente os dados serão insuficientes, sendo 

preciso entender como os fatores geográficos e dinâmicas sociais interferem nesse 

processo. (Figura 10). 
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Figura 10 - Os tipos de chuvas 

   
  Fonte: Sampaio (2012) 
 

O autor deixa claro como é formado cada tipo de chuva. Discorre sobre chuvas 

orográficas, formadas quando o vento úmido encontra um obstáculo como morro, serra ou 

montanhas; mostra que as chuvas frontais ocorrem muito nas cidades, e que são o encontro 

de duas massas de ar quente e outra fria, em que a quente sobe e o frio desce, provocando 

chuva e, ainda, que a chuva de convecção ocorre em dias quentes, pela intensa evaporação 

da água. 

Nesse tema, apresenta a pressão atmosférica e os ventos, com a definição de que 

pressão é a força que o ar exerce sobre a superfície terrestre e sua variação está relacionada 

à temperatura. Novamente, nesse item, o professor tem que relembrar com os alunos a 

definição de baixa e média latitude e alta latitude, distribuição dos raios solares e as 

influências do espaço geográfico, como a altitude do relevo. O professor precisa explicar 

que o ar frio é pesado e tende a descer, então as zonas polares exercem alta pressão, 

enquanto as zonas equatoriais exercem baixa pressão. (Figura 11). 

Nesse mesmo tema, para entender esse processo, o autor utiliza a figura 11 para 

explicar como os ventos se deslocam e menciona que são provocados por fatores locais, 

como o caso dos ventos locais, a brisa marinha e terrestre. 

O livro didático adotado pelos professores pontua também o conteúdo sobre a 

inversão térmica, um fenômeno que afeta a qualidade do ar. Para Sampaio (2012), “a 

inversão térmica é um fenômeno atmosférico que ocorre geralmente nos meses mais frios 

[…]”. Esse fenômeno pode afetar a qualidade do ar e comprometer a saúde humana, como 

problemas respiratórios. O autor é coerente e apresenta a influência do clima na saúde 

humana, sendo fiel a essas informações. 

Nesse mesmo tema, para entender esse processo, o autor utiliza a figura 11 para 

explicar como os ventos se deslocam e menciona que são provocados por fatores locais, 

como o caso dos ventos locais, a brisa marinha e terrestre. 
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Figura 11 – Representação da Pressão atmosférica e os ventos 

 
Fonte: Sampaio (2012) 
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4.3.2 O estimulo à criatividade 

 

Nesse momento, percorremos pelo livro didático, verificando se há sugestões de 

atividades que estimulem a criatividade, relação com o seu cotidiano, incentivo às aulas 

práticas para tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas para os alunos. 

 O autor apresenta uma atividade fácil e simples, que pode ser feita em sala de aula: 

a simulação da rotação da Terra. A figura 12 possibilita uma atividade prática referente à 

rotação da Terra, utilizando os seguintes materiais: maçã, palito de churrasco, caneta 

hidrográfica e lanterna. 

 

Figura 12 – Atividade prática simulando a rotação da Terra 

 
Fonte: Sampaio (2012) 
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 Nessa atividade o autor sugere a construção do pluviômetro, um método bastante 

utilizado por diversos autores. Resende et al. (2012) utilizaram o pluviômetro alternativo, 

feito com garrafa pet, para analisar a precipitação pluvial em um determinado período, no 

município de Jataí, propondo aulas mais dinâmicas e incentivando a participação dos 

alunos. (Figura 13). 

 

Figura 13 -  Construção do pluviômetro alternativo 

 
Fonte: Sampaio (2012) 
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 Essas atividades permite trabalhar o local e o espaço de vivência dos alunos, 

confirmando o que sugerem os PCN’s, pois trazem uma aproximação com a realidade e o 

dia a dia dos alunos. 

Esta metodologia, quando associada à perspectiva da climatologia geográfica, 

apresenta resultados mais satisfatórios. Todavia, para esse procedimento, não basta apenas 

realizar a coleta; é preciso analisar os dados de chuva e fazer uma estudo dos tipos de 

tempos, para que os alunos possam fazer uma análise rítmica de como esses fenômenos 

interferem no clima e na organização social. 

Nessa atividade, os alunos têm a oportunidade de apresentar sua criatividade, e 

dependendo da dificuldade da turma, o professor pode se posicionar como mediador. Outra 

contribuição da atividade é a relação do conteúdo estudado com a sua realidade, sendo 

solicitado que os alunos descrevam qual clima predomina em sua região. Para desenvolver 

essa atividade, tem que estar claro o que foi estudado no Capítulo 4, sobre a distribuição de 

raios solares sobre a superfície terrestre, sendo importante nessa atividade, ainda, o uso de 

mapas e a noção espacial. A atividade questiona sobre as alterações que o clima e tempo 

vêm sofrendo. 

 

4.3.3 Representação cartográfica nos conteúdo da climatologia 

 

A realidade do espaço é valorizada por meio da reflexão sobre o cotidiano do aluno, 

na medida em que oferece a linguagem cartográfica na leitura e interpretação e 

representação do espaço geográfico em suas múltiplas escalas. As estratégias 

metodológicas e atividades de ensino sugeridas permitem que os alunos desenvolvam sua 

criatividade na interpretação do espaço, respeitando o estágio cognitivo do aluno. Entres as 

estratégias, foram selecionados os conteúdos que apresentam mapa. (Figura 14). 
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Figura 14 - Os climas da Terra 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

Na figura 15, verifica-se que o autor valoriza a cartografia, interpretação de texto, a 

criatividade para ensinar o espaço geográfico e os temas referentes à dinâmica climática. 

Foram identificados, nesse capítulo, os fatores responsáveis por influenciar o clima de uma 

região, como a altitude, latitude, continentalidade, maritimidade e as correntes marítimas. 

Observa-se que há uma representação cartográfica que valorizando o clima envolve uma 

combinação de elementos climáticos entre si e uma relação com elementos geográficos.  
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Figura 15 – Fatores do clima 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

Por último, realizou-se, nesse capítulo, uma síntese do módulo, que traz uma 

apresentação do clima do Brasil e os climas da Terra. Sampaio (2012, p. 183) afirma que 

existem algumas diferenças de uma região para outra e também uma variação ao longo do 

ano, a espacialização do clima no território brasileiro, que em geral predomina o clima 

quente e úmido. Ao afirmar que existe uma variação do clima de uma região para outra ao 

longo do ano, nota-se um conceito da climatologia tradicional, pois a abordagem 

geográfica considera o clima por meio da análise rítmica para analisar os tipos de tempos e 
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seu acompanhamento, levando em consideração a influência da latitude em um 

determinado recorte espacial. (Figura 16). 

 

Figura 16 – Climas do Brasil 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

Nessa parte, foi identificada no mapa de precipitação se o uso da cores são visíveis 

e adequadas para representar as índices pluviométricos, observa-se que o mapa apresenta a 

média e considera um período anual entre os intervalos de 1931 a 1990, trazendo uma 

perspectiva da climatologia tradicional. Por meio das cores é possível analisar a quantidade 

de chuvas em mm em cada Estado brasileiro. (Figura 17). 
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Figura 17 Precipitação média anual nos estado brasileiros 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

A representação cartográfica nesse mapa também constou em verificar se os mapas 

estão corretos e apresentar os elementos essenciais para a sua leitura. Os mapas da figura 

18, figura 19 e figura 20 também conta com título, legenda, escala, rosa dos ventos e fonte 

os mapas também apresentam uma ótima ilustração das cores. 
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Figura 18 Temperatura anual no Brasil 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

Figura 19 As massas de ar no inverno e verão 

 
Fonte: Sampaio (2012) 
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Figura 20 - Brasil previsão do tempo 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

4.3.4 Uma abordagem que valoriza a realidade e o espaço  
 

 O livro propõe fazer a leitura de um climograma, e nas páginas 194 e 195 do livro o 

autor apresenta a distribuições das chuvas, o autor propõe atividade que permite analisar o 

climograma da cidade de Goiânia. (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Figura 21 – Atividade com Climograma 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

Nessa parte, a análise do livro constou em verificar se a obra traz conteúdos que 

valorizam a realidade do espaço, o lugar de vivência dos alunos. 

 Os PCN’s (1998), no terceiro ciclo, sugerem o conhecimento relativo à natureza, à 

ação do indivíduo na construção do espaço, sendo referências o espaço vivido e a paisagem 

local, e deve ser utilizado o conhecimento em seu dia a dia. 

As atividades foram sugeridas como desenho de fenômenos meteorológicos, 

descrevendo, permitindo que o aluno desenvolva a sua criatividade, a resolução de 
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atividade com a sugestão da descrição do clima onde o aluno mora e como o clima 

interfere em suas atividades diárias. (Figura 21). 

 
Figura 22 – O clima local 

 

Fonte: Sampaio (2012) 

 

4.3.5 Que enfoque o espaço como uma totalidade 

 

A coleção apresenta possibilidades de exploração de forma reflexiva, e aproveita a 

contextualização dos conceitos geográficos com o lugar dos alunos, bem como as 

diferentes temporalidades e espacialidades, contribuindo para o desenvolvimento de 

raciocínio entre a natureza e sociedade envolvendo temática que discute os problemas 

ambientais globais que permite ao professor um trabalho nas perspectiva da climatologia 

geográfica. 

A obra estabelece relação com a transformação do espaço, abordando os problemas 

ambientas, a poluição da atmosfera e suas consequências a nível global, bem como 

demonstra, nesse conteúdo, a aplicabilidade dos conhecimentos que envolvem a 

Climatologia geográfica. A obra articula esse conteúdo de forma crítica, discuti a 

influência da sociedade. Nesse conteúdo a obra não valoriza os saberes prévios e o 

cotidiano dos alunos para compreender o espaço local e em diferentes escalas, é importante 

que o professor trabalhe suas aulas esses temas a partir do local para entender o global. No 

município de Jatai pode ser abordada sem sala de aula assuntos como: a perca do bioma 

cerrado devido a expansão do agronegócio, a poluição, as queimadas, os resíduos sólidos 

entre outros. No entanto percebe-se que o livro favorece, a compreensão da climatologia 

numa perceptiva geográfica, mesmo deixando de comentar em alguns conteúdos. (Figura 

23). 
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Figura 23 - Consequências globais 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

O autor apresenta o assunto relacionado ao efeito estufa indicando a localização 

desse gás, que fica a 30 quilômetros de altura e funciona como filtro dos raios ultravioletas, 

prejudiciais à vida no planeta. Apresenta resultado de pesquisas, afirmando que os 

clorofluorcarbonos (CFCs) reagem com as moléculas de ozônio. Nesse tema, o autor não 

deixa claro para os alunos como é formado o ozônio e suas influências com o espaço 

geográfico, pois o ozônio forma-se na região de clima equatorial, por receber maior 

incidência de raios solares, fazendo com que a molécula de oxigênio se rompa. Afirma 
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Steinke (2012) que, ao se romper uma molécula de oxigênio, os átomos separados se 

combinam e formam o ozônio O3. (Figura 24). 

 

Figura 24 - Efeito estufa 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

O livro não deixou de relacionar a vivência dos alunos, confirmando as exigências 

dos PCN’s (1998) e sempre que possível fez uma relação da climatologia com a sociedades 

e suas ações antrópicas que influenciam no clima da Terra em relação à construção do 

espaço geográfico, para a contextualização e construção do conhecimento, percebe-se o 

uso de múltipla linguagem, imagens, mapas e sugestões de atividades práticas e exercícios 

de fixação para que os fenômenos atmosféricos possam ser compreendidos no espaço 

geográfico. 

Em relação as fidelidade das informações e o conceito de clima no conteúdo dos 

movimentos da Terra de rotação e translação são influenciados pelos raios solares. O livro 

apresenta o conteúdo fiel a essa informação. O livro utiliza figuras ilustrativas com 

resolução adequada que facilita na aprendizagem e compreensão. O conteúdo das zonas 

térmica é transmitidos sendo coerente com outros autores e reforça a importância de 

entender a distribuição dos raios solares. Cabe ressaltar que esse conteúdo é primordial 

para os alunos entender o clima da Terra. 
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O fator importante para entender o clima da Terra “as estações do ano” é entender 

os solstícios e equinócios no hemisfério norte e sul, para essa informação o livro é 

incompleto, pois em momento algum comenta sobre esse fenômeno. 

Na análise do livro foi encontrado um equívoco nos conteúdo das estações do ano, 

na figura 7 em que define cada características das estações em zona temperada e não 

apresenta uma figura para explicar as estação em zona intertropical e polar. Essa ilustração 

não é correto para países localizado em zona intertropical, como é o caso da maior parte do 

território brasileiro.  

No conteúdo ciclo hidrológico a obra não faz uma ligação da importância desse 

ciclo para entender o clima, uma vez que todos os fenômenos naturais ocorrem por causa 

do vapor de água presente na atmosfera. 

O estimulo à criatividade foi encontrado no livro sugestões de atividades que 

estimulem criatividade como a simulação do movimento da Terra e a construção de 

pluviômetros alternativo. 

Em relação a representação cartográfica nos conteúdo da climatologia, O autor é 

coerente apresente vários mapas relacionados aos elementos climático. Os mapas 

apresentam uma boa representação das cores e a maioria apresentam os elementos 

essências para a leitura do mapa. Todos os mapas apresentam título, legenda, fonte, 

orientação, porém em alguns mapas não foi identificado a fonte que indica quem criou o 

mapa e o ano.  

Sobre a abordagem que valoriza a realidade e o espaço a obra traz uma traz 

conteúdos que valoriza a realidade do espaço, o lugar de vivencia dos alunos com 

sugestões de atividade que discute o clima local e atividades que permite a análise de 

climograma da cidade de Goiânia. 

A coleção apresenta possibilidades de exploração de forma reflexiva que enfoque o 

espaço como uma totalidade, com diferentes temporalidades e espacialidades e discute os 

problemas ambientais globais que permite ao professor uma trabalho nas perspectiva da 

climatologia geográfica e também a obra estabelece relação com a transformação do 

espaço, abordando os problemas ambientas a poluição da atmosfera e suas consequências a 

nível global, bem como demonstra, nesse conteúdo, a aplicabilidade dos conhecimentos 

que envolvem a Climatologia geográfica de forma crítica, discuti a influência da sociedade. 

Os conteúdos verificados apresentam uma linguagem clara, incentivam a 

criatividade e sugerem atividades que permitem uma relação local e global, confirmado o 
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que disse os PCN’s, ou seja, que é importante que o professor trabalhe sempre em escala 

local, partindo do conhecimento que o aluno já tem sobre o seu espaço de vivência. A obra 

articula bem os conteúdos de forma crítica e valoriza os saberes prévios e o cotidiano dos 

alunos.  

O livro não deixou de relacionar a vivência dos alunos confirmando as exigências 

dos PCN’s (1998) e sempre que possível fazia um relação da climatologia com a 

sociedades e suas ações antrópicas que influência no clima da Terra. A construção do 

espaço geográfico, para a contextualizados e construção dos conhecimentos percebe-se o 

uso de múltipla linguagem, imagens, mapas e sugestões de atividades práticas e exercícios 

de fixação para que os fenômenos atmosféricos possam ser compreendidos no espaço 

geográfico. 

Em relação ao conceito de clima, o livro apresenta que o clima é um “conjunto das 

situações atmosféricas mais recorrentes na região. Para determiná-lo, é necessário observar 

as características do tempo atmosférico durante um período de, pelo menos, trinta anos”. 

Essa abordagem é considerada mista, pois mescla os dois paradigmas - tradicional e 

rítmica. Observa-se que o livro didático utilizado pelos professores é coerente com a matriz 

curricular, pois o município após a escolha do livro organizou sua matriz para facilitar o 

trabalho do professor em sala de aula 

 

4.4 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADO AOS PROFESSORES DE 

GEOGRAFIA 

 

Inicialmente, buscou-se, por meio dos questionários, pesquisar as características 

vinculadas à formação da carreira profissional dos professores, informações sobre o ensino 

de Geografia nos conteúdos de climatologia no 6º ano, informações dos professores em 

relação ao livro didático e a matriz curricular. 

 

4.4.1 Perfil dos professores de Geografia 

 

Conforme os questionários aplicados com os cinco professores que ministram aulas 

de Geografia no fundamental II, da rede municipal, verifica-se que o professor 1 e o 

professor 5 são licenciados em Geografia, o professor 2 é licenciado e bacharel em 

Geografia, já o professor 3 é licenciado em Geografia e possui Estudos Sociais e o 

professor 4 possui licenciatura em Pedagogia. 
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Considerando a formação dos professores, em nível de mestrado e doutorado, 

nenhum professor possui essa formação. Apenas os professore 03, 04 e 05 possuem pós-

graduação, em nível especialização. 

Em relação à participação dos professores nos cursos de formação continuada 

ofertado pela Secretaria do Município, entre os cinco professores, apenas dois participaram 

dos cursos de formação. 

Assim, procurou-se investigar quais os fatores que dificultaram a participação nos 

cursos de formação, sendo que a maioria apontou o tempo exercido em sala de aula e a 

falta de tempo. Desse modo, foram destacados o tempo de carreira de cada professor e sua 

carga horaria semanal e verificou-se que o professor 1 é mais recente na carreira docente e 

possui uma cagar horária de 40 aulas, o professor 2 possui 10 anos de docência e atua com 

36 horas por semana, o professor 3 tem três anos, com uma carga horária de 30 horas, o 

professor 4 com 49 aulas e o professor 5 com 36 aulas. Esses dois últimos são os 

professores que têm o maior tempo de carreira, com mais de 10 anos de carreira. 

Considerando o perfil dos professores, procurou-se identificar quais as maiores 

dificuldades encontradas em sala de aula e todos relataram a falta de compromisso dos 

alunos, falta de educação e falta de interesse nas atividades propostas, sendo apontada, pelo 

professor 2, a seguinte informação: “o conteúdo não condiz com a realidade e os alunos 

estão cada vez mais sem expectativas com os estudos”. O professor 4 apontou que “o 

problema é o excesso de conteúdo a ser ministrado”.  

Essas informações tornam-se relevantes, porque demostram a realidade da sala de 

aula, os desafios que os professores enfrentam para ensinar e alcançar a aprendizagem e os 

problemas da educação pública. A questão é que estar em sala de aula é um desafio que o 

professor tem, realmente, a tarefa de ensinar não é fácil, temos que lidar com diferente 

alunos e realidades particulares. O fato é que para haver aprendizagem tem que haver 

ensino e tudo torna-se mais difícil quando não há uma interação e envolvimento entre os 

dois sujeitos. Para isso, o professor precisa estar   inovando e avaliando qual metodologia 

correta para alcançar a aprendizagem dos alunos. Um dos objetivos que todo professor 

precisa ter é não deixar suas aulas serem cansativas, precisa despertar o interesse e criar 

expectativas nos alunos, fazer os alunos viverem e entenderem o objetivo da Geografia. 

Por isso, a divulgação dos trabalhos publicados nos SBCGs é importante. 

Quanto aos conteúdos de climatologia, a maior parte dos professores afirmaram que 

o ensino ocorre com a utilização do livro didático e o uso de vídeos. Entre os professores 
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investigados, verificou-se o seu conhecimento acerca da climatologia geográfica. O 

professor 1 não respondeu; os professores 2 e 4 afirmaram que é o estudo do dia a dia; os 

professores 3 e 5 apresentaram que é tudo que se relaciona ao clima da Terra.  

Com o objetivo de averiguar ainda mais sobre o conhecimento da climatologia 

geográfica, foi perguntado aos professores se tinham conhecimento dos estudos de 

Monteiro, sobre a abordagem rítmica. Assim, todos os professores afirmaram que não têm 

conhecimento, e, ainda, que não lembram do conteúdo. O professor 4, por ter uma 

formação em Pedagogia, afirmou que nunca estudou e por isso não tem conhecimento. 

Em relação ao ensino e aprendizagem, procurou-se investigar se os professores 

encontram dificuldades para ministrar os conteúdos relacionados à climatologia e se fazem 

uma relação com as vivências dos alunos. O professor 1 afirmou que tem dificuldades e 

não faz uma relação com a vivência dos alunos. Os professores 2 e 3 não têm dificuldades 

ao trabalharem o conteúdo e sempre fazem essa relação com a vivência dos alunos. O 

professor 4 tem dificuldades, mas não deixa de fazer uma relação do conteúdo com o 

cotidiano dos alunos e o professor 5 não tem dificuldades, mas também relatou que não faz 

essa relação. 

Desse modo, investigou-se como que essa relação com a vivência dos alunos era 

trabalhada pelos professores. O professor 1 e 5 não responderam; o professor 2 afirmou 

que “visualiza com os alunos as mudanças, já que moram na fazenda, fica mais fácil”; o 

professor 3 disse que “comenta sobre a realidade do dia a dia”; o professor 4 diz que é 

“fazendo uma visualização do conteúdo com a vida dos alunos”. Quanto à realização de 

aulas práticas, somente os professores 2 e 3 trabalham com aulas que envolvem teoria e 

prática. 

Para descobrir a realidade de como os conteúdos de climatologia foram trabalhados, 

esses mostraram um índice de prioridade em relação ao que mais utilizam nos conteúdos 

de climatologia. (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Enumere de acordo com os índices de prioridade de 0 até 8 
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Fonte: Cruz (2016) 

 

Observou-se que o recurso mais utilizado pelos professores foi o livro didático. O 

professor 1 tem como base principal para as suas aulas o livro e a produção de cartaz. O 

professor 2 destaca como mais utilizado o livro, em segundo o datashow e vídeos. O 

professor 3 apontou o livro e a utilização de cartaz, enquanto que o professor 4 foi o que 

apresentou mais diversificação em suas metodologias, utilizando, com prioridade, o livro, 

vídeo, data show, cartaz e jogos. Já o professor 5, em suas aulas, tem como prioridade o 

livro e o uso de datashow. Em relação a esses conteúdos e o que aponta a Matriz Curricular 

do Município, dos 5 professores, apenas o professor 1 conseguiu ministrar todo o conteúdo 

de climatologia. 

Entretanto, sabe-se que diversificar a metodologia não é uma tarefa fácil. A dupla 

jornada de trabalho torna-se, muitas vezes, cansativa e acaba influenciando no 

desenvolvimento das aulas, na formação e qualificação continuada dos professores. Diante 

dessa realidade, procurou-se descobrir se os professores têm participado de eventos 

científicos relacionados à climatologia. Apenas o professor 2 afirmou que tem participado. 

Desse modo, procurou-se descobrir se os professores têm tido acesso a essas produções, 

com acesso aos anais dos SBCGs. Dos 5 professores entrevistados, 2 afirmaram ter acesso 

a esses anais. O professor 1 é recentemente formado e participou de projetos no laboratório 
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de climatologia da UFG-Regional Jataí e o professor 2 tem participado de eventos 

científicos. 

Para compreender melhor essa realidade, foi preciso procurar informações por parte 

dos professores acerca do livro didático. Em relação à escolha do livro didático, os 

professores afirmaram que ocorreu através de reunião entre todos os professores de 

Geografia, seguindo o guia do PNLD. Dos 5 professores, todos utilizam o livro didático 

em suas aulas, sendo substituídos por vídeo, a utilização imagens e o datashow. Em relação 

aos conteúdos de climatologia, o livro é apontado pelos professores como um recurso 

ótimo. Para os professores, o livro didático é uma referência para as suas aulas, sendo esse 

essencial e classificado como um bom livro. Em relação ao livro. se apresentou textos, 

ilustrações, sugestões de práticas, exercícios suficientes para os conteúdos de climatologia 

e uma perspectiva da climatologia geográfica, os 5 professores entrevistados,  4 

professores responderam que sim e somente o professor 01que que é recém formado 

apontou o livro como insuficiente.  

Em relação ao livro e à matriz curricular, todos os professores afirmaram que o 

livro é adequado. Ressaltando essa afirmação, é necessário expor que o livro está adaptado 

pelo fato de o município ter adaptado a matriz curricular com os conteúdos do livro, por 

isso há uma semelhança muito grande entre matriz curricular da rede municipal e o livro 

didático. 

Com a aplicação dos questionários, identificamos que os professores têm 

trabalhado recursos tecnológicos, sendo citado apenas datashow “slides” e vídeo. Nesse 

momento, a intervenção foi pensar em qual conteúdo e o que sugerir. Ao analisar o livro, 

observou-se que os conteúdos da climatologia estão desde no capítulos, quarto capítulo, 7 

capítulo e 9 capítulo e cabe ao professor fazer uma retomada desse conteúdo em sala de 

aula para ser relembrado. 

 

4.5 ENTREVISTA COM A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL 

DE JATAÍ-GO 

 

A entrevista com a Secretária Municipal de Educação de Jataí teve como objetivo 

identificar os problemas no ensino fundamental dos anos finais da rede municipal e a 

formação de professores de Geografia em relação aos conteúdos de climatologia. A 

secretária da educação apresenta formação em pedagogia e especialização no ensino e 

permaneceu no cargo a partir de 2015 até 2016. 
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Assim, foi questionado como a secretária analisa a questão da educação nos anos 

finais do fundamental na rede municipal ao que ela aponta o seguinte: 

 

está muito bom, mas não está ótimo, ainda falta formação continuada para os 

professores. Porém, os professores que temos são dinâmicos, trabalham com 

recursos diferenciados. Em nível nacional, os alunos estão em um nível bom, 

possuem bastante informações e o conteúdo é muito bem trabalhado 

(SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, 2016). 
 

A outra questão foi sobre o que poderia ser feito para melhorar a Educação nos 

anos finais do fundamental no município. A fala da secretária contemplou a seguinte 

sugestão: 

Melhorar a parceria entre universidade e professores, formação continuada no 

sentido de minicursos e oficina e sempre estar atualizando os professores, pois a 

maioria tem carga horaria excessiva de trabalho, então sugerimos que a formação 

seja no trabalho em forma de minicurso e uma coisa que pode ajudar são os 

concursos na rede municipal com os trabalhos dos alunos e as feiras de ciências 

englobando o ensino de Geografia (SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, 2016). 
 

Ao encerrar essa fala, foi proposto à Secretária responder quais as ações para a 

formação continuada dos professores, ao que afirmou que a formação só tem ocorrido por 

meio de parceria entre universidades e empresas privadas. 

 

Nesses dois últimos anos, fizemos parcerias com o curso de Geografia. No ano 

passado, em 2105, foi um ano de curso “metodologia para o ensino de 

Geografia” e esse ano, com a sua pesquisa de mestrado, foi uma forma de 

disponibilizar um conhecimento para os professores na área de clima, porque a 

secretaria não tem tanto profissionais e projetos nesse sentido, então tem sido 

feito em parceria com a universidade e alguns órgão com as empresas, Secretaria 

do Meio Ambiente, Cosan, Raízen (SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, 2016). 
 

Ainda evidenciando essa realidade sobre a formação de professores, questionou-se 

se os professores têm demonstrado interesse em participar da formação continuada.  A 

Secretária afirmou o seguinte; 

 

Tem duas coisas para serem discutidas nessa questão. O professor tem 

demostrado interesse, mas o interesse do professor é que isso ocorra no horário 

de aula, ele fica à vontade para fazer e tem essa disponibilidade, mas, ao 

mesmo tempo, enfrenta um problema sério na escola, pois o dia que esse 

professor não vai é um transtorno muito grande e a secretaria quando oferece 

em um outro horário, a maioria não interessa, fala que já tem compromisso, 

não tem disponibilidade, essa é uma questão a ser pensada para o futuro como 

resolver. Os professores têm interesse, desde que seja em horário de aula e 

sabemos que se o aluno não tem essa aula, ela tem que ser reposta e não tem 

como repor por causa do calendário escolar (SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, 

2016). 
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 Esse relato traz à tona uma realidade preocupante, como abandono da Rede 

Municipal, sendo que a formação só ocorre por meio de intervenções externas, ressaltando 

que durante a entrevista a Secretária afirmou que em 2016 não ocorreu nenhum tipo de 

formação ou cursos para os professores. Percebe-se que o professor tem interesse, mas a 

carga excessiva de aulas tem atrapalhado seu interesse para se qualificar. Os professores, 

durante o curso de formação aplicada, por meio da sequência didática desenvolvido nessa 

dissertação, lamentaram o abandono da rede municipal em relação ao ensino fundamental 

em 2016 e a demora pela remuneração dos curso de formação.  

Cabe ressaltar que essa situação se atribui à entrega do ensino fundamental, nos 

anos finais, para a rede estadual, ficando o município responsável por apenas 5 escolas, 

uma na zona urbana e 4 na zona rural (mapa 2, p. 43). 

A Secretária foi indagada sobre essa situação por meio da seguinte pergunta: Qual 

sua avaliação sobre a situação e os motivos do término do Fundamental II no município em 

(2016) e atualmente assumida pela rede estadual? 

 

Essa decisão foi tomada no ano de 2016, entre Secretaria de Educação e Prefeito; 

foi bastante tumultuado e tivemos perda, sim, pois tínhamos excelentes 

profissionais, mas, infelizmente, o município estava muito sobrecarregado com 

educação infantil e o fundamental nos anos iniciais. Assim, a mudança foi 

tomada com base na LDB, afirmando a responsabilidade compartilhada entre 

município e estado, sendo que o município estava com maior responsabilidade, 

havendo então a entrega para o estado das escolas da rede urbana. Somente a 

Escola Municipal Professor Luziano Dias de Freitas permaneceu, por causa da 

sua posição geográfica, sendo difícil o acesso para os alunos desse local a outras 

escolas da parte urbana. (SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, 2016). 

 

Assim, entende que algo preciso ser feito para melhorar a qualidade da educação e 

estimular os professores em sua docência, aumentar a autoestima dos professores e 

incentivar a sua participação nos cursos. Nessa fala, foi sugerido que comentasse o que 

seria um bom professor segundo a sua visão. Segundo a Secretária, é preciso ser feito: 

 
Temos observado que esses cursos de formação que são oferecidos pelo governo 

federal com incentivo financeiro, mesmo que pouco, esse professor vai no 

horário alternativo, uma das coisas para motivar é a questão financeira ou uma 

gratificação. 

Quanto à característica principal de um bom professor, é aquele que tem domínio 

do conteúdo. O professor, se ele tem a formação na área que trabalha, facilita o 

conhecimento do conteúdo e o seu trabalho. Se o professor tem o domínio do 

conteúdo, ele vai usar a metodologia correta e vai despertar interesse do aluno,  

reduzindo os casos de indisciplinas na sala de aula. Temos observado que o 

professor que não tem conhecimento do conteúdo e não usa a metodologia 

correta não chama atenção do aluno, esses fatores dificultam a aprendizagem e a 

disciplina dos alunos. Então para mim, é um conjunto: o domínio do conteúdo, a 
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metodologia adequada e gostar do que faz (SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, 

2016). 
 

Nessa perspectiva, o processo de formação continuada dos professores deve 

integrar aos interesses da rede municipal. São importantes as parceiras, principalmente 

entre as universidades, que são as responsáveis pela produção do conhecimento científico. 

Os professores também precisam demostrar-se interessados, sempre buscando aprimorar 

em cursos que ofereçam as bases teóricas com a prática e esta deve estar relacionada à vida 

cotidiana dos alunos. Por meio disso, tem-se a possibilidade de refletir a seguinte questão 

com a secretária: que as temáticas para os cursos de formação continuada dos professores 

têm ocorrido por meio da influência da UFG-Regional Jataí, sendo apontado o seguinte 

pela Secretária: 

 
a primeira temática que eu me lembro foi “mapas”, que é uma dificuldade muito 

grande dos professores; foi feita com a professora do Instituto Federal e foi um 

pedido dos professores. A questão de fuso horário já foi solicitada. E de 

climatologia já foi trabalhada com a professora Zilda, entre 2010 e 2012, os 

alunos do curso de Geografia executavam na escola a construção de aparelhos 

alternativos e a coleta de dados na escola e também visita à estação 

meteorológica (SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, 2016). 
 

4.6 PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA CONTENDO ATIVIDADE PARA 

O CONTEUDO ESTAÇÕES DO ANO  

 

A sequência didática foi refletida após a análise dos PCN’s, do livro didático, dos 

trabalhos publicados no SBCGs e após a aplicação dos questionários com os professores 

para identificação do problema. (APÊNCIE D). 

Segundo Chaveiro (2009), ao se elaborar uma sequência didática, é preciso propor 

uma atividade planejada, realizada em etapas, com objetivos claros para alcançar a 

aprendizagem. 

Schnewly e Dolz (2004) apud Chaveiro (2009) mostram que, para desenvolver uma 

sequência didática, é preciso seguir três etapas: 

 Atividades para identificação dos conhecimentos prévios: verificar os 

conhecimentos anteriores, fora da sala de aula. Nessa análise, o professor tem que 

observar os erros e equívocos sobre o assunto estudado; 

 Atividades para ampliação dos conhecimentos: é o momento em que o processo de 

ensino-aprendizagem avança para o conhecimento, podendo ser dentro ou fora da 

sala de aula, com atividades que desenvolvam a leitura; 
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 Atividades para sistematização dos conhecimentos - organizar o conteúdo e pensar 

em novas atividades com a intervenção do professor. 

Essa Sequência Didática está adaptada com a expectativa curricular do município e 

permite desenvolver noções básicas das estações do ano, a partir da compreensão do 

movimento de rotação e translação, com a utilização do jogo “movimentos e estações do 

ano do capitão Tormenta”, consultado no site do MEC, no portal do professor e a 

utilização da música “O Pequi”, de Marcelo Barra, para um estudo das estações do ano. 

Foram trabalhadas as estações do ano, mostrando as características e o fenômeno 

que dará origem a cada uma das estações. Essa aula prática será uma fixação dos conteúdos 

já trabalhados em sala de aula, como o dia e a noite e os movimentos da Terra, de 

translação e rotação, que dão origem às quatro estações. Dessa forma, por meio de um 

recurso audiovisual, os alunos percebem sua relação, despertando o interesse e facilitando 

a aprendizagem. 

 A aplicação da sequência didática ocorreu no dia 09 de dezembro de 2106, no 

Colégio Estadual Emília Ferreira de Carvalho, e contou com a participação dos professores 

02, 03, 04 e 05, sendo que o professor 01 não pode comparecer por motivos que foram 

justificados, relacionados à atividade já programada pela universidade, onde cursa o curso 

de bacharelado em Geografia. 

A proposta da sequência de atividades, em que os professores receberam como 

curso de capacitação, poderá ser desenvolvida nos conteúdos referentes à climatologia 

geográfica “estações do ano” e poderá avaliar a sequência de acordo com o conteúdo 

apresentado e a realidade de seus alunos. A sequência foi conduzida pela mestranda Elisa 

Regina da Cruz, sendo utilizado o datashow, som, o globo e foi entregue para cada 

participante uma cópia da sequência (ANEXO A) e fotografia 01.  

 

Fotografia 1- Sequência aplicada com os professores de Geografia 

 
Fonte: Cruz (2016) 
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 Nesse momento, foi apresentado objetivo da dissertação, posteriormente, foi feita 

uma explicação da climatologia geográfica para suprir a dificuldade encontrada pelos 

professores que afirmaram não lembrar do estudo da análise rítmica de Monteiro, sendo 

esse conceito importante para trabalhar numa preceptiva da climatologia geográfica. 

 Em seguida, foi apresentado o que é uma sequência didática, tendo como referência 

os estudos de Schnewly e Dolz (2004) e Chaveiro (2009). Logo após a sequência foi 

conduzida expondo como os conteúdos “Estações do ano”, sugeridos pelos PCN’s (1998), 

foram apresentados, de acordo com a Matriz da Rede Municipal e, por último, foi 

apresentado como o livro didático traz esse conteúdo. Esse momento foi muito produtivo, 

pois os professores ficaram livres e sempre comentando no decorrer de todo o processo. 

 A sequência didática foi estruturada em três módulos didáticos, a partir dos 

resultados obtidos na análise do livro didático e nos questionários. Após a realização do 

questionário os conteúdos de Estações do ano foram elaborados e distribuídos em três 

etapas. Essa sequência didática foi composta, conforme Anexo C, de acordo com as 

seguintes etapas: 

a) Fixação dos conteúdos trabalhados em sala de aula: movimento de rotação e 

translação. (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Estações do ano no livro didático 

Capítulos Módulos 

Capítulo 2 – 

Orientação e 

localização 

 Módulo 2 – Localização – As linhas imaginárias os paralelos – 

Página 35 

 

Capítulo 4 – O 

planeta Terra 
 Módulo 2- Os principais movimentos da Terra (Movimentos de 

rotação e translação, distribuição dos raios solares e a estações do 

ano). Página 74 e 75. 
Fonte: Sampaio (2012)  

Organização: Cruz (2016) 

 

b) O Capitão Tormenta e Paco em estações do ano; nessa parte foi apresentado o 

recurso audiovisual que explica os movimentos da Terra, solstícios e equinócios e as 

estações do ano. Este objeto de aprendizagem foi utilizado como caráter motivador, 

ilustrativo, descritivo, e principalmente interativo. Em anexo permite visualizar passo a 

passo a prática com esse recurso do Capitão Tormenta e Paco em estações do ano. O 

recurso encontra-se disponível no Portal dos professores: 
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http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html e no anexo encontra se os passo a passo 

para baixar esse recurso. (Figura 25). 

 

Figura 25 – Recurso Capitão Tormenta e Paco em estações do ano 

 
Fonte: MEC (2016) 
Adaptado: Cruz (2017) 

 

 As estações do ano constituem-se em um fenômeno que o aluno constrói o 

conhecimento desde criança. A utilização desse lúcido permite estimular e compreender as 

estações do ano. 

 Este objeto de aprendizagem caracteriza-se por ser uma atividade interativa onde o 

usuário decide a navegação e permite que o professor faça comentários para reforçar o 

entendimento. As charadas e animações multimídia permitem a utilização do objeto como 

motivador da aprendizagem, mostrando-o ao aluno e apresentando as possibilidades das 

estações do ano.  

 

c) A época de pequi em Jataí. Nesse momento procuramos uma aproximação com o lugar 

de vivencia dos alunos, por meio da música o pequi e sua relação com as estações do ano, 

O Cerrado é típico de regiões tropicais, nele apresenta duas estações bem definidas: o 

outono e inverno, um período não chuvoso e a primavera e verão, um período chuvoso: (a 

estação sem chuva vai de abril a setembro e com chuvas, vai de outubro a março).  É no 

Cerrado que encontra-se um dos frutos mais comercializado no estado de Goiás, o pequi. 

O fruto do pequi é formado por sementes redondas e oleaginosas, que são envoltas 

pela polpa alaranjada e rica em óleo. Seu caroço é formado por uma fina camada de 

espinhos e, mais internamente. Os frutos ficam maduros de setembro a fevereiro, sendo 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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que cada planta fornece, em média, 6.000 frutos por ano. A figura 31 mostra a 

comercialização do pequi na rua Riachuelo, nos mês de dezembro na cidade de Jataí.  

 

  Fotografia 2 - Frutos do pequi 

   
  Fonte: Cruz (2016) 

 

Nesta atividade sugerimos a utilização do pequi, a fim de identificar o período de 

sua floração e produção do seu fruto, para uma relação com as estações do ano. (Quadro 

5). 

 

Quadro 5 - Estações do ano: a época do pequi 

Estação do ano Época do pequi 

Outono Nos meses de abril e maio a árvore apresenta 

apenas folhagem, tipo Trifolioladas formada 

por três folíolos (três folhas em cada nó do 

ramo). 

Inverno  Os meses de junho e julho a árvore apresenta 

apenas folhagem, tipo Trifolioladas formada 

por três folíolos (três folhas em cada nó do 

ramo) e em agosto início da sua floração, 

compostas por cinco pétalas esbranquiçadas 

Primavera Mês de setembro inicia o amadurecimento dos 

frutos e frutificação, nos meses de outubro e 

novembro a safra. 

Verão  Os meses de dezembro a fevereiro continua a 

frutificação e a safra. 

Fonte: Cruz (2016) 
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5.1 Proposta utilizando à música 

 

  A utilização da música, sobre o Pequi do cantor Marcelo Barra, possibilita o 

professor utilizar como recurso para identificar as características do pequi, sua origem e no 

final da música a proposta que pode ser relacionado com a estação do ano, qual é o tempo 

apropriado para o pequi? Nesse momento é possível fazer uma relação com as estações do 

ano, associando a época de floração e frutificação dos frutos do pequi apresentado no 

quadro 3. 

O Pequi  

Cantor: Marcelo Barra 

 

Tem que ser devagarinho, 

rói daqui, raspa dali. 

Py é casca, qui espinho, 

seu nome vem do Tupi. 

 

Ouro e carne do cerrado, 

gosto forte e exótico. 

Com seu verde e dourado 

é um fruto patriótico. 

 

'Tá em todas as receitas,  

sejam doces ou salgadas  

e são muito bem aceitas,  

mundo afora apreciadas. 

 

O sabiá, o canarinho  

e o atento bem-te-vi  

têm o peito amarelinho 

de tanto bicar pequi. 

 

Cata pequi no cerrado, 

cata pequi. 

Cata pequi no cerrado, 

cata pequi. 

 

Não existe similar, 

trem igual eu nunca vi. 

Pro sertanejo caryocar  

basta só comer pequi. 

 

Viagra do sertão, 

Seu cheiro atrai paixão. 

Quando é tempo de pequi 

é cada um por si. 
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5.2 QUESTÕES SUGERIDAS 

1) Quais os versos expressa a origem do pequi? 

2) O pequi é típico de qual bioma? 

3) “Quando é tempo de pequi é cada um por si”, qual o tempo do pequi em Goiás?  

 

 Para analise dessa sequência didática. (Apêndice D), foi aplicado o questionário aos 

professores participantes para apresentar se os resultados foram satisfatórios e como 

avaliam essa sequência. No quadro 5, os professores avaliaram se o conteúdo da sequência 

didática estava apresentado de modo fácil, médio ou de difícil compreensão. Os 

professores participantes avaliaram que a sequência estava fácil, sendo essa avaliação 

satisfatória, pois pode contribuir para a compreensão dos alunos. (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Avaliação dos conteúdos das estações do ano apresentado na sequência didática 

Professores de 

Geografia 

Fácil Médio Difícil 

Professor 02 X   

Professor 03 X   

Professor 04 X   
Professor 05 X   

Fonte: Cruz (2016) – Questionário aplicados ao professores 

 

Durante a aplicação da sequência didática, sugerimos para os professores alguns 

autores, como Ayoade (2003), Mendonça e Dani-Oliveira (2007) e Ferreira (2016), que 

discutem o tema “Estações do ano”, para que pudessem melhorar seu conhecimento sobre 

o assunto. Em relação a esse termo, todos os professores consideraram importante essa 

informação. (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Considera importante a leitura bibliográfica de outras fontes citadas na 

sequência 

Professores de 

Geografia 

Sim Não 

Professor 02 X  

Professor 03 X  

Professor 04 X  

Professor 05 X  
Fonte: Cruz (2016) – Questionário aplicados ao professores 

 

 A sequência facilita o trabalho em sala de aula, pois o professor planeja cada etapa 

a ser desenvolvida. Para os professores, o uso das atividades propostas na sequência 
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didática podem permitir um resultado satisfatório e alcançar a aprendizagem dos alunos. 

(Quadro 8). 

 

Quadro 8 - Os resultado pode ser satisfatório com essa sequência didática 

Professores de 

Geografia 

Sim Não Talvez 

Professor 02 X   

Professor 03 X   

Professor 04 X   

Professor 05 X   
Fonte: Cruz (2016) – Questionário aplicados ao professores 

 

 Por meio do questionário, após a aplicação da sequência didática, buscou-se 

identificar se o conteúdo audiovisual “O Capitão Tormenta e Paco, em Estações do ano” 

apresentava-se fácil, médio ou difícil para compreender. Observa-se no quadro 9 que todos 

os professores consideraram o recurso fácil. 

 

Quadro 9 - Avaliação do conteúdo do recurso audiovisual: Capitão tormenta e Paco em 

estações do ano 

Professores de 

Geografia 

Fácil Médio Difícil 

Professor 02 X   

Professor 03 X   

Professor 04 X   

Professor 05 X   
Fonte: Cruz (2016) – Questionário aplicados ao professores 

 

 Esses dados tornam-se relevantes, pois mostram a importância de se trabalhar a 

sequência didática. Os professores consideraram o conteúdo fácil, sendo importante a 

sugestões de autores que discutem o tema, considerando que os resultados, por meio dessa 

sequência, podem, sim, ser satisfatórios, ajudando no processo de ensino e aprendizagem 

em sala de aula. 

 Nesse contexto, todos os professores consideram que o recuso contribui para a 

aprendizagem e interação dos alunos com a aula, pois envolve um vídeo com explicação 

do conteúdo, reforçando o que já foi trabalhando em sala de aula e suprindo a falta do 

conteúdo sobre solstícios e equinócios, não identificados no livro e na matriz, sendo esse 

importante para os alunos compreender o clima na Terra e as estações do ano. O vídeo 

também apresenta uma charada que precisa ser resolvida no final do vídeo. 
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 Uma das propostas dos PCN's é que possam ser trabalhados, nos conteúdos, temas 

que relacionam a vivência dos alunos. É importante que, nesses conteúdos, o professor 

trabalhe com uma relação entre a vivência dos alunos. Nesse sentido, procurou-se 

relacionar o conteúdo “estação do ano” com o fruto do pequi. Para Almeida et al. (1998), o 

pequi pertence à família Caryocaraceae, gênero Caryocar, espécie Brasiliense. Sua 

ocorrência está associada às áreas do Cerrado e pode ser encontrado nos estados da Bahia, 

Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará Piauí, Rio de 

Janeiros, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. 

 O professor 2 afirma o seguinte “achei ótima, principalmente na escola rural, onde 

os alunos têm muito contato com o alimento e árvore”. O professor 3 afirmou que “é 

importante para o aluno perceber a interdisciplinaridade”. A fala do professor 4 mostra que 

ele considerou “Ótimo, pois é muito importante relacionar o conteúdo trabalhado com a 

vivência dos alunos, eles se interessam mais pelo conteúdo”. E o professor 5 diz que é 

“Muito bom, pois facilita no processo de ensino e aprendizagem”. 

 Analisando essa relação do pequi com as estações do ano, verifica-se que ela  pode 

ajudar na interação e participação do aluno, envolvendo-os com o tema da aula. Os 

professores 2 e 4 dizem que “muito, valoriza a cultura goiana e as estações do ano são 

envolvidas”. O professor 3 aponta que “sim, porque relaciona o fruto de acordo com o 

nosso tipo de clima”. E o professor 5 afirmou que “sim, porque relaciona o fruto com o 

tema e o tipo de clima”.  

 Quando se analisou a sequência em relação à sua formação enquanto professor de 

Geografia, eles responderam da seguinte maneira: o professor 2 diz que “ótima, facilita a 

aplicação do conteúdo e melhora a nossa formação como professor”. Para o professor 3 

“ótimo, pois está clara e objetiva”. A fala do professor 4 diz que é “ótima, e de grande 

importância, com certeza irei usá-la”. E o professor 5 também afirmou que é “ótima, 

porque é muito clara e bastante objetiva”. 

 Dessa forma, acredita-se que essa sequência pode ser um aliado para alcançar os 

objetivos nesse conteúdo e fazer com que os alunos aprendam o conteúdo e o relacione 

com a sua vivência. Cabe aos professores renovarem suas metodologias, para que suas 

aulas não sejam cansativas para os alunos, pois, com a metodologia certa, é possível 

também diminuir a indisciplina, sendo esse um dos problemas mais apontados pelos 

professores em sala de aula. 



108 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Pesquisa ação é uma ótima aliada para o ensino quando sugere uma mudança, 

pois esse método permite que sejam identificados quais são os problemas, orientando um 

planejamento e uma análise de todo o processo para, assim, facilitar ação. 

Em uma análise da climatologia geográfica a pesquisa procurou caminhar por um 

referencial teórico-metodológico sobre a climatologia diferenciando climatologia de 

climatologia geográfica. Nessa concepção, o estudo do clima - numa visão geográfica - 

apresenta uma interação antropocêntrica, considera o homem no centro nessa interação 

com a natureza, fazendo necessária essa análise do clima nessa organização espacial. Dessa 

forma foi necessário fazer a análise dos PCN’s e descobrimos que os conteúdos estão 

agrupados em ciclo, sendo o eixo 2 que apresenta as orientações dos conteúdos para a 

climatologia geográfica. 

Em relação a análise da produção cientifica sobre o ensino de climatologia 

geográfica nos SBCGS analisou-se o que está sendo produzido no meio científico e 

contribuir para que esses trabalhos possam chegar até à docência escolar, com seleção de 

material (trabalhos, teses dissertações). Os dados mostraram que houve um avanço no 

últimos anos, sendo que a região a região Sudeste foi a região que a partir de 1996 

publicou em todos os eventos. No entanto destacamos a participação da região Centro 

Oeste que em 2012 foi a região que mais publicou e o Nordeste também obteve um grande 

contribuição a partir de 2000. Os trabalhos apresentam pesquisas voltadas para a 

construção de aparelhos meteorológico, visita a estação meteorológica, a utilização de 

música, filme, ditos populares, observação de nuvens, a utilização de imagem de satélite, 

jogo e análise do livro didático. 

Em relação aos temas apresentados no livro verifica-se que são bem coerentes com 

a matriz. De acordo com a metodologia a coleção apresentou uma fidelidade as 

informações, exceto nos conteúdos referentes as estações do ano e a ordem de como os 

conteúdos são apresentados. 

Um equívoco foi encontrado nesse conteúdo das estações do ano, na figura 7 em 

que define cada características das estações em zona temperada e não apresenta uma figura 

para explicar as estação em zona intertropical e polar. Essa ilustração não é correto para 

países localizado em zona intertropical, como é o caso da maior parte do território 

brasileiro. 
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O fator importante para entender o clima da Terra “as estações do ano” é entender 

os solstícios e equinócios no hemisfério norte e sul, para essa informação o livro é 

incompleto, pois em momento algum comenta sobre esse fenômeno. 

O estimulo à criatividade foi encontrado no livro sugestões de atividades que 

estimulem criatividade como a simulação do movimento da Terra e a construção de 

pluviômetros, produção de desenhos. 

Em relação a representação cartográfica nos conteúdo da climatologia 

identificamos que os mapas há uma boa representação das cores e apresenta os elementos 

essências para a leitura do mapa. Todos os mapas apresentam título, legenda, fonte, 

orientação, mas em alguns mapas não foi identificado a fonte, que orienta o autor e o ano 

que o mapa foi elaborado. Sobre a abordagem que valoriza a realidade e o espaço a obra 

traz uma traz conteúdos que valoriza a realidade do espaço, o lugar de vivência dos alunos 

com sugestões de atividade que discute o clima local e atividades que permite a análise de 

climograma da cidade de Goiânia. 

A coleção apresenta possibilidades de exploração de forma reflexiva que enfoque o 

espaço como uma totalidade, com diferentes temporalidades e espacialidades e discute os 

problemas ambientais globais que permite ao professor uma trabalho nas perspectiva da 

climatologia geográfica e também a obra estabelece relação com a transformação do 

espaço, abordando os problemas ambientas a poluição da atmosfera e suas consequências a 

nível global, bem como demonstra, nesse conteúdo, a aplicabilidade dos conhecimentos 

que envolvem a Climatologia geográfica de forma crítica, discuti a influência da sociedade. 

O conceito de clima no livro apresenta que o clima é um “conjunto das situações 

atmosféricas mais recorrentes na região. Para determiná-lo, é necessário observar as 

características do tempo atmosférico durante um período de, pelo menos, trinta anos”. Essa 

abordagem é considerada mista, pois mescla os dois paradigmas - tradicional e rítmica. 

Observa-se que o livro didático utilizado pelos professores é coerente com a matriz 

curricular, pois o município após a escolha do livro organizou sua matriz para facilitar o 

trabalho do professor em sala de aula. 

Em relação a formação dos professores o professor 1 e professor 5 são licenciados 

em Geografia, o professor 2 é licenciado e bacharel em Geografia, já o professor 3 é 

licenciado em Geografia e possui Estudos Sociais e o professor 4, esse possui licenciatura 

em Pedagogia. A participação em cursos de formação identificamos que a participação nos 

cursos de formação, sendo que a maioria apontaram o tempo exercido em sala de aula e a 
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falta de tempo e quanto a as dificuldade em sala de aula. Todos relataram a falta de 

compromisso dos alunos, falta de educação e falta de interesse nas atividades propostas, 

sendo apontando pelo professor 2 a seguinte informação “o conteúdo não condiz com a 

realidade e os alunos está cada vez mais sem expectativas com os estudos”. O professor 4 

“apontou que o problemas é o excesso de conteúdo a ser ministrado”. Na pesquisa a maior 

parte dos professores afirmaram que o ensino dos conteúdos de climatologia ocorre com a 

utilização do livro didático e o uso de vídeos. E procuramos descobrir se os professores 

trabalham numa perspectiva geográfica afirmaram que sim, porém todos os professores 

afirmaram que não tem conhecimento, sendo afirmado que não lembra do conteúdo e o 

professor 4 por ter uma formação em pedagogia afirmou que nunca estudou e por isso não 

tem conhecimento. 

Entretanto para descobrir a realidade de como os conteúdos de climatologia foram 

trabalhados esses mostraram um índice de prioridade em relação o que mais utiliza nos 

conteúdos de climatologia e constou que o recurso mais utilizado pelos professore é o livro 

didático e a utilização de vídeos. Com o objetivo de averiguar ainda mais sobre o 

conhecimento da climatologia geográfica, foi perguntado aos professores se tinha 

conhecimento dos estudos de Monteiro, sobre a abordagem rítmica. Assim, todos os 

professores afirmaram que não tem conhecimento, sendo afirmado que não lembra do 

conteúdo. 

Nos relatos dos professores alguns responderam que tem dificuldades e não faz uma 

relação com a vivência dos alunos. No entanto para outros professor já apontaram que não 

tem dificuldades ao trabalhar o conteúdo e sempre faz essa relação. Nesse caso, investigou 

como esse vivência era trabalhada sem ala de aula, sendo apontada o lugar e a realidade 

onde os alunos moram e uma relação entre teoria e prática em sala de aula. 

Nesse sentido, todos os professores classificam o livro como um recurso ótimo. 

Entretanto sabe que diversificar a metodologia não é uma tarefa fácil, a dupla jornada de 

trabalho, torna se muitas vezes cansativa e acaba influenciando no desenvolvimento das 

aulas e acaba influenciando também na formação e qualificação continuada dos 

professores. Certamente há participação em eventos científicos e consulta nos anais do 

SBCG’s sendo aprontada como um dos problemas identificado nessa pesquisa, pois 

observou-se que apenas um professores tem participado e 2 professores tem feito consultas 

nos anais do SBCG’s. 
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A secretária relatou que falta curso de formação de professores e que os cursos que 

já foram ofertados foram sugeridos pela UFG regional Jataí sendo trabalhado temática 

referente a cartografia, climatologia  e parcerias com empresas privadas e os cu e em 

relação a participação dos professores nos cursos de formação relatou que o professor tem 

demostrado interesse dede que seja em horário de aula, caso seja em outro horário a 

maioria não interessa, e sugeriu que para mudar essa realidade talvez incentivo financeiro 

ou uma gratificação. E questionamos também sobre a entrega do fundamental nos anos 

finais para o estado e a secretária relatou que tudo foi de acordo coma Lei da LDB 

afirmado a responsabilidade compartilhada entre Município e Estado. 

A sequência foi ministra por meio de um curso, segundo a seguinte ordem: Fixação 

dos conteúdos, o jogo capitão Tormenta e Pacco em estações do ano. Os professores 

considerou a sequência como um ótimo recurso no conteúdo das estações do ano e por 

envolver o jogo didático com recursos audiovisual e a música o pequei que envolveu a 

realidade dos alunos relacionando o pequi com as estações do ano. 

Para uma ação com os professores sugerimos uma aplicação de uma sequência 

didática sobre o conteúdo “Estações do ano”, seguindo essa ordem: apresentação do 

conteúdo no livro didático e na matriz, sugestões de fonte científicas sobre o tema para os 

professores, e a sugestão do recurso “Capitão Tormenta e Paco em estações do ano”, 

consultado no site do MEC e para uma ralação com a vivência dos alunos como afirma os 

PCN’s (1998) a sugestão foi relacionar as estações do ano com o época do pequi.  

Assim, classificamos a época do pequi de acordo com as quatros estações do ano. 

Sendo que no outubro á arvores apresenta apenas folhagem, quase todo o inverno também 

apresenta folhagem e somente em agosto inicia sua floração. Na primavera, no mês de 

setembro inicia o amadurecimento dos frutos e a frutificação, no mês de outubro e 

novembro a safra. No verão, de dezembro a fevereiro continua a frutificação e a sua safra, 

terminado seu ciclo. Após utilizamos a música o pequi de Marcelo Braga e sugerimos 

atividades como O pequi é típico de qual bioma? Quando é tempo de pequi é cada um por 

si”, qual o tempo do pequi em Goiás?  

Finalizando, cabe dizer que esse trabalho contribuiu de maneira ímpar para o meu 

desenvolvimento profissional. Respondeu muito das minhas inquietações enquanto 

professora e enriqueceu a minha base teórica acerca da climatologia geográfica. Permitiu 

descobrir o que meio científico está produzindo que pode contribuir para a sala de aula, a 

formação dos professores e investigar como esse contudo é apresentado no livro didático. 
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Por fim, espera-se que essa dissertação possa contribuir para a melhoria dos 

conteúdos de climatologia na educação básica e para a formação dos professores, 

aproximando-as da pesquisa cientificas e adotando aulas que não seja apoiada somente no 

livro didático, mesmo sendo um recurso importante, temos que utilizar outras 

metodologias para que as aulas não se tornem cansativas.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos professores de Geografia do Anos finais do 

fundamental da rede municipal de Jataí-GO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ-GO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA-MESTRADO 

 

Dissertação: CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA E DOCÊNCIA ESCOLAR NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE JATAÍ-GO  

Objetivo da pesquisa: Analisar as concepções teórico e metodologia dos conteúdos de 

climatologia no ensino de Geografia, tendo-se por referência a turma, de 6 º ano da Rede 

Municipal de Ensino de Jataí. 

 

A pesquisa garanti ao participante o anonimato e a possibilidade de desistência de sua 

participação a qualquer momento da pesquisa.  A pesquisa não tem a intenção de colher 

imagens do participante. 

Data:__________________________________________________________________ 

I. Dados Pessoais:  

Nome:  Idade:___________ Sexo:___________________  

 

II. Informações da sua formação acadêmica e do seu trabalho:  

Qual é a sua formação acadêmica?  

Você possui algum curso de pós-graduação? Quais?  

 

Você participa do curso de formação continuada ofertado pela secretaria do município?  

 

Já participou de evento cientifico relacionado a climatologia?  

(     ) Sim  (    ) Não 

 

Você já acessou os anais da Abclima? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

Quanto tempo você tem de exercício em sala de aula? Em quantas escolas trabalha?  

 

Qual é a sua carga horária de aulas semanalmente? 
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Quais as maiores dificuldades encontradas na sua sala de aula?  

 

 III. Informações sobre o ensino de Geografia nos conteúdos de climatologia: 

 Como você ensina os conteúdos de climatologia?  

 

O que é climatologia geográfica? 

 

Tem conhecimento sobre a abordagem de análise rítmica do clima segundo Monteiro? 

(     ) Sim  (      ) Não 

Poderia comentar com suas palavras a sua resposta, o seu conhecimento ou dificuldade em 

entender esse conceito. 

 

Encontra dificuldade para explicar os conceitos relacionados os fenômenos natural da 

atmosfera? 

 (     )Sim  (       ) Não 

Quais 

 

Ao ensinar os conteúdos sobre atmosfera, você faz alguma ponte entre o ensino da questão 

geográfica e a vida dos alunos?  

(     ) Sim (     ) Não 

De que maneira?  

 

Enumere de acordo com os índices de prioridade de 0 até 8 sendo que ( 0) pouco e  (8) 

muito 

Você utiliza quais recursos didáticos nos conteúdos referente a climatologia?  

(     ) Livro didático 

(     ) Data show 

(     ) Vídeos 

(     ) Jogos didáticos 

(     ) Jogos digitais 

(     ) Imagem de satélite 

(     ) Cartaz 

(     ) Confecção de aparelhos caseiro para medir as condições do tempo 
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Você realiza aula prática nos conteúdos sobre a climatologia?  

(     ) Sim (     ) Não 

 

Comente a metodologias que você considera importante para ajudar na aprendizagem dos 

alunos? 

 

Em relação aos conteúdos da atmosfera no 6º ano, você consegue ministrar todo o 

conteúdo? Aponte os aspectos positivos e negativos em relação o andamento das suas 

aulas:  

 

IV. Informações sobre o uso do livro didático:  

 

Como se deu a escolha desse livro didático? Você utilizou o guia do PNLD 2008?  

O livro didático é utilizado em todas as aulas? Se não, ele é substituído por quais 

materiais?  

 

Quais são as suas considerações sobre o livro didático adotado nos conteúdos da 

climatologia geográfica?  

(      ) Ótimo (      ) Bom (       ) Regular (      ) Ruim 

 

Os textos e ilustrações, sugestões de práticas que anunciam os conteúdos referentes a 

climatologia são utilizadas?  

Você considera os exercícios sobre atmosfera propostos no livro didático suficiente traz 

um enfoque para a realidade dos alunos? 

(      ) Sim   (      ) Não 

Ou propõe a realização de outras atividades, quais? 

 

Você considera o livro didático um recurso indispensável ou dispensável para o ensino de 

Geografia? (      ) Sim   (      ) Não 

 

Quanto aos conteúdos numa perspectiva da climatologia geográfica, você considera o livro 

adequado? (      ) Sim   (     ) Não 
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APÊNDICE B – Questões Norteadoras para a Entrevista com a Secretária da rede 

Municipal de Jataí-GO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ-GO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA- MESTRADO 

 

Dissertação: CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA E DOCÊNCIA ESCOLAR NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE JATAÍ-GO  

 

Objetivo da pesquisa: Analisar as concepções teórico e metodologia em climatologia no 

ensino de Geografia, com os professores que ministram aula nas turmas, do 6 º ano da 

Rede Municipal de Ensino de Jataí. 

A pesquisa garanti ao participante o anonimato e a possibilidade de desistência de sua 

participação a qualquer momento da pesquisa.  A pesquisa não tem a intenção de colher 

imagens do participante. 

Será utilizado o gravador de voz para facilitar a entrevista 

1. Atualmente como analisa a questão da qualidade da educação do Anos finais do 

fundamental, no município? 

2. Em sua opinião, o que deverá ser feito, para melhorar a Educação no Anos finais do 

fundamental, no município? 

3. Em relação aos professores de geografia, quais formações têm sido 

disponibilizadas?  

4. Os professores têm demonstrado interesse em participar da formação continuada?  

5.  Caso responda sim à questão anterior, o que pode ser feito para aumentar a 

autoestima dos professores e incentivar a sua participação? Quais as características 

de um bom professor? 

6. Quem sugeri as temáticas para serem trabalhadas na formação continuada? Nessas 

temáticas já foram trabalhadas as questões de climatologia? 

7. Qual sua avaliação sobre a situação e os motivos do término do Fundamental II no 

município e hoje (2016) o Estado passou a assumir. 
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APÊNDICE C – Questões Norteadoras para a avaliação da sequência didática com os 

professores de geografia da rede Municipal de Jataí-GO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ-GO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA- MESTRADO 

 

Dissertação: CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA E DOCÊNCIA ESCOLAR NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE JATAÍ-GO  

 

Objetivo da Sequência didática:  

O objetivo é aplicar uma sequência didática referente o conteúdo das estações de 

ano, com os professores de geografia da Rede Municipal de Ensino de Jataí-GO. 

 

Questão 1 - Como avaliam a forma do conteúdo das estações do ano apresentado na 

sequência didática? 

 

(      ) Fácil 

(      ) Médio 

(      ) Difícil 

 

Questão 2 - Considera importante a leitura bibliográfica de outras fontes citadas na 

sequência. 

(      ) Sim 

(      ) Não  

 

Questão 3 - Com aplicação dessa sequência em sala de aula, você acredita que os 

resultados possam ser mais satisfatório? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Talvez 

 

Questão 4 - Como você avaliar o conteúdo do Recurso audiovisual: Capitão tormenta e 

Paco em Estações do ano. 

 

(      ) Fácil 

(      ) Médio 

(      ) Difícil 

 

Questão 5 - Considera que esse recurso pode facilitar na aprendizagem do conteúdo? 

(       ) Sim 

(       ) Não 
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Questão 6 – Uma das proposta dos PCN’s é que possa ser trabalhado nos conteúdos temas 

que relacionam a vivência dos alunos. Nesse sentido o que você achou da relação do pequi 

com a estação do ano? Comente. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Questão 7 - A relação do pequi com as estações do ano pode ajudar na interação e 

participação do aluno, envolvendo eles com o tema da aula? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Questão 8 - Como avalia essa sequência didática para a sua formação enquanto professor 

de Geografia. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D– Sequência didática aplicada com os professores de Geografia da rede 

Municipal de Jataí-GO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NOS DOMÍNIOS DO 

CERRADO 

Linhas de pesquisa: Análise Ambiental do Cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Profa. Mestranda. Elisa Regina da Cruz 
elisa_gyn@hotmail.com 

Orientadora: Profa. Dra. Zilda de Fátima Mariano 
zildadefatimamariano@gmail.com 

Formação de Professores de Geografia no 
município de Jataí-GO 

 
Tema 

Climatologia Geográfica: Estações do ano 
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mailto:zildadefatimamariano@gmail.com


130 
 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA UMA PRÁTICA EM CLIMATOLOGIA 

GEOGRÁFICA 

 

1 O QUE É UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

As sequências didáticas foram refletidas após a análise dos trabalhos do SBCGs, em 

que elaboramos cinco sequências didáticas, de acordo com cada categoria, para orientar o 

trabalho docente dos professores nos conteúdos de climatologia. 

Segundo Chaveiro (2009), ao se elaborar uma sequência didática, é preciso propor 

uma atividade planejada, realizada em etapas, com objetivos claros para alcançar a 

aprendizagem. 

Schnewly e Dolz (2004) apud Chaveiro (2009) mostram que para desenvolver uma 

sequência didática é preciso seguir três etapas: 

 Atividades para identificação dos conhecimentos prévios: verificar os conhecimentos 

anteriores, fora da sala de aula; nessa análise, o professor verifica os erros e equívocos 

sobre o assunto estudado; 

 Atividades para ampliação dos conhecimentos: é o momento em que o processo de 

ensino-aprendizagem avança ao conhecimento, podendo ser dentro ou fora da sala de 

aula, com atividades que desenvolvam a leitura; 

 Atividades para sistematização dos conhecimentos - organizar o conteúdo e pensar em 

novas atividades com a intervenção do professor. 

 

1.1 OBJETIVO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

O objetivo é aplicar uma sequência didática referente o conteúdo das estações de ano, 

com os professores de geografia da Rede Municipal de Ensino de Jataí-GO. 

 

2 O QUE DISSE OS PARÂMETROS NACIONAIS CURRICULARES-PCNS SOBRE 

AS ESTAÇÕES DO ANO  

 

No segundo eixo “O estudo da natureza e sua importância para o homem” em que 

os conteúdos e conceitos da climatologia serão abordados mostrando a sua importância como 

resultado do avanço do conhecimento científico e o acesso a essas informações é um dos 
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objetivos principais desse estudo na escola, possibilitando aos alunos uma aprendizagem 

sobre fenômenos naturais.  

De acordo com os PCNs (1998) com o aluno desse ciclo é possível trabalhar 

conhecimentos mais abstratos, dentro dos limites do campo cognitivo do aluno deste ciclo, 

quando ele se familiariza com raciocínios mais abstratos e complexos. É possível discutir os 

mecanismos climáticos, por exemplo, das massas de ar, as variações diárias de tipos de 

tempos atmosféricos, e ensinar como ocorrem e explorar seu conhecimento prévio sobre a 

sucessão dos tipos de climas do lugar onde vive.  

Assim é proposto que o professor trabalhe o conhecimento empírico, o clima do lugar 

onde vive, ditos populares, conhecimento das estações do ano e sua importância, dando valor 

para os fenômenos naturais do clima, como catástrofes naturais (furações, tornados, 

tempestades, inundações e fortes nevascas). Também explicar o surgimento de fenômenos 

naturais e os antrópicos (aqueles que são agravados em consequência do modo de vida da 

sociedade).  

A compreensão das leis que regulam a dinâmica do tempo, as estações do ano 

favorecem uma compreensão para entender as diferentes paisagens, solo e a organização das 

bacias hidrográficas. Para os PCN’s (1998, p. 62), “[...] é fundamental relacionar o clima e a 

vegetação, os solos e o relevo, ou ainda como clima, solos e relevo se interrelacionam. Isso 

pode ser proposto por meio de estudos de caso, de temas de relevância local, a partir da 

realidade dos alunos”. 

Em síntese esse eixo traz uma perspectiva para uma climatologia geográfica por meio 

da relação do clima com a vegetação, o relevo, solos, a sociedade e a valorização das 

vivências dos alunos, a importância da linguagem espacial para que possam representar o 

lugar onde vivem. 

 

3 AS ESTAÇÕES DO ANO NA MATRIZ CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE JATAÍ 

 

O conteúdo relacionado as estações do ano está inserido no Eixo 1 - Percepção 

espacial na matriz do município e o conteúdo é ministrado no 1 Bimestre. Nesse eixo é 

proposto ao professor os conceitos básicos: espaço, tempo, lugar, território e paisagem, a 

orientação e localização no espaço, noções de escalas e proporções, os mapas, leitura e sua 

interpretação, os símbolos e a representação em mapa temático, origem do sistema solar e 

Terra e por fim os movimentos da Terra e as estações do ano, (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Matriz curricular de geografia – 6º ano conteúdos estações do ano 

Eixos Expectativa Conteúdo 

 

Eixo 1 -

Percepção 

espacial 

Conhecer a origem do Sistema Solar e do Planeta 

Terra, bem como seus principais movimentos e 

como estes influenciam nas estações do ano; 

Movimentos da Terra e 

Estações do Ano; 

 

Fonte: Secretaria do município de Jataí (2016)  

Organização: Cruz (2016) 
 

4 AS ESTAÇÕES DO ANO NO LIVRO DIDÁTICO 

 

Na estrutura do livro, os capítulos que apresentam o conteúdo para compreender a 

estação do ano está no Capítulo 2, no módulo 2, as linhas imaginárias “os paralelos” que 

permite os alunos a compreender as zonas térmicas da Terra. O capítulo 4 - O planeta Terra, 

(p. 66), nesse capítulo o autor aborda no módulo 1 o sistema solar, a influência do sol e da lua 

na Terra, a vida na Terra dando ênfase para atmosfera e no módulo 2, os principais 

movimentos da Terra, a distribuição das zonas térmicas e as estações do ano. (Quadro 2). 

 

No quadro 2 - Os conteúdos da estação do ano no livro didático “Para Viver Juntos”, 

utilizado no 6º ano nas escolas municipais de Jataí-GO 

Quadro 2 – Estações do ano no livro didático 

Capítulos Módulos 

Capítulo 2 – 

Orientação e 

localização 

 Módulo 2 – Localização – As linhas imaginárias os paralelos – 

Página 35 

 

Capítulo 4 – O 

planeta Terra 
 Módulo 2- Os principais movimentos da Terra (Movimentos de 

rotação e translação, distribuição dos raios solares e a estações do 

ano). Página 74 e 75. 
Fonte: Sampaio (2012)  

Organização: Cruz (2016) 

 

Na figura 1 apresenta os conceitos da linhas imaginárias e as zonas térmicas da Terra, 

termo importante para compreender a latitude e a distribuição dos raios solares sobre a 

superfície.  
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Figura 1 -  As Zonas Térmicas da Terra 

  
  Fonte: Sampaio (2012) 
 

Os movimentos da Terra de rotação e translação são influenciados pelos raios solares. 

A latitude a partir do equador é o fator responsável por determinar a duração do dia e as 

estações do ano de um lugar para outro.  

 

A Terra possui muitos movimentos. Os mais importantes são a rotação e a translação. 

Rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno de si mesma, tendo no centro um 

eixo imaginário que atravessa de um polo a outro. Este movimento no sentido oeste-leste tem 

duração dos dias e das noites, exceto nas regiões polares. Movimento de translação é o 
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movimento que a Terra executa em torno do Sol em, aproximadamente, 365 dias, 5 horas, 48 

minutos e 46 segundos. A trajetória que a Terra descreve em torno do Sol chama-se órbita. 

Esse movimento determina as estações do ano (verão, outono, inverno e primavera), figura 2. 

 

Figura 2 – Movimento de translação 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 

O livro utilizado pelos professores da rede municipal apresenta o conteúdo referente as 

estações do ano na página 75, Figura 5. E as estações do ano e sua influencias na paisagem 

em que essa sequência típica de regiões localizadas na zona temperada da Terra (Figura 3 e 

4). 

 

Figura 3 - As estações do ano 

 
Fonte: Sampaio (2012) 
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Figura 4 – As estações do ano nas zonas temperadas 

 
Fonte: Sampaio (2012) 

 
5 ESTAÇÃO DO ANO – A PROPOSTA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

Esta Sequência Didática (SD) será aplicada com os professores da rede municipal, 

com o tempo estimado de 03 aulas e público alvo os alunos do 6° ano. 

A sequência está adaptada com a expectativa curricular do município e permite 

desenvolver compreensão das zonas térmicas e do movimento de rotação e translação noções 

básicas das estações do ano, a partir da utilização do jogo “movimentos e estações do ano do 

capitão Tormenta”, consultado no site do MEC, no portal do professor uma relação com as 

estações do ano, no município de Jatai. 

Serão trabalhadas as estações do ano mostrando as características e o fenômeno que 

dará origem a cada uma das estações. Esta sequência didática é composta: a) fixação dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula (dia e a noite, movimento de rotação e translação), b) o 

jogo Paco em estações do ano e c) a época de pequi em Jataí. 

 

a) Fixação dos conteúdos: 1- Movimento dia e noite, rotação: Conteúdo no livro 

didático na página 72, o movimento de translação página 74 e estações do ano página 

75. Nesse momento é importante utilizar como reforço para explicação o globo 

simulando a rotação da Terra e um lanterna para representar o sol. 

 Sobre assunto o professor pode utilizar como reforço o autor (AYOADE, 2003, p. 26 e 27) 

A quantidade total de radiação recebida em determinado local é também afetada pela 

duração do dia. A duração do período de luz, obviamente afeta a quantidade de 

radiação recebida. A duração do dia varia com a latitude e com a estação. Nas 

proximidades do Equador, dias e noites são de duração quase igual durante o ano. A 

duração do dia geralmente aumenta ou diminui com o aumento da latitude, 

dependendo da estação. No verão, por exemplo, a duração do dia aumenta do 

Equador em direção ao polo Norte e diminui em direção ao polo sul. (...) Durante o 

solstício de inverno do hemisfério Norte ocorre o inverso. A duração do dia aumenta 

em direção ao Sul, mas diminui em direção ao polo Norte.  

 

No solstício de verão no hemisfério Sul, com os raios solares incidindo 

perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, implica no hemisfério Norte a receptação de 
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menor insolação e a instalação da estação fria, com dias mais curtos e noites mais longas. 

Ocorrendo o contrário no solstício de verão do Hemisfério Norte, com o Sol incidindo 

perpendicularmente ao Trópico de Câncer, e a ocorrência da estação fria no hemisfério Sul.  

O equinócio, que marca o início da primavera ou do outono, dependendo do 

hemisfério, pois o disco solar encontrando-se no plano da órbita terrestre a radiação incide 

perpendicularmente ao Equador, possibilitando que ambos hemisférios recebem mesma 

insolação, fazendo com que dias e noites durem 12 horas em todo o planeta.  

A quantidade total de radiação recebida em determinado local é também afetada pela 

duração do dia. A duração do período de luz, obviamente afeta a quantidade de 

radiação recebida. A duração do dia varia com a latitude e com a estação. Nas 

proximidades do Equador, dias e noites são de duração quase igual durante o ano. A 

duração do dia geralmente aumenta ou diminui com o aumento da latitude, 

dependendo da estação. No verão, por exemplo, a duração do dia aumenta do 

Equador em direção ao polo Norte e diminui em direção ao polo sul. (...) Durante o 

solstício de inverno do hemisfério Norte ocorre o inverso. A duração do dia aumenta 

em direção ao Sul, mas diminui em direção ao polo Norte. (AYOADE, 2003, p. 26 e 

27) 
 

Os raios solares se distribuem de maneira diferente sobre a superfície que determina a 

duração do dia, essa duração pode variar de acordo com a latitude e com a estação do ano. Ou 

seja, em regiões próximas ao equador a duração dos dias e noites são praticamente iguais no 

ano. Nas regiões localizadas em zonas temperadas a duração do dia e noite pode aumentar ou 

diminuir de acordo com cada estação do ano.  

Sobre este fenômeno Ferreira (2016, p. 50) registra complementando: 

Como a órbita da Terra é um ciclo anual, o eixo de inclinação da Terra muda em 

relação ao Sol. Isto causa uma maior concentração de raios solares entre o Trópico 

de Capricórnio (23,5º S) e o Trópico de Câncer (23,3º N), migrando de um lado para 

o outro. O maior aquecimento da superfície terrestre ocorre nesse espaço, onde os 

raios solares incidem diretamente durante todo o ano. As temperaturas entre essas 

latitudes, portanto permanecem altas o ano inteiro.  
 

A Terra realiza um ano para completar seu movimento de translação e seu eixo muda 

de acordo com a sua posição em ralação ao sol durante esse período, fazendo com que os 

raios solares se concentram no trópico de câncer e migrando para o trópico de capricórnio, 

entre esses dois trópicos os raios solares permanece concentrado o ano inteiro apresentando 

altas temperaturas. 

Mendonça e Dani-Oliveira (2007) na grande maioria do território brasileiro se registra 

médias de temperaturas elevadas durante o ano todo, sendo que no Sul será registra 

temperaturas médias anuais mais baixas e maior amplitude térmica anual. Essa configuração 

climática brasileira é influenciada pela luminosidade do céu, pois o país situa-se em uma zona 

intertropical, que resulta elevadas temperaturas aliadas à pluviosidade. 



137 
 

 

b) O jogo Capitão Tormenta e Paco em estações do ano 

 

Passo a passo para a prática com o vídeo Capitão Tormenta e Paco em estações do 

ano. O jogo encontra-se disponível no Portal dos professores: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html. Clique em multimídia e após em recursos 

educacionais, (Figura 7). 

 

Figura 5 - Acesso ao portal do professores do Vídeo 

 
Fonte: MEC (2016)  

Adaptado:  Cruz (2016) 

 

No passo 2 (Figura 8), clique na busca recursos educacionais e digite Capitão 

Tormenta e Paco em estações do ano; em seguida clique no recurso e baixe o jogo em seu 

computador (fazer o download). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 1  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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Figura 6 – Acesso ao recurso Capitão Tormenta e Paco em estações do ano 

  
Fonte: MEC (2016) Adaptado Cruz (2016) 

Esse processo da utilização do vídeo explorando o recurso de mídias “Capitão 

Tormenta e Paco - as estações do ano” pode ser realizado no laboratório de informática, caso 

a escola não tenha laboratório, a aula poderá ser adaptada em sala de aula utilizando o data 

show (passo a passo), (Figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24). 

 

Figura7 - Jogo capitão tormenta                      Figura 8 – A casa do capitão tormenta 

  
Fonte: MEC (2016)     Fonte: MEC (2016) 

Organização: Cruz (2016)                 Organização: Cruz (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2  
Passo 3 
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Figura 9– A missão do jogo                          Figura 10 – Não atrapalhe o sono do capitão 

  
Fonte: MEC (2016)     Fonte: MEC (2016) 

Organização: Cruz (2016)                 Organização: Cruz (2016) 

 

Figura 11 –As estações do ano                          Figura 12 – Como occorre as estaçõe do ano 

Fonte: MEC (2016)         Fonte: MEC (2016) 

Organização: Cruz (2016)                     Organização: Cruz (2016) 

 

Fugura 13 – A pesquisa na Enciclopédia        Fugura 14 – A hora da Charada 

  

Fonte: MEC (2016)     Fonte: MEC (2016) 

Organização: Cruz (2016)                 Organização: Cruz (2016) 
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Figura 15- Conhecendo as estações do ano      Figura 16 – Os movimentos de translação 

  
Fonte: MEC (2016)         Fonte: MEC (2016) 

Adaptado: Cruz (2016)                     Organização: Cruz (2016) 

 

Figura 17 – A primavera                                  Figura 18 – O verão 

  
Fonte: MEC (2016)        Fonte: MEC (2016) 

Organização: Cruz (2016)                    Organização: Cruz (2016) 

 

Figura 19 – O outono                                       Figura 20 - O inverno                                  

  
Fonte: MEC (2016)     Fonte: MEC (2016) 

Organização: Cruz (2016)                 Organização: Cruz (2016) 

 

 

 

 

 

 

Clique no globo  
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Figura 21 – O solstício                                     Figura 22 - Equinócio 

  
Fonte: MEC (2016)     Fonte: MEC (2016) 

Organização: Cruz (2016)                 Organização: Cruz (2016) 

 

Após assistir todas as explicações clique no (x) e se estiver preparado para responder o 

enigma, clique no capitão que está descanso esperando o equinócio mais quente para se lançar 

ao mar tormenta e depois clique em (ver a charada). Após clicar em responder, (Figuras 25, 

26, 27 e 28). 

 

Figura 23 – Hora do capitão partir                   Figura 24 – O equinócio mais quente 

  
Fonte: MEC (2016)     Fonte: MEC (2016) 

Organização: Cruz (2016)                 Organização: Cruz (2016) 

 

 Depois será lançado o desafio que é observar as estações do ano e as condições 

atmosféricas para descobrir qual a melhor equinócio para o capitão Tormenta se lançar ao 

mar. É importante ressaltar que, durante toda a aula, em que será exposto o Vídeo (software), 

é preciso haver o acompanhamento do professor com as explicações. 
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Figura 25 - Qual a estação correta?                Figura 26 – A primavera é o equinócio 

                                                                          Mais quente 

  
Fonte: MEC (2016)     Fonte: MEC (2016) 

Organização: Cruz (2016)                 Organização: Cruz (2016) 

 

 

c) Estações do ano em Jataí - Conhecendo a época do pequi  

 

 O Cerrado é típico de regiões tropicais, nele apresenta duas estações bem definidas: o 

outono e inverno, um período não chuvoso e a primavera e verão, um período chuvoso: (a 

estação sem chuva vai de abril a setembro e com chuvas, vai de outubro a março).  É no 

Cerrado que encontra-se um dos frutos mais comercializado no estado de Goiás, o pequi. 

Almeida et al (1998) o pequi pertence à família Caryocaraceae, gênero Caryocar, 

espécie Brasiliense. Sua ocorrência está associada ás áreas do Cerrado e pode ser encontrado 

nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará 

Piauí, Rio de Janeiros, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, árvore do pequi localizada na 

Unidade Riachuelo da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 

Oliveira (2006) sua importância sócio-econômica considera uma prática que benéfica 

a comercialização e o consumo, o pequi é comercializado sendo que seu fruto é típico da 

cultura Goiânia e o óleo é um dos principais produtos obtidos a partir da transformação do seu 

fruto.  Figura 27. 
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Figura 27 – Árvore do pequi 

 
Fonte: Cruz (2016) 

 

Segundo Almeida et al (1998) a frutificação do pequi é anual, ocorre entre período de 

novembro a fevereiro dependendo da região. Em agosto começa a sua floração Figura 28 

 

Figura 28– A floração do pequi 

 
Fonte: Cunha (2016) 

 

O fruto do pequi é formado por sementes redondas e oleaginosas, que são envoltas 

pela polpa alaranjada e rica em óleo. Seu caroço é formado por uma fina camada de espinhos 

e, mais internamente. Os frutos ficam maduros de setembro a fevereiro, sendo que cada 

planta fornece, em média, 6.000 frutos por ano. A figura 29 mostra a comercialização do 

pequi na rua Riachuelo, nos mês de dezembro na cidade de Jataí.  

 

 

 

 

 

 

 

Flores do pequi possuem cinco 

pétalas brancas e grandes, que 

florescem durante os meses de 

agosto a novembro e chegam a 

até 8 cm de diâmetro. 
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 Figura 29 – Frutos do pequi  

   
  Fonte: Cruz (2016) 

 

Nesta atividade sugerimos a utilização do pequi, a fim de identificar o período de sua 

floração e produção do seu fruto, para uma relação com as estações do ano, quadro 3. 

Quadro 3 – Estações do ano: a época do pequi 

Estação do ano Época do pequi 

Outono Nos meses de abril e maio a árvore apresenta 

apenas folhagem, tipo Trifolioladas formada 

por três folíolos (três folhas em cada nó do 

ramo). 

Inverno  Os meses de junho e julho a árvore apresenta 

apenas folhagem, tipo Trifolioladas formada 

por três folíolos (três folhas em cada nó do 

ramo) e em agosto início da sua floração, 

compostas por cinco pétalas esbranquiçadas 

Primavera Mês de setembro inicia o amadurecimento dos 

frutos e frutificação, nos meses de outubro e 

novembro a safra. 

Verão  Os meses de dezembro a fevereiro continua a 

frutificação e a safra. 

Fonte: Cruz (2016) 

 

5.1 Proposta utilizando à música 

 

  A utilização da música, sobre o Pequi do cantor Marcelo Barra, possibilita o professor 

utilizar como recurso para identificar as características do pequi, sua origem e no final da 

música a proposta que pode ser relacionado com a estação do ano, qual é o tempo apropriado 
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para o pequi? Nesse momento é possível fazer uma relação com as estações do ano, 

associando a época de floração e frutificação dos frutos do pequi apresentado no quadro 3. 

 

O Pequi  

Cantor: Marcelo Barra 

 

Tem que ser devagarinho, 

rói daqui, raspa dali. 

Py é casca, qui espinho, 

seu nome vem do Tupi. 

 

Ouro e carne do cerrado, 

gosto forte e exótico. 

Com seu verde e dourado 

é um fruto patriótico. 

 

'Tá em todas as receitas,  

sejam doces ou salgadas  

e são muito bem aceitas,  

mundo afora apreciadas. 

 

O sabiá, o canarinho  

e o atento bem-te-vi  

têm o peito amarelinho 

de tanto bicar pequi. 

 

Cata pequi no cerrado, 

cata pequi. 

Cata pequi no cerrado, 

cata pequi. 

 

Não existe similar, 

trem igual eu nunca vi. 

Pro sertanejo caryocar  

basta só comer pequi. 

 

Viagra do sertão, 

Seu cheiro atrai paixão. 

Quando é tempo de pequi 

é cada um por si. 

 

5.3 QUESTÕES SUGERIDAS 

4) Quais os versos expressa a origem do pequi? 

5) O pequi é típico de qual bioma? 

6) “Quando é tempo de pequi é cada um por si”, qual o tempo do pequi em Goiás?  
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ANEXO A – A ata do Conselho Diretor 
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ANEXO B – Folha de rosto – Plataforma Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



149 
 

ANEXO C – Parecer de aprovação Plataforma Brasil da Universidade Federal de Goiás –  

UFG 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA E DOCÊNCIA ESCOLAR NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE JATAÍ-GO 

Pesquisador:  ELISA REGINA DA CRUZ 

Área Temática: Versão: 3 

CAAE: 53536116.1.0000.5083 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Goiás - UFG 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer:  1.619.503 

 

Apresentação do Projeto: 

 

O presente protocolo de pesquisa, sob o título CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA E 

DOCÊNCIA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JATAÍ-GO”, está sendo 

conduzido por Elisa Regina da Cruz, mestranda em Geografia pela Universidade Federal de 

Goiás na Regional Jataí. A pesquisa visa analisar as concepções teórico e metodológicas em 

relação a climatologia geográfica com os docentes do 6º ano da Rede Municipal de Jataí-GO. 

Para isso os procedimentos metodológicos serão as revisões bibliográficas referentes ao 

ensino de geografia, especificamente aos conteúdos de climatologia, livro didático, análise 

das propostas curriculares, observação em sala de aula, pesquisa de campo nas escolas e a 

utilização de aulas práticas. Analisar de forma qualitativa, sendo que para Lüdke e André 

(1986, p.11) essa pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e 

o pesquisador como seu principal instrumento. Dessa forma contribuir para o 

desenvolvimento de aulas práticas, que auxiliam os professores Optou-se por estudar os 

conteúdos do 6º ano, devido a este compor os conceitos principais da climatologia, em 5 

escolas que trabalham com o Ensino Fundamental II. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário 
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Analisar as concepções teórico e metodologia em climatologia no ensino de Geografia, com 

os professores que ministram aula na turma, do 6 º ano da Rede Municipal de Ensino de Jataí. 

Objetivo Secundário: 

a) Analisar nos livros didático de Geografia direcionada aos conteúdos de climatologia.  

b) Analisar documentos oficiais e documentos do município.  

c) Levantamentos de publicações em eventos de climatologia sobre o ensino.  

d) Identificar os desafios enfrentados pelos professores em relação ao conteúdo de 

climatologia docência e o uso do livro didático.  

e) Construção de mídia eletrônica com produções acadêmicas com sugestões de aulas prática 

em climatologia para disponibilizar aos professores.  

f) Realizar atividades práticas junto ao professor que permitem interpretar fenômenos 

climáticos, esses de baixo custo e dinâmico. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Os riscos da pesquisa são: constrangimento e conflito de interesses. Benefícios: 

Fornecer para os professores práticas de educação em climatologia; -Pesquisas desenvolvidas 

por outros pesquisadores e docentes; -Metodologias na área de climatologia; fornecer 

multimídias aos professores. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa possui financiamento próprio e será realizada em 5 escolas da cidade de Jataí - 

GO. Todos os documentos foram apresentados nesta versão, especialmente aqueles que 

incorporaram as recomendações e correções relativas às pendências elencadas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram anexados nesta versão: 

Informações básicas do projeto. 

Projeto atualizado. 

TCLE atualizado. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Todos os documentos apresentados nesta versão incorporaram as recomendações e correções 

relativas às pendências elencadas anteriormente. Sendo assim, consideramos este protocolo de 

pesquisa aprovado. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo 

APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes. 

Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o (a) pesquisador 
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(a) responsável deverá encaminhar ao CEP-UFG o Relatório Final baseado na conclusão do 

estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o disposto na 

Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após o 

encerramento da pesquisa, prevista para março de 2017. 


