A PRÁTICA DA OBSERVAÇÃO SENSÍVEL DO TEMPO
ATMOSFÉRICO COMO INSTRUMENTO PARA A APREENSÃO DE
CONCEITOS EM CLIMATOLOGIA
Cícero Mandú da Silva (a), Leandro de Godoi Pinton (b)
(a)

Discente do curso de Licenciatura em Geografia, Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e
Sociais (IELACHS), Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), ciceromnd@gmail.com
(b)
Professor Doutor do Departamento de Geografia (DEGEO), Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências
Humanas e Sociais (IELACHS), Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM),
leandro.pinton@uftm.edu.br

Eixo: 7. Metodologias para o ensino da geografia física no ambiente escolar
Resumo
O presente trabalho teve como objetivo apresentar um relato de experiência sobre a aplicação da proposta de
observação sensível do tempo atmosférico aos discentes do curso de licenciatura em Geografia da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba (MG). Com base nesse relato, demonstrar as potencialidades
dessa prática de ensino como recurso na formação docente visando a supressão de dificuldades relacionadas à
construção de concepções básicas da climatologia no ambiente escolar. Essa prática foi sistematizada por meio
da adaptação de propostas metodológicas apresentadas na literatura sobre o tema. Além da discussão dos
conceitos de clima e tempo atmosférico sob a ótica do paradigma dinâmico, a sua execução permitiu a
problematização das categorias taxonômicas do clima local e a sua articulação com a noção de conforto térmico
no espaço urbano.
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1. Introdução
A concepção sorreana de clima trouxe à Climatologia Geográfica uma abordagem
dinâmica do complexo climático, permitindo a compreensão da totalidade e sucessão dos
estados da atmosfera sobre um determinado local. Monteiro (1971) pondera sobre a noção de
ritmo presente nesse conceito, instituindo a análise rítmica como paradigma para a
compreensão da dinâmica atmosférica nos estudos em climatologia no Brasil. Apesar das
contribuições dos estudos aplicados à compreensão da realidade climática do país, admite-se
as dificuldades da adoção da perspectiva dinâmica em sala de aula, seja pelo caráter abstrato
de algumas concepções básicas da climatologia ou pela manutenção de estratégias de ensino
tradicionais que priorizam a atividade mnemônica.
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Alguns estudos (FIALHO, 2007; JÚNIOR, MALYSZ, LOPES, 2016; MAIA, 2018)
realizaram a aplicação da prática da observação sensível do tempo atmosférico para a
supressão dessas dificuldades. A utilização da percepção climática no cotidiano dos discentes
favoreceu o processo de ensino-aprendizagem das concepções de clima e tempo atmosférico
em escala local. Esses estudos foram embasados no material destinado ao ensino da
climatologia da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento de Ensino de Ciências –
FUNBEC (1980).
Todavia, verifica-se a necessidade da abordagem de outras concepções elementares da
climatologia mediante a adoção do referido material nos distintos níveis de ensino. As
categorias taxonômicas do clima local e a sua articulação com a noção de conforto térmico no
espaço urbano se enquadram como temáticas pertinentes à referida perspectiva. Além de sua
relevância no tratamento do Sistema Clima Urbano (SCU) de Monteiro (1976) no ensino
superior, elas denotam ao desenvolvimento de habilidades esperadas para o ensino básico.
Diante dessa conjuntura, o presente trabalho teve como objetivo apresentar um relato
de experiência sobre a aplicação da proposta de observação sensível do tempo atmosférico aos
discentes do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (UFTM), Uberaba (MG). Com base nesse relato, demonstrar as potencialidades dessa
prática de ensino como recurso na formação docente visando a supressão de dificuldades
relacionadas à construção de concepções básicas da climatologia no ambiente escolar.
2. Metodologia
O desenvolvimento desse estudo teve respaldo nos princípios de Sartori (2014) sobre a
percepção climática. A organização do quadro utilizado no registro das observações sensíveis
do tempo atmosférico advém de adaptações realizadas na proposta da FUNBEC (1980) e nos
estudos fundamentados nessa obra precursora compilados na introdução do presente trabalho.
Em relação às adaptações, ressalta-se a inserção de colunas destinadas aos dados de estação
meteorológica automática e do diagrama de conforto térmico humano do Instituto Nacional de
Meteorologia – INMET (c2011). O quadro supracitado foi explorado em dois momentos
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específicos da disciplina de Climatologia II: (i) início do período letivo durante a construção
de preceitos teórico-metodológicos da Climatologia Geográfica Brasileira e; (ii) segunda
metade do período ao longo da discussão da proposta teórico-metodológica do SCU. A sua
aplicação ocorreu no segundo semestre de 2018 em turma composta por 20 discentes
regularmente matriculados no segundo período do curso, compreendendo a realização de
registros durante seis dias consecutivos em, no mínimo, dois horários preestabelecidos.
3. Resultados e discussões
Após o preenchimento do quadro de observações sensíveis do tempo atmosférico
(Figura 1), os discentes foram estimulados por questões norteadoras à (re)construção de
concepções sobre os pressupostos teórico-metodológicos envolvidos na atividade.

Figura 1 – Modelo do quadro de observação sensível do tempo atmosférico preenchido por discente da disciplina
de Climatologia II.
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Na análise do comportamento dos elementos climáticos, os discentes constataram a
variação diária de seus registros na composição de suas sensações predominantes no período.
A significativa concordância entre as suas percepções e os dados obtidos na estação
meteorológica de superfície automática do INMET – Uberaba (A568), com destaque à
temperatura, chuva e vento, corroborou tal análise, fornecendo subsídios para a idealização
dos conceitos de tempo atmosférico e clima que fundamental a climatologia dinâmica.
Ao considerar a disposição de seus respectivos locais de observação na cidade, essa
prática possibilita aos discentes uma aproximação com as terminologias propostas por
Monteiro (1976) para a subdivisão do clima local – mesoclima, topoclima e microclima. Ao
lado disso, a inserção do referencial de conforto térmico humano do diagrama do INMET
(c2011) ao quadro de observação sensível conduziu a discussão inicial sobre a noção do
subsistema termodinâmico à realidade climática do espaço vivido do aluno. Apesar da
subjetividade envolvida nas categorias de sensações dos discentes, verificou-se a existência de
compatibilidade com as classes que integram o diagrama do INMET (c2011).
A simplificação e a busca por adaptabilidade dessas concepções de climatologia
convergem aos pressupostos de Chevallard (1991) sobre o processo de transposição didática
deste conhecimento, imprescindível à formação docente.
4. Considerações Finais
O relato de experiência demonstrou a potencilidade da adaptação da proposta de
observação sensível do tempo atmosférico para a compreensão de conceitos de conotação
abstrata, taxonômica e de simplificação classificadora constituída por canais de percepção
humana.
Os conceitos específicos da climatologia abordados neste trabalho integram o
conteúdo elementar da geografia no ensino básico, exigindo do futuro docente a
problematização sobre as estratégias que podem contribuir efetivamente no processo de
ensino-aprendizagem nesse nível de ensino.
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Assim, admite-se que a prática apresentada neste relato se configura como recurso
para a articulação entre o saber geográfico acadêmico e o saber geográfico escolar.
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