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RESUMO  

  

Estar envolvida com a docência sempre me exigiu ir além de construir um plano de aula 

aplicável. Eu observava os meus alunos e percebia o modo que eles gostariam de aprender. 

Identifiquei nessas observações o fascínio das crianças pelo uso do telefone celular, fato que 

gerou o seguinte questionamento: Como potencializar aprendizagens de Geografia explorando 

narrativas sobre experiências de paisagem, lugar e espaço geográfico a partir de fotos feitas por 

câmera de celulares ou ipads, por meio dos modos de crianças olharem o mundo? Os estudos 

para a presente pesquisa têm caráter qualitativo, na perspectiva da pesquisa com o cotidiano, 

valorizando observações e diálogos com crianças, explorando a produção de fotografias na 

construção de conhecimento regional e territorial em diferentes escalas. Para tanto, o objetivo 

pretendido é problematizar aprendizagens de crianças sobre paisagens, lugares e espaço 

geográfico com fotos produzidas no celular. O público-alvo desta pesquisa foram crianças do 

6º ano do ensino fundamental de uma escola da rede privada de Campos dos Goytacazes/RJ. 

A investigação seguiu as seguintes etapas, que não aconteceram de maneira linear, mas num 

arranjo simultâneo e integrado ao longo da pesquisa: levantamento bibliográfico para seleção 

de textos de fundamentação e discussão da produção teórica; pesquisas em campo, com 

realização de rodas de conversas, registros e narrativas dos alunos, produção e coletas de 

fotografias e mapas mentais feitos pelos alunos; análise e discussão dos dados produzidos, com 

base nas pesquisas teóricas e práticas que que foram efetuadas e redação dos achados de campo. 

Ao final do trabalho, por meio das análises feitas, as geografias vizinhas apareceram como as 

geografias dos outros, aquelas que estão tão perto e ao mesmo tempo muito longe. Essas 

geografias dos alunos – dos outros – necessita de convite para adentrar a sala de aula. Quais 

atividades promovem ou não esse convite? Assim, é preciso que os professores sempre se 

perguntem: as portas da sala de aula estão abertas para as geografias vizinhas?  

  

Palavras - chaves: Geografia. Ensino. Paisagem. Lugar. Celular.   
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ABSTRACT  

  

Being involved in teaching has always required me to go beyond building an applicable lesson 

plan. I watched my students and realized the way they would like to learn. I identified in these 

observations the children's fascination with the use of the cell phone, which generated certain 

questions: How to reinforce geography learnings exploring narratives about landscapes, place 

and grographic space through photos made by smartphone cameras or Ipad, by the way kids 

look at their world? The studies for this research have a qualitative character, from the 

perspective of research with everyday life, valuing observations and dialogues with children, 

exploring the production of photographs in the construction of regional and territorial 

knowledge at different scales. Therefore, the intended objective is to problematize children's 

learning about landscapes, places and geographical space with photos produced on the cell 

phone. The target audience for this research was children from the 6th year of elementary 

school, from a private school in Campos dos Goytacazes / RJ. The investigation followed the 

following steps, which did not happen in a linear way, but in a simultaneous and integrated 

arrangement throughout the research: bibliographic survey for selection of foundational texts 

and discussion of theoretical production; field research, with conversation circles, student 

records and narratives, production and collections of photographs and mental maps made by 

the students; analysis and discussion of the data produced, based on theoretical and practical 

research that was carried out and writing of the field findings. At the end of the work, through 

the analyzes made, the neighboring geographies appeared as the geographies of others, those 

are so close and at the same time extremely far. These geographies of students - of others - 

need an invitation to enter the classroom. What activities promote this invitation or not? So, is 

it necessary for teachers to always ask themselves if the classroom doors are open to 

neighboring geographies?  

  

Keywords: Geography. Teaching. Landscape. Place. Cell phone.  
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INTRODUÇÃO:  ENCONTRANDO  NAS  GEOGRAFIAS  VIZINHAS  UMA  

INTERFACE PARA A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO   

  

Desde menina brincava de ser professora. Admirava as mulheres reconhecidas como tal:  

desde a sua postura até o olhar altivo que refletia alguém que detinha muito conhecimento. Na 

rua da minha casa residiam várias professoras. Na família, minha tia. Eu vivia observando-as: 

o modo como falavam, se vestiam, se comportavam e ministravam algumas de suas aulas.  

Na escola, a admiração continuava. Observei, assim, que havia vários tipos de 

professoras: aquelas que amavam o que faziam e se esmeravam para fazer o seu melhor; aquelas 

que amavam, mas estavam cansadas devido às múltiplas jornadas de trabalho; havia também as 

que só estavam exercendo a profissão porque era o sonho do pai ou da mãe; e havia as que 

estavam ali sem saber o porquê.   

Nessas observações investigativas e cheias de admiração, fui selecionando algumas 

características que poderiam me ajudar no futuro: comprometimento, seriedade, amor, respeito, 

ética e olhar atento às necessidades do outro. Enfim, muitos aspectos que fizeram de mim a 

professorapesquisadora1 que sou.   

Há uma professora especial, que merece a minha atenção. Aquela que foi capaz de 

despertar em mim o desejo de sair por aí geografando. Jane era o seu nome, professora do 

Ensino Fundamental nos Anos Iniciais, que, por meio de suas aulas, me mostrou que não é 

possível estudar Geografia com os alunos sem levá-los à compreensão de que a ciência 

geográfica também é constituída por valores, simbologias, memórias, experiências, literatura. 

Após participar de uma de suas aulas, na qual ela utilizou a música “Como uma onda” de Nelson 

Motta e Lulu Santos, tive a certeza de que seria professora de Geografia. Assim, fui sendo 

motivada pelas ondas que Jane me mostrava e, desde então, continuei meus estudos trilhando 

caminhos para constituir-me professora. Cursei o Normal Médio, fiz Licenciatura em 

Geografia, especializei-me em Coordenação e Supervisão Pedagógica e aqui estou, pesquisando 

e inventando novos modos de geografar a partir das práticas que realizo no meu cotidiano 

escolar.   

                                                 
1 Farei o uso de palavras compostas por justaposição, no intuito de ressaltar a complexidade que algumas delas 

assumem no espaço escolar e, portanto, a impossibilidade de pensá-las separadas. Trago esses ensinamentos de 

minha amiga Marisa Valladares, que tanto aprendeu nas pesquisas com os cotidianos a partir de Carlos Eduardo 

Ferraço, Nilda Alves e Regina Garcia Leite.   
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O fato de minha trajetória profissional ser amplamente motivada pelas aulas de Jane me 

lembra Libâneo (2009), pois o autor considera que o professor, por meio da mediação didática, 

direciona e intervém na motivação dos alunos. Cabe ao professor – ao planejar suas aulas – 

organizar os conteúdos, pensando em metodologias e recursos para que os alunos compreendam 

a relevância deles e se sintam motivados a aprender sobre o mundo em que vivem 

(CAVALCANTI, 2010).  

Partindo da motivação que a professora Jane me causava e do desejo de desenvolver, 

nos espaçostempos em que atuo como professora, práticas educativas ligadas aos cotidianos dos 

alunos, busquei inventar novos modos de geografar, entendendo que o conhecimento atrelado 

ao viver cotidiano torna-se fundamental para que os alunos aprendam por meio das geografias 

que vivem cotidianamente, não ignorando a contribuição dos saberes escolares para a vida 

cotidiana, mas criando possibilidades para que a vida cotidiana alimente os saberes escolares. 

Como ressalta Cavalcanti (2010, p. 3):   

  
Para despertar o interesse cognitivo dos alunos, o professor deve atuar na mediação 

didática, o que implica investir no processo de reflexão sobre a contribuição da 

Geografia na vida cotidiana, sem perder de vista sua importância para uma análise 

crítica da realidade social e natural mais ampla. Nesse sentido, o papel diretivo do 

professor na condução do ensino está relacionado às suas decisões sobre o que ensinar, 

o que é prioritário ensinar em Geografia, sobre as bases fundamentais do 

conhecimento geográfico a ser aprendido pelas crianças e jovens, reconhecendo esses 

alunos como sujeitos, que têm uma história e uma cognição a serem consideradas.  

  

  

No desejo de investigar trilhas que me conduzam a essas condições, coloco a seguinte 

questão como orientação nesta empreitada: como potencializar aprendizagens de Geografia,  

explorando narrativas sobre experiências de paisagem, lugar e espaço geográfico a partir 

de fotos feitas por câmera de celulares ou ipads, considerando os modos de crianças 

olharem o mundo?  

No decorrer da pesquisa, como objetivo geral busquei problematizar aprendizagens de 

crianças sobre experiências de paisagens, lugares e o espaço geográfico com fotos feitas pela 

câmera do celular ou ipads. Optei pela pesquisa com o cotidiano (ALVES; GARCIA, 2002; 

FERRAÇO, 2007) como metodologia de pesquisa, compreendendo as fotos como narrativas 

(FERREIRA, 2010) sobre as experiências cotidianas dos alunos.  Para tal aventura, os objetivos 

específicos me ajudaram a alcançar o pretendido. Ressalto que, mesmo com os objetivos 

definidos, a pesquisa se manteve aberta a novas pistas, como a metodologia de pesquisa com o 
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cotidiano recomenda. Os objetivos para a realização desse trabalho ganharam a seguinte 

configuração:   

I) Realizar estudos para fundamentação teórica e prática dos propósitos da pesquisa.  

II) Explorar, por meio de foto narrativas, como os alunos percebem as paisagens.  

III) Explorar, por meio de mapas mentais considerados como narrativas, como os alunos 

interpretam os lugares.   

IV) Analisar, por meio de fotos narrativas, aprendizagens construídas nas relações entre 

crianças, paisagens e lugares.   

V) Verificar a potência do uso do celular como recurso didático para trabalhar as 

essências geográficas de paisagem, lugar e espaço geográfico por meio do olhar dos 

alunos.   

VI) Desenvolver mapas virtuais colaborativos.  

  

A Geografia Humanista de base fenomenológica foi utilizada como referencial teórico 

e metodológico para a realização de toda a pesquisa. Optei por esse campo de estudos devido 

ao modo como os autores partem da vida cotidiana para promoverem os seus estudos em 

Geografia, pois, o objetivo de potencializar as aprendizagens em Geografia – considerando o 

modo de as crianças olharem o mundo – só poderia ser alcançado se tal modo de olhar o mundo 

fosse investigado em sua relação com o cotidiano, haja vista que nos relacionamos com o mundo 

por meio das experiências cotidianas. É nesse sentido que a Geografia Humanista de base 

fenomenológica embasa a presente pesquisa, possibilitando que os referidos modos de olhar o 

mundo sejam alcançados por meio do estudo dessa geografia vivida em ato (DARDEL, 2011).   

Mas, como seria essa geografia que não se grafa com G maiúsculo? Na busca por essa 

geografia, Cosgrove (1998) aponta a necessidade de uma ciência geográfica mais apreciada e 

menos utilitarista. Entretanto, enquanto buscava sua legitimidade, a Geografia extinguiu em 

seus estudos:  

  
As paixões inconvenientemente, às vezes assustadoramente poderosas, motivadoras 

da ação humana, entre elas as morais, patrióticas, religiosas, sexuais e políticas. Todos 

sabemos quão fundamentalmente estas motivações influenciam nosso comportamento 

diário. [...], contudo na geografia humana parecemos intencionalmente ignorá-las ou 

negá-las. [...] nossa geografia deixa escapar muito do significado contido na paisagem 

humana tendendo a reduzi-la a uma impressão impessoal de forças demográficas e 

econômicas (COSGROVE, 1998, p.97).  
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Buscando uma possibilidade de geografia menos utilitarista e mais apreciada, ao pensar 

sobre as paisagens, por exemplo, Dardel (2011, p. 41) considera que: “Algo mais que uma 

justaposição de detalhes pitorescos, a paisagem é um conjunto, uma convergência, um momento 

vivido. Há uma ligação íntima, uma 'impressão', unindo todos os elementos”. Ora, essa 

impressão da paisagem que une todos os elementos, nada mais é do que a paisagem do modo 

como Dardel (2011) percebia. Essa postura do autor, portanto, motivou-me a querer saber como 

os alunos percebem esse mundo em que vivem ao invés de querer ensiná-los conceitos 

cristalizados para que traduzam o seu mundo.   

O ato de Dardel (2011) para com a paisagem é a demonstração dessa geografia 

apreciativa que, ao apreciar o mundo, interpreta-o e torna possível revelá-lo por meio da 

interpretação das experiências cotidianas. Nesse sentido, o valor atribuído à experiência, assim 

como coloca Pádua (2013, p. 36), deve-se, principalmente, “às contribuições de Tuan e a 

incorporação das matrizes fenomenológicas à geografia, criando uma ciência com base na 

experiência do ser-no-mundo”.  Desse modo, as experiências dos alunos enquanto sujeitos 

atrelados ao mundo em que vivem, ao serem interpretadas, podem revelar o modo como vivem 

essa geografia cotidiana, que é vivida em ato, em movimentos de descoberta em que se 

experiencia o espaço geográfico dotado de lugares, paisagens, entre outras essências geográficas 

(PÁDUA, 2013).   

Sendo assim, parti dessa geografia que pensa a experiência dos sujeitos no mundo e não 

a converte em conceitos cristalizados, de modo que pudesse valorizar a essência do espaço 

geográfico, lugar e paisagem, para atingir os objetivos propostos para essa pesquisa. Assim, foi 

necessário que esse trabalho fosse dividido em capítulos e subcapítulos para que a pesquisa 

fosse sistematizada.   

No primeiro capítulo, discorri sobre a metodologia de pesquisa com os cotidianos, 

apresentando a postura teórica, metodológica e ética atribuída aos pesquisadores que se 

aventuram pelos cotidianos docentes. Recorri à metodologia de pesquisa com os cotidianos 

porque acredito que, junto à Geografia Humanista, ela possibilita que, por meio das narrativas 

e interpretações das experiências cotidianas, eu me aproxime das essências dessas geografias 

vizinhas aos alunos. Além disso, tomando os alunos como sujeitos de sua história, as práticas 

de roda de conversa, narrativa de si e mapas mentais os tornam produtores de conhecimento, 

narradores do próprio cotidiano, ou seja, me possibilitam conhecer o modo como eles olham o 

seu próprio mundo (ALVES; GARCIA, 2002; FERRAÇO, 2007).  
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O segundo capítulo traz a definição do termo TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), destacando o que abrange essa expressão. Também aborda as potencialidades 

das TICs quando são inseridas em sala de aula e os desafios a serem superados pelos sujeitos 

que compõem o processo ensinoaprendizagem, quando são submetidos ao emprego das TICs. 

Ao longo desse capítulo explicitei o perfil dos alunos participantes dessa pesquisa, 

identificando-os como oriundos da geração Z (GUERIN, 2018). Nesse capítulo, também 

apresentei a conexão entre o uso de TICs e o Ensino da Geografia. As considerações realizadas 

nesse capítulo são necessárias para que o modo como os alunos olham o mundo seja apresentado 

por meio das fotos realizadas por tablets ou câmeras de celular.   

O terceiro capítulo apresenta a escola universo da pesquisa, os sujeitos participantes, 

bem como os desafios de se trabalhar com o livro didático. Nesse momento, apresento a análise 

que fiz do livro didático e o modo como precisei desconstruir o que estava posto para trabalhar 

a partir da Geografia Humanista.   

O quarto capítulo traz as práticas educativas produzidas para trabalhar as experiências 

de lugar, paisagem e espaço geográfico e as interpretações dos mapas mentais, que levam ao 

capítulo cinco, que versa sobre o story maps. A interpretação dos mapas mentais teve como 

aporte teórico os autores Richter (2011), Simielli (1986), Tuan (1983), Pádua (2013) e 

Butimmer (2015). Richter (2011) e Simielli (1986) embasaram o uso de mapas mentais como 

método de descrição, interpretação e análise das experiências espacializadas. Relacionando 

Richter (2011) e Simielli (1986) com Tuan (1983), Butimmer (2015) e Pádua (2013), foi 

possível compreender como os mapas são representações que revelam como as experiências 

dos alunos são próprias de sentido – essência – e, portanto, impossibilitadas de serem 

convertidas em conceitos definidos a priori. Logo, o capítulo cinco demonstra como o 

storymaps foi realizado. 

Na conclusão do trabalho, compreendo que, ao problematizar as aprendizagens dos 

alunos sobre lugar, paisagem e espaço geográfico por meio das fotos tiradas por câmeras de 

tablets e celulares, eles não me mostraram conceitos geográficos. Pelo contrário, as fotos, mapas 

mentais e storymaps narraram para mim, professorapesquisadora de Geografia, o modo como 

os alunos olham o mundo e, por consequência, a geografia que vivem em seus cotidianos, aquela 

colocada por Dardel (2011) como geografia vivida em ato. Essa geografia, ao contrário daquela 

que trabalha com conceitos cristalizados, é feita de essências geográficas e não de conceitos. A 

geografia, quando vivida em ato, não busca um conceito de lugar, paisagem ou espaço 

geográfico para qualificar o mundo. Ao contrário: os conceitos cristalizados acabam sendo até 
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esquecidos. Isso se mostrou pelas interpretações das produções dos alunos e do modo como 

falavam acerca de lugar, paisagem e espaço geográfico.   

As contribuições trazidas pelas narrativas dos alunos demonstraram como a geografia 

vivida cotidianamente é vizinha aos estudantes, ou seja, está aí junto deles, sendo vivida por 

eles em termos de experiência de mundo, e não de aplicação de conceitos científicos.   
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CAPÍTULO 1 – ESPAÇOSTEMPOS, SABERESFAZERES, PRATICANTESPENSANTES 

E CONEXÕES COM AS GEOGRAFIAS VIZINHAS  

  

Trabalhar com a docência sempre me exigiu mais do que ir à escola e desenvolver um 

plano de aula. Eu olhava e ouvia as crianças para além do que trabalhávamos. Eu imaginava 

como seria se fosse de outro jeito, do jeito que elas gostariam de aprender.   

  

Pouco a pouco fui aprendendo a ser professora. Dia após dia meus alunos me formavam 

professora. Em cada dia algo novo me surpreendida: um desafio – um novo fio a ser desatado 

– (re)costurado. Meus alunos me chamavam para o ano, do jeito deles, mas chamavam! O novo 

surgia no meu cotidiano de professora dos anos iniciais a cada aluno que entrava em minha 

sala. Lembro-me dos desafios da idade, da minha e da deles! Alunos novos trazem novos 

desafios para uma nova professora também nova na profissão. Os desafios de preparar boas 

aulas, trazer novas metodologias e, literalmente, trabalhar com os meus alunos ainda me 

perturbam – insistem em aparecer no trabalho diário e, assim, no meu cotidiano eu também 

vou permitindo ser perturbada – (des)estabilizada. Aprendi a ser essa professora, fazer o que, 

não é mesmo?! (Lembranças da carreira – Hortência, 2010).   

  

Por causa disso, comecei a observar a paixão das crianças pelo celular, especialmente 

pelo uso de um recurso que o próprio aparelho disponibiliza: a câmera, que possibilita a captura 

de registros fotográficos e vídeos. Registrar cada ação, acontecimento, paisagens nas trajetórias 

percorridas no dia a dia, lugares inesquecíveis e pessoas. Essa é a ação que os discentes mais 

praticam no seu cotidiano.   

Tal situação me levou a pensar em uma proposta de estudos, uma pesquisa formal, via 

mestrado, que ajudasse a mim e aos meus colegas de trabalho, pois, muitas vezes, o trabalho 

que nós, professores da Educação Básica, fazemos não é reconhecido como pesquisa científica 

diante de algumas áreas da Academia por não ser encarado como digno de referência. É notório, 

por exemplo, a pequena participação de alunos professorespesquisadores dedicados ao Ensino 

de Geografia e à Geografia Escolar no Programa de Pós-Graduação do qual faço parte, embora 

haja espaçostempos que abram debates e discussões relacionados ao Ensino de Geografia, como 

o Encontro Regional de Ensino de Geografia (EREG) realizado pelo Ateliê de Pesquisas e 

Práticas em Ensino de Geografia (APEGEO- Unicamp) e o Encontro Nacional de Práticas de 

Ensino de Geografia (ENPEG). Logo, julgo necessário trazer a pesquisa para um mestrado 
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como um posicionamento político de sinalizar para a academia a potência das práticasteorias 

dos cotidianos escolares. Sendo assim, como resultado de um esforço pessoal, me fiz mestranda.   

Algumas questões começaram a tomar forma, ainda que de modo frágil: como aproveitar 

a paixão das crianças por fotos capturadas por celulares para aulas de Geografia? Quais 

conteúdos poderiam manter a paixão delas e enriquecer suas aprendizagens? Qual metodologia 

de pesquisa poderia ser adotada para a realização desse trabalho? Qual universo escolar ajudaria 

a desenvolver esse estudo? Quais autores podem ajudar a fundamentar a pesquisa e o 

desenvolvimento dos estudos?  

Considerando o entrelaçamento de estudos – Geografia Escolar, fotografia, uso de 

celular em aula, aprendizagem – e a previsão de tempo disponível, iniciei uma pesquisa que me 

permitisse fortalecer a minha proposta. Inicialmente, partindo da experiência com o Ensino de 

Geografia no decorrer de minha carreira e considerando o estudo de Geografia Escolar na  

Licenciatura, escolhi as essências geográficas “paisagem”, “lugar” e “espaço geográfico” para 

realizar a pesquisa. Essa escolha se deve ao fato de perceber como os alunos sempre utilizavam 

as câmeras dos celulares e tablets para fotografarem as paisagens, lugares e, por consequência, 

o próprio espaço geográfico em que vivem.   

Nesse trabalho, associar o Ensino de Geografia com a fotografia pelo uso do celular me 

levou a pesquisar com alunos em anos finais do segmento do Ensino Fundamental II da 

Educação Básica na escola da rede privada em que exerço as funções de docente e coordenadora 

pedagógica. Dois motivos me levaram a essa escolha. O primeiro, o estímulo da equipe escolar, 

favorecendo as condições para a pesquisa. Nesse contexto, a instituição manifestou o desejo de 

promover práticas pedagógicas diferentes para a turma do 6° ano, composta por alunos que 

estudaram na escola desde o início de sua escolarização.  

  

Às segundas, quinzenalmente, são todas nossas. Nossos encontros. Nosso momento de 

formação. Segunda à noite é o dia de produção. Produção de quê? Saberesfazeres! Professores 

e professoras, conversas e mais conversas, discussões, nervos à flor da pele, coordenação, 

formação! Lembrar dos nossos encontros é lembrar de perguntas, pois é isso que fazemos lá. 

Nos perguntamos: quem irá ao próximo encontro internacional? Quem pode se unir ao projeto 

interdisciplinar da escola? Cidadania tem a ver com matemática? A formação continua depois 

da faculdade? Vivendo a docência vamos pouco a pouco fazendo o nosso trabalho. De aula em 

aula fazia o que sabia e, também, era desafiada a aprender o que o Outro sabia. Nos 

perguntando durante nossos encontros de formação, chegávamos à seguinte conclusão: 
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trabalhar com projetos é fazer o que, a princípio, não sabemos, mas podemos aprender com o 

Outro e vice-versa. Sabendo o que fazer e fazendo com que estivéssemos sempre aprendendo 

algo novo, nós íamos levando os nossos encontros de formação, o nosso momento de (re)criar 

e (des)estabilizar os nossos saberesfazeres. (Lembranças da carreira – Hortência, 2019).   

  

  

O segundo motivo é a maior incidência de pesquisas realizadas em escolas públicas, 

como se as escolas privadas também não fossem espaços plausíveis de pesquisas. Embora as 

escolas particulares apresentem boa estrutura física, com laboratórios, multimídias, acesso à 

Internet, professores qualificados, supervisão e coordenação pedagógica ativas, não anulam a 

existência de desafios pedagógicos, tampouco a necessidade diária de encontrar novas formas 

de interação e diálogo com os alunos.  

Em minha jornada como docente, tive experiências significativas com crianças em 

turmas de 1º, 2º e 5º anos do Ensino Fundamental. Em meio a tais vivências com as crianças, 

busquei desenvolver e aprimorar habilidades e competências. Como esses foram os meus 

primeiros anos de trabalho, após o término do Ensino Médio Normal – Formação de 

Professores, aprendi muito com as crianças e suas singularidades. Fui aprendendo com o dia a 

dia, cada acontecimento era uma aprendizagem nova, pois nós, professores, aprendemos com a 

vivência cotidiana da carreira. Como afirmou Nóvoa em uma entrevista à revista Nova Escola 

(2001, p.1), “o professor se forma na escola por meio de uma reflexão da experiência pessoal 

partilhada entre os colegas e de uma reflexão global sobre sua vida”.  

Nessa dinâmica, aprendi a usar e reutilizar, a transformar o velho em novo e o novo em 

velho. Fui aprendendo a ser professora nesses primeiros anos de trabalho e trago na bagagem 

algumas lições até hoje, das quais umas das mais importantes é que com criatividade até o lixo 

vira um luxo nos processos pedagógicos:  

  
Além disso, a multiplicidade dos artefatos culturais que podem se transformar em 

artefatos pedagógicos é infinita: de um jornal velho a tintas a serem aplicadas sobre 

tecidos, de um mapa a contas e cordões. A ‘humilde razão’ dos cotidianos escolares 

consegue transformar em algo útil e preciosos, possível de ser ‘usado’ criativamente, 

tudo o que aparece e para aí é levado por seus praticantespensantes, sem que isto 

tenha sido sequer pensado em qualquer ‘currículo oficial (ALVES, 2014, p. 4-5).   

  

  

Em turmas do 1º e 2º anos, explorei recursos didáticos que potencializassem o processo 

de ensinoaprendizagem e sanassem problemas de cognição como dislexia, discalculia, déficit 

de atenção e hiperatividade. As turmas do 5° e 6º anos me apresentaram novos desafios. Nelas, 
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lidei com pré-adolescentes “antenados” nos acontecimentos locais e mundiais, bem informados 

pelo acesso às notícias e protagonistas em leituras delas, ávidos em entenderem o mundo. Os 

jovens são dinâmicos, curiosos, sujeitos operantes no mundo e esperam de professores, como 

eu, aulas no mínimo prazerosas. Nas referidas turmas, trabalhei com músicas, encenações, 

fotografias, gincanas e jogos interativos, entre outras propostas metodológicas, com uso de 

variados recursos didáticos.  

  

O cotidiano da escola me desafiava a buscar: um jogo, uma música ou um teatro, aqui ou ali 

eu estava sempre atrás de um novo recurso. Mas houve um dia especial em minhas buscas, não 

me lembro em que dia da semana foi, talvez tenha sido um final de semana... Só sei que foi 

assim! Um dia especial! Em uma das tantas conversas formadoras recebi, pela direção da 

escola, um desafio de não sair em busca de algo (como de costume), mas sim de criar um lugar 

para que os nossos alunos pudessem buscar por conta própria. A partir desse dia comecei a 

me perguntar: que lugar seria esse? Onde podem buscar sem sair da escola? Como podem 

viajar estando dentro da própria escola? Como chamo esse lugar? Quem é quem nesse lugar 

que ainda mal tem nome? Pouco a pouco fui buscando características para esse lugar: um 

pouco de mesas aqui, algumas cadeiras ali, um espaço gostoso para lermos e compartilharmos 

saberes. (Des)arrumando minhas ideias um nome surgiu: sala de leitura. Depois de mais um 

pouco de (des)arrumação surgiram livros paradidáticos, rodas de conversa, narrativas e muita 

leitura. Buscando mais um pouco a literatura começou a trabalhar com Matemática, História, 

Geografia e com a vida! Buscando em minhas lembranças o dia em que ocorreu me parece 

longe, talvez seja pela distância que estamos de 2015. Depois de ter saído de lá, em dezembro 

de 2016, aquela sala nunca mais foi utilizada. Uma professora me disse, uma vez, que a sala 

de leitura agora pertencia aos professores... uma pena! Pois aquele lugar não tinha dono nos 

meus tempos de (des)arrumação... aquele lugar não merecia ser arrumado assim! (Lembranças 

da carreira – Hortência, 2016).   

  

Nesse trabalho, pude perceber que alunos se envolvem mais em aulas nas quais são 

instigados a participar ativamente, a fazer parte do processo de construção do conhecimento. 

No decorrer dessa trajetória, percebi que ser professor implica saber olhar o Outro, como 

enfatiza Charlot (2013): “temos de ler o mundo com a lógica dos outros, com os olhares dos 

outros, para entender como se constrói a experiência dos outros, como se estrutura o mundo dos 

outros” (CHARLOT, 2013, p.163).   
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Com essa perspectiva, entendo que o docente precisa buscar conhecer seus alunos, suas 

expectativas, suas ideias, seus valores, elaborando, para isso e a partir disso, estratégias de 

mediação didática e de interação entre sujeitos da Educação, para que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorra de modo mais significativo e para que os alunos se apropriem e reflitam 

sobre os conteúdos discutidos e analisados em aula. Nesse sentido, entendo a mediação didática 

como: “um processo de constituição de uma realidade a partir de mediações contraditórias de 

relações complexas, não imediatas” (LOPES, 1999, p.209).   

Os educadores, em sua prática educativa, podem levar o aluno a uma leitura significativa 

das paisagens e lugares que formam o espaço geográfico circundante abrindo possibilidades de 

aprendizagens sobre o mundo, assim como conhecimento do passado e projeções de futuro. 

Contrariamente, promovendo a leitura não reflexiva do espaço geográfico que cerca a criança, 

anulamos a “curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2013) e sua capacidade criativa na leitura 

de mundo, anulando a heterogeneidade cultural existente em salas de aula. As crianças ficam 

desmotivadas, sem coragem de enfrentar o que as assombra, não questionam, e se tornam meros 

espectadores ou coadjuvantes de quem os manipula.   

Visando a relação do educando com o mundo que o cerca, Paulo Freire (1991) nos conta 

que a leitura de mundo deve sempre partir do mundo vivido pelo educando:  

  
A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de ‘ler’ o mundo 

particular em que me movia – e até onde não sou traído pela memória -, me é 

absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou entregando, re-crio, e revivo, 

no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. 

Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas 

delas como se fossem gente, tal a intimidade entre nós – à sua sombra brincava e em 

seus galhos mais dóceis à minha altura eu me experimentava em riscos menores que 

me preparavam para riscos e aventuras maiores (FREIRE, 1991, p. 9).    

  

  

  Nos últimos anos, tive a oportunidade de participar de alguns eventos em Educação, 

nacionais e internacionais, como o Encontro Nacional da Rede PEA (Programa de Escolas 

Associadas) – Unesco em 2018, a Bett Educar (São Paulo), o Let’s Go Festival (Curitiba) e o 

14º Encontro Nacional de Prática de Ensino em Geografia (Campinas, SP), em 2019. Nesses 

encontros, observei um esforço de educadores e instituições em encontrar formas de diminuir 

ou transformar as práticas pedagógicas que explicam o mundo de forma dogmática, ou seja, a 

partir do prisma do conhecimento do professor ou utilizando o livro didático como única fonte 

de conhecimento, visando levar a comunidade escolar à reflexão da sua prática e ao desejo de 
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buscar novos caminhos que atendam as demandas do século XXI e dos sujeitos que compõem 

tal século.  

 No Let’s Go Festival, tive a oportunidade de participar de workshop com o professor 

Carlos Lima, um dos responsáveis pelo projeto Imprensa Jovem. O projeto é desenvolvido pelo 

Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo. Ele conta com 

aproximadamente 100 agências de notícias em funcionamento nas escolas de Ensino Infantil e 

Fundamental da capital paulista. Por meio da produção jornalística multimídia, cerca de 2,5 mil 

estudantes em mais de 150 projetos de agências de notícias são protagonistas na ampliação dos 

canais de comunicação entre a escola e a comunidade. Nesse processo de criação de pautas, 

pesquisa e edição de conteúdo, os alunos desenvolvem, de maneira autônoma e colaborativa, 

suas habilidades críticas e criativas (IMPRENSAJOVEM, 2020).  

No PEA Unesco 2018, conheci a experiência de escolas rurais de Ivoti, Rio Grande do 

Sul, que desenvolvem um projeto de Turismo Rural Pedagógico. O projeto foi idealizado pelas 

escolas do campo, em conjunto com a COOECAMPO (Cooperativa dos Alunos das Escolas do 

Campo) e a disciplina de Empreendedorismo Rural. O projeto nasceu com o objetivo de 

potencializar os saberes do campo, resgatando, nas comunidades locais, a importância da sua 

cultura, do seu cotidiano e conhecimento. O projeto promove passeios das escolas da zona 

urbana do município pela zona rural. Na visitação os alunos da cooperativa acompanhados de 

um coordenador pedagógico são os instrutores do passeio. No percurso há a visitação a 

propriedades de agricultura familiar, agroindústrias, atividades de esporte e aventura 

(MUNICÍPIO DE IVOTI, 2014).  

Ao participar desses eventos, relembro Kaercher (2014), que se baseia no filósofo 

Bachelard para construir suas considerações acerca dos obstáculos epistemológicos presentes 

nos cotidianos escolares. Segundo o autor, as ideias que explicam o mundo de forma dogmática, 

superficial, como única verdade, sem possibilidade de mudança conceitual no que tange aos 

múltiplos olhares de ver e viver o mundo em sua pluralidade, podem ser vistas como “obstáculo 

epistemológico”. Para Kaercher (2014, p. 34) a relação entre os obstáculos epistemológicos e o 

cotidiano escolar se dão da seguinte forma: “Para repetição! Sem maiores questionamentos! 

Um perigo, um obstáculo: a segurança das verdades dadas pela ciência, pelos livros, pelos 

mestres, mas o educador não tem o senso do fracasso justamente porque se acha um mestre.”   

Na educação formal, então, os professores, os livros didáticos e a sociedade vivem 

cotidianamente obstáculos epistemológicos, ou seja, visões de mundo, concepções de espaço, 

conceitos do que é certo e errado, bom ou ruim, baseados em fontes – livros, artigos científicos, 



 

25  

  

palavras dos anciãos – que historicamente alguém considerou como única fonte confiável e 

repassou de geração em geração. Mas, raramente nos questionamos: para quem são relevantes?  

Quais critérios foram usados para defini-los como importantes, bom ou ruim, certo ou errado?   

Assim, sem querer – ou querendo, pois é mais “fácil” –, fomos reproduzindo conhecimentos e 

formas de geografar, de acordo com a nossa própria visão de mundo e esquecendo que cada 

sujeito vive o espaço geográfico de forma única.  

Nesse sentido, alguns dos obstáculos epistemológicos estão em constante relação com 

os cotidianos docentes, sendo o livro didático um deles. Todavia, nem sempre o livro didático 

é posto como obstáculo epistemológico. Assim, por meio das práticas pedagógicas cotidianas, 

os professores podem utilizar o livro didático ultrapassando o uso tradicional, mas fazendo dele 

um recurso que possibilite a construção do conhecimento por meio da interação entre os pares, 

da relação dos conteúdos apresentados com o cotidiano, a partir de problematizações e 

questionamentos que levem o aluno a refletir sobre as suas experiências de mundo, ou seja, 

sobre como vive o espaço geográfico.  Ou seja,   

  
Diminuir as certezas de que o excesso de simplismo de algumas explicações escolares 

nos traz pode ajudar o aluno a ter mais curiosidade em elaborar perguntas acerca de si 

e do mundo, restringindo assim seu papel, muitas vezes demasiadamente passivo, nas 

salas de aula. [...] pode ajudar o aluno a ter uma visão menos dogmática do mundo, 

aceitando, assim, melhor os conflitos e as incertezas da vida (KAERCHER, 2014, p. 

37).  

  

  

  Destaco que o livro didático é utilizado em muitas escolas brasileiras como fonte única 

de conhecimento e acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Não desconsidero o seu uso, 

contudo, acredito que seu uso pode ser um obstáculo epistemológico assim como de qualquer 

outro recurso ou base de conhecimento que seja disposto como única fonte que direcione ou 

traga definições sobre os conteúdos abordados e impeçam os questionamentos, anulem a 

criatividade, embarguem a interação, a socialização entre os pares e que fomentem a repetição 

e a reprodução.   

A partir dessas considerações, comecei a pensar nos meus objetivos de pesquisa e o 

modo como eu deveria direcionar minhas práticas educativas em sala de aula. Relacionando 

essas experiências em eventos e o modo como fui descobrindo os obstáculos epistemológicos 

em meu cotidiano docente compreendi que, para sustentar o meu objetivo de potencializar as 

aprendizagens de geografia a partir do modo como as crianças olham o mundo, eu precisaria 

desconstruir os obstáculos epistemológicos em sala de aula, caso contrário eu não conseguiria 
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trabalhar com as essências geográficas de lugar, paisagem e espaço geográfico. Pelo contrário, 

sustentando os obstáculos epistemológicos em sala eu apagaria as essências geográficas vividas 

pelos alunos e estaria apresentando conceitos para eles encaixarem suas experiências. Logo, o 

que faríamos com as experiências que não coubessem nos conceitos?   

Desconstruir os próprios conceitos de paisagem, lugar e espaço geográfico, enquanto 

obstáculos epistemológicos, foi necessário para o seguimento da pesquisa. Foi fundamental 

abandonar os dogmatismos que, muitas vezes, os livros didáticos trazem ou os professores 

reproduzem, para valorizar a própria experiência de mundo e o modo como os alunos conhecem 

o espaço geográfico. Tais dogmatismos, como já foi salientado, se tornam aparentes a partir de 

verdades absolutas e excludentes, que se tornam cristalizadas por meio dos saberes científicos 

postos nos livros didáticos, nos resumos e em outras formas de representações do conhecimento.   

Pretendendo caminhar na contramão dessa realidade, buscando alcançar os objetivos da 

pesquisa, me pareceu coerente e propícia a aplicação de uma pesquisa qualitativa, levando em 

conta que,   

  

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. [...] O 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumentochave. É descritiva (SILVA, 2005, p. 20).   

  

  

Sendo assim, optei pela pesquisa com o cotidiano, cuja prática já faz parte do meu fazer 

docente, considerando que, espreitar a vivência escolar, trazendo à tona a complexidade dos 

saberes e fazeres, estimula a autonomia das pessoas da comunidade escolar tornando-as sujeitos 

e não objetos de pesquisa, sendo assim produtores de conhecimento.  A partir disso, a pesquisa 

com o cotidiano me permitiu valorizar o modo como os alunos olham o seu mundo por meio 

das fotografias e compreender, mesmo que minimamente, como as essências geográficas de 

lugar, paisagem e espaço geográfico são experienciadas pelos alunos (ALVES; GARCIA, 2002; 

FERRAÇO, 2007).  

Fundamentando essa pesquisa, a metodologia de pesquisa com o cotidiano implica em 

alguns princípios, tais como:  

• Sentimento do mundo – mergulhar sem restrições no que se pesquisa;  
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• Virar o mundo de ponta-cabeça - compreender que teorias, conceitos e noções que 

herdamos das ciências da modernidade são fontes de estudo, mas não limitam o que 

se estuda;  

• Beber em todas as fontes – ampliar modos de lidar com a diversidade, o diferente e 

o heterogêneo;  

• Narrar a vida e literaturizar a ciência. – Narrativas que se tornam visíveis ao lugar 

do pesquisador;   

• Considerar os sujeitos da pesquisa não como objetos, mas como protagonistas, 

autores e autoras;  

• O pesquisador também é um sujeito – ele faz parte da rede de fazeresesaberes da 

escola;  

• O estudo com o cotidiano acontece em meio às situações do dia a dia (ALVES; 

GARCIA, 2002; FERRAÇO, 2007).  

  

A escolha pela pesquisa com o cotidiano se faz, então, pelo desejo de trabalhar com 

reflexões, possibilidades que pressupõem interpretações dos cotidianos e não com resultados 

prontos, que muito se assemelham a obstáculos epistemológicos postos à interpretação das 

experiências.   

Não há, aqui, a pretensão de apresentar um “modelo”, dados mensuráveis, tendo em 

vista o dinamismo do cotidiano. Nessa pesquisa, os sujeitos são aqueles que de alguma forma 

contribuem, tecem e constroem o saberfazer no/do/com o cotidiano; esses sujeitos são 

chamados de praticantespensantes nas pesquisas do cotidiano:  

  
Quando me refiro aos praticantes cotidianos das escolas como criadores de currículos 

nos cotidianos, assumo esse processo criados como resultado, sempre provisório e, 

por isso, recriado cotidianamente, de diálogos e enredamentos entre conhecimentos 

formais – advindos das diferentes teorias com as quais entraram em contato em 

diversos momentos e circunstâncias de sua vida – e outros conhecimentos aprendidos 

pelos praticantespensantes por meio de outros processos (OLIVEIRA, 2012, p. 8).   

  

  

  Assim como os profissionais da Educação se fazem praticantespensantes cotidianamente, 

as suas práticas são (re)criadas a cada aula, fazendo com que o currículo e as práticas educativas 

sejam também cotidianas. Isso reforça o pensamento presente nas pesquisas nos/dos/com os 

cotidianos de que o currículo é uma criação cotidiana e sempre relacionada aos espaçostempos 

onde são produzidos. Como Oliveira (2012) nos diz:  
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A partir das convicções epistemológicas e políticas que embasam as referidas 

pesquisas, os currículos podem ser percebidos como criação cotidiana dos praticantes 

(CERTEAU, 1994), das escolas e, mais do que isso, como contribuição da escola a 

tessitura da emancipação social redemocratizante tal como defendida por Boaventura 

de Souza Santos (1995; 2000; 2004; 2006; 2010) (OLIVEIRA, 2012, p. 7).   

  

  

Nessa perspectiva, nas metodologias nos/dos/com o cotidiano a pesquisa ganha forma 

por meio do diálogo entre o sujeito que pesquisa (no caso do presente trabalho, eu) e o sujeito 

que é pesquisado (alunos do 6° ano do Ensino Fundamental). Ambos no processo da pesquisa, 

investigam, problematizam suas práticas, tecendo novos conhecimentos sobre o processo 

ensinoaprendizagem (GARCIA, 2003) levando em conta as experiências vividas no cotidiano.  

Pesquisar com o cotidiano implica inovar e reinventar-se a todo instante, abandonar o 

que consideramos verdade absoluta e estarmos dispostos a aprender a aprender. A cada turno 

de trabalho, a cada encontro com uma turma ou grupo de alunos, somos colocados frente a 

frente com situações diversas que nos exigem ações também diversificadas, como nos ensina 

Ferraço (2007):   

  
Neste sentido, os sujeitos cotidianos, a cada dia, inventam-se e, ao se inventarem, 

inventam a escola. Por isso não há repetição, não há mesmice. A rotina é algo que se 

realiza a cada dia de forma diferente e que se expressa nas tentativas de 

enfrentamentos das questões que se colocam nas escolas. A cada dia, há outras 

questões e outros enfrentamentos, com a marca da humildade dos praticantes, ao 

assumirem que não podem e não conseguem controlar tudo e todos ao mesmo tempo, 

cientes de que a lógica determinista e causal não lhes possibilita uma ação que rompa 

com as estruturas que aprisionam a vida na escola (FERRAÇO, 2007, p. 92).  

  

  

A pesquisa com o cotidiano exigiu de mim outras formas de pesquisar. Entre as tantas 

possibilidades de caminhos, eu escolhi a narrativa. Essa escrita em primeira pessoa não é por 

acaso; pelo contrário, ela é proposital, levando em consideração que, a partir das minhas 

narrativas – enquanto professorapesquisadora –, vou rememorando minhas experiências e tudo 

que vi e vivi nesse processo de pesquisar. Assim, narrando meu cotidiano vou (vi)vendo minhas 

lembranças das práticas trabalhadas e partir delas utilizo o meu cotidiano não só como campo 

de pesquisa, mas também como campo de formação. Isto pois a narrativa não compõe apenas a 

minha escrita, mas também direciona as atividades feitas em aula, compreendendo que narrar é 

uma forma de expressar as relações com as essências geográficas investigadas durante o 

trabalho.    
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Mas, afinal, o que é ser uma professorapesquisadora? Tomo como referência para 

responder a tal pergunta Alves e Garcia (2008, p. 109),  

  
Nesse processo de tentar compreender o compreender de seus alunos e alunas, de 

procurar explicações para a aprendizagem de alguns e não aprendizagem de outros, 

assumem uma postura investigativa, tornando-se professoras-pesquisadoras de suas 

próprias práticas. Muda o seu olhar, o seu escutar, o seu tocar, o seu provar, o seu 

cheirar; elas mobilizam todos os seus sentidos e os seus conhecimentos teóricopráticos 

para melhor compreender o que agora lhes parece tão complexo. É como se elas se 

tornassem um radar que tenta captar a realidade com a qual se deparam. Elas querem 

compreender por que razões e por que caminhos foram e por que razões e quais outros 

caminhos cada um dos outros tomou. É isso que nós estamos denominando 

professora-pesquisadora.  

   

   Sendo assim, me faço professora-pesquisadora enquanto pesquisa por meio de 

narrativas cotidianas. Por meio das narrativas, as invenções – expressas nas resoluções de 

problemas nos/dos/com o cotidiano – são compartilhadas, possibilitando o diálogo, permitindo 

entender o outro a partir do seu próprio olhar. Foge-se, assim, da perspectiva da visão linear das 

coisas, pois, na pesquisa com o cotidiano, através das narrativas e do diálogo com a própria 

história de vida que elas propõem, é possível vislumbrar os múltiplos olhares e visões dos 

sujeitos da pesquisa, compreendendo a singularidade de cada um e sua importância no 

saberfazer no cotidiano.  

Portanto, a narrativa foi um dos instrumentos para esta pesquisa, pois, no âmbito escolar, 

com crianças, ela estimula diálogos que favorecem a aprendizagem e a produção de dados. A 

narrativa permite que eles vivam a constância do “aprender a aprender” como a(u)tores. A 

narrativa pode ser compreendida como:  

  

[...] um método-fonte-técnica de pesquisa que produz fontes de consulta sobre 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, a partir de sujeitos envolvidos 

com o objeto da pesquisa e não pretende um “resultado”, assim como não 

apresenta receitas prontas sobre o seu fazer: é do campo que emergem seus 

achados (ALBERTI, 2004 apud FERREIRA, 2010, p.48).  

  

  

   O ato de narrar se apresenta como uma “nova escrita”, baseada no ato de (re)contar 

“histórias”, fatos vividos. Este ato parte da interpretação do modo de quem conta e como o outro 

percebe e (re)conta o mesmo fato, o que nos remete a um dos princípios da metodologia com o 

cotidiano, “Narrar a vida e literaturizar a ciência”, no qual Alves (2001, p. 3) afirma que:  

  
Há assim, uma outra escritura a aprender: aquela que talvez se expresse com múltiplas 

linguagens (de sons, de imagens, de toques, de cheiros etc.) e que, talvez, não possa 

ser chamada mais de “escrita”; aquela que não obedeça à linearidade de exposição, 



 

30  

  

mas que teça, ao ser feita, uma rede de múltiplos, diferentes e diversos fios; aquela 

que pergunte muito além de dar respostas; aquela que duvide no próprio ato de afirmar, 

que diga e desdiga, que construa uma outra rede de comunicação, que indique, talvez, 

uma escritafala , uma falaescrita ou uma falaescritafala. Ou seja, a questão da 

narratividade não está unicamente no contar, oralmente, um fato, mas em transcrevê-

lo de uma determinada maneira. Tem a ver, assim, tanto com a linguagem oral que 

conta como com a linguagem escrita que re-conta.  

  

Narrando todo este processo, por meio das narrativas de si (ALVES, 2001; 

RODRIGUES, 2010), eu conto um pouco de minha história, de como me tornei quem sou hoje, 

como me componho enquanto professora praticante do cotidiano. Desafiei-me, nesta pesquisa, 

a aprender essa nova escritura na qual eu, como pesquisadora, me apresento como sujeito, 

sabendo que ambos constituem um único ser: Eu. Por meio de Frigério (2018) e Bernardes 

(2016) questionei: Isso é possível? Como resposta, Frigério (2018) me assegurou que na 

pesquisa o “eu professora” e o “eu mulher” (pessoa) correspondem à parte de um todo e são 

indissociáveis. Em sentido parecido, Bernardes (2016, p. 4) assevera que:  

  
[...] de antemão, já lançamos um pressuposto: o pesquisador deve ser entendido como 

um sujeito e, como quaisquer outros, sua condição de ser é imerso no cotidiano. Esse 

pressuposto nos remete a não dissociar o pesquisador de sua cotidianidade pelas suas 

atividades laborais ou pelos papéis sociais que desempenha. Isso porque ele não deixa 

de ser pai ou mãe, filho ou filha, consumidor, esportista eventual ou torcedor de certo 

esporte quando desenvolve suas atividades de pesquisa. Ele não deixa uma parte de si 

em casa e vai para rua com outra para fazer pesquisa. Exercer papéis sociais não 

implica em restringir o sujeito a cada um deles, pelo contrário, ele é tudo isso, uma 

totalidade, e dissociá-lo só é possível por meio de um esforço abstrato e arbitrário. 

Quando o pesquisador vai ao campo para suas investigações o é como totalidade, ou 

seja, ele carrega em seu âmago uma série de referências pessoais de mundo, de 

significados e de referenciais teórico-metodológicos para o desenvolvimento tanto da 

Ciência que ele corrobora como de si próprio.  

  

Nessa empreitada, algumas imperfeições minhas aparecerão, no desejo de mostrar-lhes 

que, para que haja uma mudança na Educação, não precisamos de super professores, mas de 

professores dispostos a aprender, a conhecer o novo, a (re)escrever sua história e (re)inventar 

suas práticas pedagógicas avaliando sua prática docente e o desenvolvimento dos seus alunos 

constantemente. Nas narrativas sobre minha prática docente, não tenho como intuito grafar 

minha autobiografia, embora elas façam parte da minha vida, mas narrar minhas práticas, 

refletindo sobre meu fazer docente, organizando a história do cotidiano, visando contribuir com 

estudos futuros e com a minha própria formação.   

Nessa totalidade que sou, vivo o meu cotidiano de professora. O cotidiano que vivo me 

leva a refletir sobre os processos de ensino e o modo como me relaciono com meus alunos. 

Buscar novas práticas e modos significativos de ensinar só é possível quando enxergamos os 
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nossos alunos como legítimos. Meu aluno é parte do que sou como professora e só sou 

professora em relação a eles e, por isso, não há como viver o meu cotidiano sem levar em conta 

a presença dos meus alunos. As pesquisas nos/dos/com os cotidianos me levam a considerar a 

legitimidade dos meus alunos, enxergá-los como legítimos e, assim, dignos de uma 

aprendizagem centrada na sua realidade. Nesta perspectiva, Maturana (2002) aponta que, é um 

desafio promover a colaboração entre os indivíduos que, contaminados pela cultura do 

consumo, consideram o Outro apenas como um concorrente.  

As pesquisas nos/dos/com os cotidianos escolares buscam, então, trazer as múltiplas 

formas de práticas cotidianas nos espaçostempos revelados pelas escolas e pelas práticas 

pensadas cotidianamente. Contar sobre essas práticas é narrar o cotidiano em que foram 

desenvolvidas – os sujeitos que as praticam que, como já vimos, são compreendidos como 

praticantespensantes.  

Mergulhando no meu cotidiano, posso dizer que, assim como todas as professoras, 

trabalho por longas horas, tenho várias avaliações para corrigir, provas para preparar, projetos 

para elaborar e executar, saídas de campo a programar e ainda dividir o tempo como 

coordenadora pedagógica. A junção dessas duas funções me propõe desafios maiores, pois, 

além de analisar minha prática, devo analisar a de outros sem pré-julgamentos e conceitos 

formados.   

  

Já fui muita coisa nessa vida. Pensando bem, ainda sou muitas de mim. Aqui, por trás dessas 

letras há muitas versões de Hortência. Há a Hortência que ama e é amada como esposa. 

Também há a Hortência professora, que busca fazer o possível dentro do impossível! Às vezes 

a versão de mim que é filha aparece, se preocupa com os pais e irmãos... por falar em irmãos 

há a Hortência cristã que tem e, também, se preocupa com muitos irmãos. São tantas de mim, 

que me perco em tentar dizer quem é a professora e quem é a coordenadora pedagógica. Talvez 

elas se escondam em alguns desses lugares. Talvez elas nem existam. Eu, Hortência, 

particularmente prefiro acreditar nessa segunda opção, há apenas uma Hortência: eu mesma! 

Coordenadora, mulher, professora e muitas outras coisas. Vira e mexe me lembro do início da 

carreira, dos desafios da docência que me apareceram como fios soltos a serem atados. 

Coordenar e professorar, muita coisa a costurar! Enquanto coordenadora estou sempre me 

lembrando dos fios que (des)costuro enquanto professora. Coordenando busco sempre ouvir 

os desafios vencidos e perdidos. Professora e coordenadora, não há outro jeito de ser essa 
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Hortência se eu não ouvir os meus colegas, como sempre fiz... Juntos vamos atando os fios do 

dia a dia, costurando nossas ideias e descosturando os impasses do cotidiano escolar.  

(Lembranças da carreira – Hortência, 2019).   

  

Mas, por meio das narrativas do que acompanho das aulas, das análises dos 

planejamentos, das falas (narrativas) dos alunos e professores, pretendi pensar, com os alunos, 

novos caminhos e possibilidades para as práticas educativas em geografia.  Pensar em nossa 

vida, em nossas ações e em nossa prática pedagógica realmente não é fácil, pois essas ações nos 

revelam quem realmente somos e exigem de nós algumas mudanças. Por isso, o primeiro passo 

foi dado, aqui, por meio das reflexões sobre situações vividas no cotidiano escolar, mostrando 

suas imperfeições e possibilidades, levando outros a refletir e desejar fazer algo melhor, a 

inventar e a produzir algo ainda maior do que o aqui pretendido.  

Tais palavras descritas no parágrafo anterior corroboram com o que Kaercher (2014) 

apresenta: ainda que não existam respostas definitivas, há pontos que fazem sentido, por isso 

sempre é bom explicitar, via escrita, as reflexões. “Acredito que essa é uma forma de socializar 

as práticas e reflexões da docência. Creio ser este um ato de cidadania do professor: ir além da 

palavra oral, ‘grafar a Terra’, geografizar sua prática na escrita” (KAERCHER, 2014, p.38).  

(Vi)verei o cotidiano pensando a partir dele para “geografizar” minha prática docente, 

refletindo sobre as colocações de Alves (2001, p.10):  

  

[...] É preciso “comer” um sanduíche feito mais de doze horas antes e “ouvir” e 

“participar” de conversas entre os alunos, moças e rapazes, para entender alguns 

“problemas” do noturno e “sentir” o porquê de seus alunos/alunas o frequentarem, e 

cada vez mais.  Torna-se necessário, se quero trabalhar com o cotidiano escolar, que 

entre nas salas de baixo desse prédio e sinta sua falta de luz e seu cheiro de mofo. O 

que deve sentir uma professora que ano após ano é escolhida para dar aulas em uma 

dessas salas? Viver com (conviver) estas questões, estes cheiros, estes gostos, estes 

sons, esta luminosidade ou obscuridade, com os sentimentos que aí são vividos, não é 

fácil.   
 

 Logo, então, mergulho no cotidiano pesquisado buscando promover em mim e nos 

alunos o sentimento de mundo perante as essências geográficas investigadas. São elas: lugar, 

paisagem e espaço geográfico. Neste sentido, Frigério (2018, p.34) assevera que:  

  
O sentimento de mundo não se esgota no sentir de quem propõe e inicia a pesquisa, 

nem cabe apenas nas narrativas de suas próprias experiências. Implica em incluir, 

ouvir, provocar aprendizagens entre e com os sujeitos praticantes ordinários 

(CERTEAU, 1994) que narram o que sentem.   

  



 

33  

  

O sentimento de mundo provocado pelas pesquisas com os cotidianos exige que o que 

eu mesma conheço como Geografia seja repensado. A própria relação da Geografia com as 

imagens fotografadas foi tensionada pela bibliografia. Muitas vezes me perguntei como as 

fotografias de celulares e ipads poderiam me ajudar a potencializar as aprendizagens em 

Geografia. Nesse caminho, muni-me dos princípios do que estou reconhecendo como pesquisa 

com o cotidiano e caminhei em direção à relação da Geografia com as imagens, buscando 

conservar a necessidade de compreender as essências geográficas vividas pelos alunos em suas 

experiências cotidianas de mundo.   

Nesta perspectiva, Ribeiro (2012, p.66) ensina: “Voltando-nos à epistemologia da 

Geografia, a imagem sempre esteve presente nos métodos de análise geográfica”. Na Geografia 

Moderna de Ritter e Humboldt, por exemplo, pensar a Geografia como Ciência se deu pelo 

estudo do sistema natural das relações espaciais como objeto desta Ciência. Nesse processo, a 

imagem vista ou grafada passou a integrar um processo empírico de corroboração de seus 

métodos de análise. Assim, as imagens parecem estar sempre relacionadas aos métodos de 

análise em Geografia.   

Todavia, que relação é essa sempre presente entre imagem e Geografia? Sobre isso, 

Ribeiro (2013) prossegue dizendo que é muito mais viável pensarmos as imagens em seus 

múltiplos usos que escolher uma definição excludente do que é a imagem. Caso conceituemos  

“imagem” de modo que apontemos apenas um ou dois modos de uso das imagens como sua 

definição colocaremos um obstáculo epistemológico, tal como Kaercher (2014) considera ao 

sinalizar que os livros didáticos, muitas vezes, funcionam, como manuais de definição para os 

fenômenos. Por isso, os usos da imagem serão muito mais discutidos em sua potência de narrar 

as essências geográficas do que em termos de definição de como devem ou não ser praticados.   

Indo além, aponto que por meio da representação imagética ficam registrados tempos e 

espaços em constante transformação. A imagem favorece o entendimento de algo, dando-lhe 

um sentido, uma significação. É a partir da narrativa dessa significação, atribuída às imagens, é 

que as essências geográficas podem ser descritas em sua relação com o mundo vivido pelo 

aluno.  

Desse modo, encontrei em Júnior (2009) uma indicação de um caminho a percorrer:   

  
No campo da Geografia, ao final dos anos 1970, Yves Lacoste escreveu que "hoje em 

dia não há mais somente a geografia dos professores, mas também aquela que 

veiculam a televisão, o cinema, os cartazes, os jornais..." (1981, p. 231). Vertentes 

mais recentes, como a Geografia Cultural e a Geografia Humanística, passaram a 

tomar para si as imagens como fenômenos de interesse geográfico, partindo do 
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princípio de que elas atuam fortemente na atual partilha do sensível, realizada também 

nas narrativas em imagens acerca do mundo no qual vivemos (JÚNIOR, 2009, p. 18).  

  

  

Por outro lado, se atendo às fotografias, especificamente, Dantas (s.d. p. 1) afirma que: 

“Toda fotografia circunstancia um tempo e um espaço, mas também, é a arte da transcendência 

espacial e temporal. Ela nos faz rir, recordar, chorar, excitar, calar, imaginar, projetar cenários 

e histórias”.   

Sendo assim, tanto Dantas (s/d) quanto Júnior (2009), apontam a relação entre a 

Geografia, as imagens e fotografias. Diferenciando os autores, percebo que as imagens são mais 

abrangentes que as fotografias, sendo as fotografias apenas um tipo de imagem. Assim, como 

já disse, a potência narrativa das fotografias fundamentaram as práticas educativas realizadas 

com os alunos. Analisando esses estudos, novas interrogações se somavam às iniciais, antes que 

eu pudesse sistematizar a questão de pesquisa: a fotografia pode ser uma ferramenta didática 

para o ensino sobre paisagens e lugares no estudo da Geografia? Quais geografias podem ser 

desveladas por meio de fotos e mapas mentais? Como utilizá-los para contribuir com o processo 

de ensinoaprendizagem da disciplina Geografia? Quais significações acerca da paisagem, do 

lugar e do espaço geográfico podem ser reveladas por meio de fotografias e mapas mentais?  

A partir dessas discussões, elaborei os procedimentos metodológicos que deveria seguir 

para realizar essa pesquisa.  Esses procedimentos estão relacionados tanto com a pesquisa 

bibliográfica quanto com a elaboração e produção dos materiais pedagógicos. Logo, os 

procedimentos metodológicos seguiram as seguintes etapas, que não aconteceram de maneira 

linear, mas num arranjo simultâneo e integrado ao longo da pesquisa:  

• Levantamento bibliográfico para seleção de textos de fundamentação e discussão 

da produção teórica: busca em banco de dados da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em artigos científicos de revistas 

de universidades, na produção de livros recentes e de livros clássicos nas áreas de 

ensino de Geografia, da ciência geográfica e da educação.  

• Análise do livro didático, compreendendo-o como um instrumento pedagógico 

(BITTENCOURT, 2001); leitura da bibliografia e produção do material de apoio 

para os alunos tendo como base os geógrafos Dardel (2011) e Tuan (1980, 1983 e 

2005).  

• Elaboração e aplicação das práticas pedagógicas. Foram cinco práticas em 2019 e 

uma prática em 2020. Dentre as práticas desenvolvidas e aplicadas no ano de 2019 
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tivemos rodas de conversa, que objetivaram ouvir os alunos por meio de suas 

narrativas, permitindo  as essências geográficas de paisagem, fossem tecidas por 

meio da troca de experiências, vivências e conhecimentos  entre os pares etários; 

produção de fotografias nas dependências da escola; narrativas das percepções a 

partir das fotos produzidas, em roda de conversa; estudo do material de apoio 

elaborado para trabalhar a essência geográfica de paisagem; roda de conversa para 

análise de fotografias trazidas de casa, sobre os seus lugares favoritos; leitura e 

estudo da essência geográfica lugar, tendo como base o próprio livro didático dos 

alunos;  roda de conversa “dirigida” pela leitura e discussão do material didático 

criado para abordar o espaço geográfico, tendo também como plano de fundo a 

animação “Man”, de Steve Cutts; saída de campo com preenchimento de relatório  

de campo e produção de fotografias; elaboração e análise dos mapas mentais.  Em 

2020, houve a elaboração dos storymaps.  

• Análise e discussão dos dados produzidos com base nas pesquisas teóricas e práticas 

que estão sendo efetuadas: análise das narrativas/fotografias; dos mapas mentais e 

dos storymaps.  

• Redação dos achados de campo.  

  

Esses foram os processos pensados para que eu pudesse cumprir com os objetivos dessa 

pesquisa. Já adianto que essa pesquisa não acaba aqui, nem mesmo em sua última página! 

Pesquisar sobre o meu cotidiano é considerar que a pesquisa se prolonga até o final de meus 

dias enquanto professora praticantepensante de espaçostempos escolares. Todavia, como já foi 

dito, essa pesquisa consiste em um momento da minha carreira docente no qual, de certo modo, 

busco por meio desse projeto, promover um ensino de geografia significativo para os meus 

alunos, buscando em meu cotidiano as bases para o desenvolvimento desse modo de ensinar.   

Então, posso apenas pedir para que ao longo do texto reflitam comigo sobre essas 

práticas educativas elaboradas nos meus cotidianos. Por meio das narrativas espero possibilitar 

maior compreensão sobre os desafios dos cotidianos que vivencio enquanto 

professorapesquisadora. Aceita meu convite para viajar com os meus cotidianos?  
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CAPÍTULO 2 – TICs: VIZINHAS DA MINHA SALA DE AULA  

  

Inúmeros educadores têm discutido sobre a aplicabilidade das TICs no cotidiano escolar. 

Mas, qual é a definição do termo TICs e o que abrange essa expressão?  Quais são as suas 

potencialidades quando inseridas em sala de aula? Quais são os desafios a serem superados 

pelos sujeitos que compõem o processo ensino-aprendizagem, quando submetidos ao emprego 

das TICs? Ao longo deste capítulo, explicitarei tais questionamentos, além de ressaltar o perfil 

dos sujeitos dessa pesquisa que compõem a geração Z2 e a conexão entre o uso de TICs no 

ensino da Geografia. Enquanto professorapesquisadora, vejo a aproximação entre as TIC’S e 

os alunos dessa geração constantemente no meu cotidiano.   

  

Perdi a conta de quantas vezes minha sala de aula foi invadida pela tecnologia. Celulares? Isso 

já é coisa do passado, hoje em dia se fala em smartphone! Conheci algumas tecnologias pelos 

cidadãos ainda jovenzinhos que convivo nos meus cotidianos escolares. Uma vez passei como 

boba, por não conhecer uma tal de mesa digital. Veja só! Mesa digitalizadora! Cresci sabendo 

que mesa era para comer, estudar ou trabalhar... agora me inventam essa tal de mesa 

digitalizadora! Sabe para que ela serve? Não fica com vergonha não! Eu mesma não sabia... 

dizem eles que ela serve para desenhar, mas no início eu duvidei um pouco. Na tal da mesa 

digital eles desenham e redesenham com uma destreza que eu não consigo nem no quadro, que 

é meu instrumento de trabalho há tantos anos... Bobo é quem acha que a tecnologia precisa de 

convite para entrar em nossa sala de aula, se os alunos dessa geração estão lá, é lá que ela 

também está (Lembranças da carreira – Hortência, 2019).   

     

O termo TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) é uma expressão recente que 

surgiu nos finais dos anos 1990 (RICOY; COUTO, 2012). Entre as definições que foram 

surgindo desde esse período a respeito da expressão TIC, nesse presente trabalho serão 

evidenciadas as descrições citadas por Kenski (2012), que define as TICs como sendo suportes 

midiáticos, como, por exemplo, vídeos, que apresentam um imenso poder de inserção social. 

Esse autor ainda destaca que esses suportes se respaldam no processo de produção e utilização 

da linguagem oral, da linguagem escrita e da linguagem digital, sendo esta última caracterizada 

pela associação entre som, imagem e movimento. 

                                                 
2 Geração Z:  denominação dada a geração formada por indivíduos que nasceram após o ano de 2000 e antes de 

2010 - definição proposta por Indalécio e Ribeiro (2016).  



 

37  

  

No que diz respeito à linguagem oral, Kenski (2012) destaca que a fala viabilizou que 

os diálogos fossem estabelecidos e as informações e as notícias fossem transmitidas entre os 

sujeitos. A autora também ressalta que, no âmbito escolar, docentes e discentes usufruem da 

fala como um recurso, preferencialmente, para estabelecer: interação, ensino e verificação da 

aprendizagem. Com relação à linguagem escrita é evidenciado que, esta, quando é interiorizada 

como comportamento humano, adquire o potencial de interagir com o pensamento, 

possibilitando, por meio dele, a memorização permanente.  

 A terceira linguagem, a digital, conecta-se com as tecnologias eletrônicas de informação 

e comunicação. Trata-se de uma linguagem de síntese, que abrange particularidades da 

oralidade e da escrita imersos em novos contextos. A linguagem digital é expressa em 

diversificadas TICs e impõe mudanças de caráter radical nas formas de aquisição ao 

entretenimento, à cultura e à informação.   

A televisão digital, os jogos interativos, as salas de bate-papo e o e-mail são inovações 

tecnológicas que possuem sua própria lógica, linguagem e maneiras peculiares de comunicação, 

tendo a capacidade de estimular as percepções cognitivas, emocionais e comunicativas das 

pessoas. Logo, as inovações tecnológicas não são meros equipamentos tecnológicos (KENSKI, 

2012).  

A tecnologia faz parte do cotidiano da sociedade moderna. Ela está em toda parte: nos 

telefones celulares, na televisão, nos ipads, nos ipods, nos tablets e em inúmeros aparatos 

tecnológicos.  Passar um dia sem internet, por exemplo, pode ser um martírio para muitos e até 

mesmo sinônimo de perda de rentabilidade. Inserir-se, adaptar-se, fazer parte da rede de 

comunicação e inovação tecnológica na atualidade tornou-se fundamental.   

  
As TICs evoluem com muita rapidez. A todo instante surgem novos processos e 

produtos diferenciados e sofisticados: telefones, celulares, softwares, vídeos, 

computador multimídia, internet, televisão interativa, videogames etc. Esses produtos, 

no entanto, não são acessíveis a todas as pessoas, pelos seus altos preços e necessidade 

de conhecimentos específicos para sua utilização. A velocidade das alterações no 

universo informacional exige atualização permanente (KENSKI, 2012, p.40-41).   

  

  

Segundo Moran (2010), há uma imensa perspectiva de que as novas tecnologias 

permitam que o conceito de aula, tempo, espaço e comunicação seja ampliado. O autor destaca 

que a tecnologia atual é de suma relevância e está atrelada ao cotidiano escolar, com o intuito 

de estabelecer conexões entre o presencial e o virtual. Vivendo os espaçostempos dos cotidianos 

escolares, percebo que a tecnologia atual vai além da escola. Ela transpassa os muros da 
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instituição, pois os alunos vivem o seu cotidiano através da tecnologia. Lembro-me de um dos 

acontecidos, entre os tantos, que vivi enquanto professora.  

  

Pinçando algumas lembranças me recordo de dois alunos que me surpreenderam com seus 

desenhos. Sim! Com os desenhos... desenhavam divinamente tanto no papel quanto 

digitalmente, a segunda forma, particularmente, foi o que me chocou. Os desenhos eram feitos 

em uma mesa digitalizadora, coisa que eu nem sonhava que existia. A turma deles também me 

trouxe surpresas, planejaram um canal no Youtube para postarem registros que faziam dos 

projetos que desenvolviam da PEA UNESCO3. Uma outra aluna, certo dia, me disse que era 

dona de um perfil no Instagram e que compartilhava com os seus seguidores os métodos que 

ela utiliza para estudar. Não posso esquecer de uma aluna, em especial, que a partir das minhas 

aulas decidiu criar um perfil no Instagram para falar sobre as relações que mantemos com o 

meio ambiente (Lembranças da carreira – Hortência, 2019).   

  

No que diz respeito às potencialidades das TICs no contexto escolar, Martinho e Pombo 

(2009) evidenciam que estas podem ser classificadas como um elemento valorizador das 

práticas pedagógicas dos docentes. Essa percepção ocorre uma vez que as TICs podem 

contribuir com o processo de evidenciação de conceitos e fenômenos, à proporção que são 

associados a diferentes tipos de representação, a qual inclui o texto, a imagem fixa e animada, 

ao vídeo e ao som.   

De acordo com Kenski (2001), a tecnologia pode ser capaz de modificar o ambiente 

tradicional de uma sala de aula. O professor e o aluno são imersos em um ambiente capaz de 

produzir conhecimento de modo criativo e participativo, quando aliado aos aparatos 

tecnológicos. Na escola onde trabalho, a proposta para a elaboração do planejamento das aulas 

é justamente essa que aponta ser uma possibilidade de produção de conhecimento em 

coparticipação. Todas as vezes em que trabalhei com o auxílio das tecnologias foi nesse sentido:   

ter meus alunos como coparticipantes na construção do próprio saber.    

Produzir. Construir. (Re)construir. Muitos são os princípios que guiaram minhas práticas no 

Ensino de Geografia. Não só aqui, mas em toda a história profissional que vivi até o momento 

eu me fiz professora a partir das direções que guiaram essa prática. Me lembro bem de viver 

                                                 
3 Projeto da Rede de Escolas Associadas da UNESCO (PEA). As escolas associadas desenvolvem, anualmente, 

projetos escolares que visam a compreensão e a propagação de quatro pilares: cultura de paz, interculturalidade, 

sustentabilidade e a educação de qualidade.  
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alguns momentos de indecisão na composição dessas práticas – não saber ao certo o que fazer, 

que caminho poderia seguir ou quais decisões seriam as melhores. O planejamento dessas 

práticas me fez (re)lembrar muitos outros momentos da minha carreira profissional. Eu sempre 

trabalhei com práticas que pudessem possibilitar a construção do conhecimento por parte dos 

meus alunos. Essa postura não foi uma exceção para executar esse trabalho. Me (re)conheço 

enquanto uma professora que procura sempre trabalhar com o sociointeracionismo na sala de 

aula, sempre acreditei que esse era um bom caminho para seguir e, é nesse caminho que as 

tecnologias foram convidadas para entrar em minha sala de aula. (Lembranças da carreira – 

Hortência 2020).    

  

2.1. Recebendo as vizinhas: viabilidades versus desafios  

  

Os professores podem integrar diversificadas tecnologias (rádios, computadores, 

celulares, DVDs, CDs, fotografias, internet, TV, câmeras de vídeo, fotos, vídeos etc.) em suas 

práticas pedagógicas, desde que tenham acesso aos recursos necessários para o 

desenvolvimento delas. É de suma importância que o docente descubra o caminho mais viável 

para diversificar as formas de trabalhar aulas, de avaliar e de realizar atividades (MORAN, 

2010).   

 Em sua obra, Moran (2010) ressalta que aquele professor que possui uma visão 

pedagógica aberta a inovações pode usufruir de certos recursos tecnológicos, com a intenção de 

aperfeiçoar a interação presencial-virtual entre os alunos. Já Kenski (2012) aponta-nos alguns 

pontos mais desafiadores do estar “conectado” e “por dentro” das inovações tecnológicas: o alto 

custo delas e o tornar-se “eterno aprendiz”.  Diante dessa ponderação, é válido evidenciar que 

a aquisição de certos aparatos tecnológicos de alto custo exige que haja uma distribuição de 

renda mais conveniente ou uma diminuição dos impostos dos produtos importados, no que tange 

a comunidade em geral. Na comunidade escolar, na esfera pública, é urgente um investimento 

mais expressivo e significativo na Educação para que professores, alunos, diretores, 

coordenadores, serventes, porteiros, pais e todos que compõem a comunidade escolar tenham 

acesso às inovações tecnológicas. Em consonância a essa reflexão, destaca-se a citação de 

Moran (2010), na qual afirma que:  

  
A sociedade precisa ter como projeto político a procura de formas de diminuir a 

distância que separa os que podem e os que não podem pagar pelo acesso à 

informação. As escolas públicas e as comunidades carentes precisam ter esse acesso 
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garantido para não ficarem condenadas à segregação definitiva, ao analfabetismo 

tecnológico, ao ensino de quinta classe (MORAN, 2010, p. 51).   

  

  

  Outra questão relevante a ser destacada é que a obtenção de recursos tecnológicos 

pedagógicos sofisticados e modernos não são suficientes sem o suporte de um Projeto Político 

Pedagógico (PPP)4  que tem a capacidade de recriar ambientes de aprendizagem e revelar 

claramente que exemplo de cidadão queremos formar e quais são as características de uma 

escola ideal para o futuro. Esse esclarecimento do PPP da escola é fundamental para que nós, 

professorespesquisadores, saibamos como podemos atuar nos nossos cotidianos. Digo isso pois 

o alinhamento entre os objetivos do PPP da escola em que atuo e os meus valores profissionais 

me proporcionaram trabalhar da forma como venho atuando.  

  

Desde os tempos de normalista eu aprendi que ser professora era muito mais do que ser 

transmissora. Reconheço que tenho algo pouco disponível aos demais profissionais da 

educação: a oportunidade de trabalhar em uma escola que visa o desenvolvimento integral do 

aluno e que não busca apenas reproduzir as ideias presentadas pelos livros didáticos. Sempre 

quis, como pessoa e professorapesquisadora, compreender os alunos em sua integridade – 

contribuir com a formação de pessoas que além de profissionais, sejam cidadãos capazes de se 

perceberem como agentes transformadores do mundo e das relações cotidianas. A Geografia 

para mim, sempre me proporcionou trabalhar uma aula para além dela mesma. Aqui, na 

escola, esse trabalho não é só meu, mas de todos nós – essa comunidade escolar busca, com 

seriedade e sinceridade o desenvolvimento de habilidades que têm sido esquecidas dentro dos 

espaçostempos escolares, não em todos eles, mas em muito sim (Lembranças da carreira – 

Hortência, 2018).  

    

Desse modo, fica explícito que a sociedade do conhecimento requer um novo perfil 

profissional da área de Educação. É necessário que o professor invista em seu próprio 

crescimento, para que possibilite, aos seus alunos, os benefícios das novas ferramentas 

tecnológicas no processo educacional.  

                                                 
4 Segundo Passos (2010, p. 2), o Projeto Político Pedagógico pode ser entendido como: um instrumento norteador 

das trilhas da escola e conta com sujeitos protagonistas, tempos e espaços articulados com vistas à construção do 

futuro ou daquilo que virá a ser.  
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Retomando a expressão destacada por Kenski (2012) quanto a ser um “eterno aprendiz”, 

a concretização dessa expressão requer de cada pessoa um esforço e desprendimento para 

reconhecer a sua real situação frente as inovações que surgem. Conhecer a si mesmo, suas 

potencialidades e pontos de melhoria, fazendo sempre uma autoanálise do trabalho que 

desenvolve; manter a leitura em dia, ser um pesquisador, independente da sua área de atuação.   

Em seu texto, Moran (2010) evidencia que o docente assume o papel de um pesquisador em 

serviço e, principalmente, o papel de orientador e mediador no processo de 

ensinoaprendizagem. O autor destaca também que esse processo é caracterizado pelos atos do 

professor ir aprendendo-pesquisando-ensinando e aprendendo.   

 Segundo Nóvoa (1997), o docente que pesquisa em seu espaço de trabalho ou exerce 

reflexões a respeito de suas práticas pedagógicas é considerado um professor pesquisador, 

indagador e reflexivo. Desse modo, o autor destaca que o processo de formação do 

professorpesquisador está intimamente ligado a reflexão que ele faz acerca de sua experiência.  

Quanto à responsabilidade do discente, Masetto (2006) enfatiza que, dentro do processo 

de aprendizagem, o aluno tem que assumir o seu papel de agente ativo e participante, um sujeito 

que tenha ações sendo realizadas de modo individual, a qual ele denomina de 

autoaprendizagem, juntamente com o professor e com os seus colegas (interaprendizagem). 

Outro atributo relevante, salientado por Masetto (2006), é o aprendiz empenhar-se em busca de 

mudança de mentalidade e de atitude, conseguindo trabalhar individualmente, atentando-se para 

a necessidade de cooperar com a aprendizagem dos demais colegas, enxergando-os como 

agentes colaboradores para o seu crescimento.   

No que se refere ao receio por parte de alguns educadores sobre o uso de tecnologia no 

contexto educacional, é válido evidenciar certas indagações apontadas por Masetto (2006). Ele 

questiona “para que se preocupar com tecnologias que colaborem para um Ensino e uma 

aprendizagem mais eficazes? Não basta o domínio do conteúdo como todos apregoam?” 

(MASETTO, 2006, p.134). Como reflexões a esses questionamentos, Moran, Masetto e Behrens 

(2006) apontam que nos próprios cursos de Licenciatura ou de Pedagogia, os alunos são 

motivados, na maior parte do tempo, a valorizar somente o domínio de conteúdos nas suas 

respectivas áreas de estudo. Entretanto, a aquisição de conhecimento e experiência referente ao 

uso de tecnologia atrelada ao processo de aprendizagem é raramente motivada por parte do 

curso. Desse modo, os novos professores que atuarão no Ensino Fundamental e Médio, ao 
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ministrarem suas futuras aulas, dificilmente adotarão inovações em suas práticas pedagógicas, 

preferindo manter suas aulas com um caráter mais expositivo.    

As TICs são cada vez mais apropriadas como recursos em propostas educativas, mas 

não podem ser entendidas como as únicas responsáveis pelo ensino e/ou o material central de 

busca e distribuição de informação, mas sim como um suporte significativo e representativo na 

elaboração e no planejamento das aulas, na abordagem dos conteúdos e em processos de 

aprendizagem (KENSKI, 2012). Em consenso a esse apontamento, Moran, Masetto e Behrens 

(2006) afirmam que a tecnologia   

  
[...] tem sua importância apenas como um instrumento significativo para favorecer a 

aprendizagem de alguém. Não é a tecnologia que vai resolver ou solucionar o 

problema educacional do Brasil. Poderá colaborar, no entanto, se for usada 

adequadamente, para o desenvolvimento educacional de nossos estudantes (MORAN, 

MASETTO E BEHRENS, 2006, p. 139).   

  

  

Nesse sentido, podemos inferir que introduzir as TICs na Educação não significa 

substituir as antigas maneiras e instrumentos para ensinar, mas reconfigurar (LEMOS; LÉVY, 

2010), transformar e introduzir novas didáticas à prática pedagógica. Sob essa ótica, podemos 

ressaltar que estes recursos tecnológicos podem representar possibilidades na ampliação da 

nossa capacidade de criar, interagir, produzir e participar socialmente.  

Para Kenski (2012), o computador e a televisão – ouso acrescentar reprodutores de 

vídeos e vídeo-imagens em geral como: telefones celulares e tablets, projetores, óculos 

cardboard, entre outros – transformaram a Educação, especificamente, ao que se refere à 

abordagem do professor, à compreensão e ao entendimento do conteúdo abordado, pois tais 

recursos apresentam os conteúdos de forma menos abstrata.   

As inovações tecnológicas mencionadas só permitirão alcançar uma aprendizagem mais 

significativa no âmbito educacional à proporção que forem utilizadas com objetivos pré-

definidos, com a concepção pedagógica alinhada à visão da escola e do profissional que 

desenvolve e acompanha o planejamento das aulas. Masetto (2006) atesta esse ponto em 

discussão ao afirmar que:   

  
Não se pode pensar no uso de uma tecnologia sozinha ou isolada. Seja na educação 

presencial, seja na virtual, o planejamento do processo de aprendizagem precisa ser 

feito em sua totalidade e em cada uma de suas unidades. Requer-se um planejamento 

detalhado, de tal forma que as várias atividades integrem-se em busca dos objetivos 

pretendidos e que as várias técnicas sejam escolhidas, planejadas e integradas de modo 

a colaborar para que as atividades sejam bem realizadas e a aprendizagem aconteça 

(MASETTO, 2006, p. 155).   
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Quando o professor e a coordenação pedagógica têm uma visão ampla do processo 

ensinoaprendizagem e o veem como um sistema integrado e multifacetado, no qual as 

disciplinas estão conectadas o tempo todo, a aprendizagem torna-se mais significativa para o 

educando.   

A “vida real” – que deve ser a mesma vivida no cotidiano escolar – não é feita só de 

Geografia, Matemática ou Língua Portuguesa, isoladamente, mas a partir da hibridação delas. 

As disciplinas se complementam e estão presentes nas diversas profissões que serão exercidas 

pelos alunos. Complementando essa ponderação, Souza e Fazenda (2017) realçam que há uma 

esperança de que a tecnologia agregada a um currículo escolar mais crítico e a 

interdisciplinaridade viabilize a interdependência entre saberes. Decerto, o processo de inserção 

e uso das inovações tecnológicas aliadas ao ensino pressupõe a elaboração de um planejamento 

que responda as seguintes indagações: qual inovação pretendo usar? Sei utilizá-la? Quais 

recursos serão necessários? Com que finalidade? Quais estratégias serão utilizadas para a sua 

aplicação e correlação com o conteúdo que será abordado? Meus alunos têm acesso à inovação? 

Sabem utilizá-la? Se não, de quanto tempo preciso para que eles construam o conhecimento 

sobre a inovação e/ou recurso tecnológico?  

O planejamento é algo que faz parte do fazer docente e é imprescindível no processo 

educativo. Ele revela as intenções das ações que serão executadas e promove uma reflexão delas 

por meio da avaliação, que serve para diagnosticar o desempenho dos alunos e professores. 

Moran (2010) destaca a importância de o professor realizar um planejamento ao usufruir dos 

recursos tecnológicos em suas aulas, com o intuito de facilitar o acesso aos objetivos traçados.   

Nessa perspectiva, Vasconcellos (2000, p. 43) afirma que “Planejar é elaborar o plano 

de intervenção na realidade, aliando às exigências de intencionalidade de colocação em ação, é 

um processo mental, de reflexão, de decisão, por sua vez, não uma reflexão qualquer, mas 

grávida de intenções na realidade”. Em contrapartida, quando um professor não planeja as suas 

aulas, ele tem boas intenções, mas não reflete sobre elas, acabando por “improvisar” algumas 

ações, utilizando atividades e recursos que julga interessante, que possuem pouca relação com 

o conteúdo, com a realidade e com o perfil dos seus alunos.   
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2.2 Os sujeitos da pesquisa: residentes da geração Z  

  

  Pense em uma turma que já está junta há quase sete anos, desde a Educação Infantil. 

Uma turma unida, que se entende e se desentende. É como uma família que se conhece, mas se 

“estranha”. Formada por doze pré-adolescentes, sendo cinco meninos e sete meninas, ela é bem 

eclética: há os que gostam de Madonna, Beyoncé, Raça Negra, Merlim, Luan Santana, Black 

Pink, entre outros. Há artistas, compositores, desenhistas, estilistas, coreógrafos, dançarinos e 

empreendedores.   

  Como em toda turma, há os que amam a leitura e os estudos e os que nem tanto. Temos 

os quietinhos, os tímidos, os animadinhos (que adoram uma conversa) as blogueirinhas, os que 

têm contas especiais no Instagram para postar tutoriais de make e dicas para aprimorar os 

estudos. Enfim, como em qualquer turma, todos precisam de uma atenção especial, de um olhar 

investigativo do professorpesquisador.  

 Os educandos cursam o sexto ano do Ensino Fundamental e têm entre 11 e 12 anos de 

idade. No início do ano letivo de 2019, dez alunos possuíam celulares e dois não. Dentre os que 

não tinham, os pais alegavam que ainda não era o momento oportuno para possuírem e 

questionavam sua aplicabilidade no ensino: o celular será realmente utilizado nas aulas? Como 

será o acompanhamento do uso desse equipamento? Ele não prejudicará o rendimento deles? O 

levantamento de tais indagações aconteceu quando o aparelho foi solicitado pela instituição 

como um item obrigatório na lista de material escolar – cada aluno deveria ter um smartphone 

para ser usado pedagogicamente nas aulas.   

 Essas questões levantadas pelos pais dos alunos são comentadas por José Carlos 

Antonio (2010), destacando a relevância de desfazer certos mitos, como por exemplo, a 

percepção que muitos pais, professores e até mesmo certas instituições carregam a respeito do 

uso de dispositivos móveis na escola. Para muitos, o andamento das aulas pode ser prejudicado 

pelo uso do celular, uma vez que alegam a distração por parte dos alunos, por isso consideram 

desnecessário usufruir de recursos tecnológicos em aula. O autor também relembra que a 

distração dos discentes é ocasionada pelo próprio desinteresse dos estudantes e não pela mera 

presença de um celular (ANTONIO, 2010).   

 Outro ponto destacado por Antonio (2010) é que, na concepção de muitos pais e 

professores, os alunos utilizam os aparelhos celulares para importunar colegas e professores 

durante a aula, somente. De fato, essa situação acontece em muitos contextos. No entanto, o 

autor destaca que não é o celular que incentiva o aluno a indisciplina, e sim a aspiração de 
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afrontar o professor, até porque, nas aulas em que sua presença é proibida esses alunos 

continuam inventando milhares de traquinagens possíveis como forma de “zoação” 

(ANTONIO, 2010).  

 Tais apontamentos me motivaram a realizar um breve levantamento a respeito da 

legislação que proíbe o uso do celular em sala de aula. Nesse presente trabalho serão ressaltados 

Projetos de Lei que apontam sobre o assunto. No que se refere ao âmbito federal, em 2011 foi 

apresentado um Projeto de Lei n. 2806/2011, de autoria do deputado Márcio Macedo do Partido 

dos Trabalhadores de Sergipe (PT/SE), que trata da proibição de aparelhos eletrônicos portáteis 

nas salas de aula dentro de estabelecimentos de educação básica e superior. Tal projeto de lei 

encontra-se arquivado desde 31/01/2015, após ser rejeitado em 17/11/2014 de acordo com a 

publicação da Câmara dos deputados (BRASIL, 2011). Até a data desse trabalho, sabe-se que 

uma nova proposta foi implementada pelo deputado Alceu Moreira, em 2015, o Projeto de Lei 

n.104/15, que passa a proibir o uso de aparelhos eletrônicos portáteis como celulares e tablets 

nas salas de aula da Educação Básica e Superior de todo o país, entretanto, em parágrafo único, 

é admitido o uso destes desde que façam parte das atividades pedagógicas e sejam devidamente 

autorizados pelo docente ou corpo gestor da instituição. A situação do Projeto de Lei n. 104/15 

está aguardando o Parecer do Relator na Comissão de Educação (BRASIL, 2015).    

Em contracorrente à publicação desses Projetos de Lei, é de suma relevância recapitular 

que o dispositivo móvel, telefone celular, está cada vez mais presente no contexto diário dos 

alunos. Os autores Martin e Toschi (2014) afirmam que “apesar de leis e regimentos de 

proibição, o celular está presente na escola” (MARTIN; TOSCHI, 2014, p. 562), ou seja, diante 

dessa realidade, a proibição do celular na sala de aula não faz sentido.  Aconselha-se que, ao 

invés de se combater o uso de celulares no contexto escolar, a solução mais adequada é 

promover atividades desafiadoras que provoquem interatividade entre os discentes sem se 

desconectarem, ou seja, planejar uma utilização correta desse instrumento tecnológico, 

transformando-o em um recurso auxiliar do processo de ensino aprendizagem (BARRAL, 

2013).   

  O celular faz parte do dia a dia dos jovens, dos adolescentes e até das crianças. É o meio 

de comunicação mais utilizados por eles de acordo com a pesquisa TIC Kids, divulgada no dia 

10 de outubro de 2016, no site da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação). A pesquisa 

aponta que 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos utiliza a rede de internet. Entre esses, 

o percentual dos que se conectam mais de uma vez por dia subiu de 21%, no estudo referente a 

2014, para 66% no atual, com dados coletados em 2015 (MELLO, 2016).  
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 Ainda de acordo com a pesquisa, os maiores percentuais de uso da internet entre os 

brasileiros que tem entre 9 e 17 anos são registrados no Sul e Sudeste brasileiro. No Sudeste, 

região onde localiza-se a escola na qual o presente trabalho foi desenvolvido, o percentual chega 

a 88% (MELLO, 2016). Está nas páginas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

referente ao Ensino Fundamental Anos Finais que os estudantes nesta fase enfrentam novos 

desafios próprios da transição entre a infância e a adolescência em sua compreensão como 

sujeito formando sua própria identidade e considerando suas próprias culturas, que demandam 

práticas educativas díspares atentando para suas demandas e inserção social (BRASIL, 2017).   

Nesta perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) discorre ainda sobre a 

importância de se considerar as transformações que a cultura digital tem promovido em 

decorrência da propagação das TICs e do progressivo acesso a elas, tendo em vista que os alunos 

nesse cenário não são apenas consumidores, mas protagonistas da cultura digital envolvendo-

se de forma direta com os mais diversos meios de comunicação em rede (BRASIL, 2017).  

Corroborando com a afirmativa da BNCC, Kenski (2012, p.48) reitera que:  

  
Já não sabemos apenas narrar como forma nossas férias precisamos de fotos e vídeos 

para documentar nossas narrativas. E sem nossas agendas, como poderíamos saber 

nossos compromissos, os aniversários e datas familiares? Depositamos em vários 

suportes a responsabilidade pelas nossas lembranças pessoais. Da mesma forma, a 

imaginação é retrabalhada e convive com a criação de formas híbridas reais e virtuais.  

  

  

Os recursos das tecnologias digitais constituem um novo momento no processo 

educativo, que não seja baseado em estruturas educacionais hierárquicas e fechadas, mas que 

vislumbre os alunos como agentes transformadores, protagonistas do processo educativo. De 

acordo com Lévy (1999, p.158) “[...] devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos 

emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os 

objetivos e contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva”.  

Essas mudanças se refletem no comportamento das crianças, adolescentes e jovens que 

nasceram a partir dos anos 1990. Don Tapscott (1999) apud Kenski (2012, p. 49), afirma que  

“há um “generational lap” na atualidade que coloca a hierarquia do saber de pernas para o ar. 

As crianças, são pela primeira vez, autoridades, especialistas em algo”. Os estudantes da 

geração digital, que constituem a geração Z – “composta por indivíduos que nasceram após o 

ano de 2000 e antes de 2010” - definição proposta por Indalécio e Ribeiro (2016, p.140). Tratase 

de uma geração dominada pela velocidade da tecnologia, a qual desejam a aquisição de tudo de 

modo instantâneo. Esses estudantes possuem características singulares e que precisam ser 



 

47  

  

compreendidas para que o processo de ensino aprendizagem seja efetivo, significativo. De 

acordo com Fernandes (2011), o conteúdo precisa ser revelador, fazendo sentido para o aluno, 

promovendo a reflexão.  

Logo, torna-se relevante discorremos um pouco sobre as singularidades da geração Z.  

A geração Z é dinâmica, perspicaz, empreendedora, dependente dos recursos digitais, criativa, 

inovadora, comunica-se por meio de imagens, textos e vídeos, tem a capacidade de realizar 

várias tarefas ao mesmo tempo, não tem medo de arriscar, quer aprender praticando por meio 

da tentativa e erro (GUERIN; PRIOTTO; MOURA, 2018). Essa geração tem muito a contar, 

muito a fazer e muito a aprender.   

No entanto, a dependência dos recursos digitais e a efemeridade das redes virtuais 

preocupam pais, professores e cientistas como um todo. Não é à toa que há um alerta apontado 

pela BNCC, no qual o documento estimula os docentes a aguçar um olhar mais apurado frente 

ao comportamento imediatista dos alunos e a efemeridade das informações que os conduzem, 

muitas das vezes, a fazer análises superficiais e sintéticas (BRASIL, 2017).  

Por conseguinte, o perfil dos alunos da geração Z impõe à escola novos desafios que 

remetem a formação integral deles: cognitivamente, socialmente e psicologicamente. É 

necessário o estímulo à reflexão sobre suas ações e reações, orientando-os quanto aos perigos 

iminentes por trás das redes: plágios, pedofilia, hackers, vírus, dentre outros.   

  

São tantas as oficinas pedagógicas, foram muitos projetos... nesses anos de trabalho aprendi e 

ensinei muitas coisas. Já juntei Geografia com Matemática, desenvolvimento de autonomia, 

memória e fotografia. Entre um dia e outro muitos casamentos foram feitos entre a Geografia 

e os projetos da escola. Sempre costuramos muito! Dando laços entre uma matéria e outra, 

entre um projeto e uma ambição da comunidade escolar. Os pais, certo dia, se queixaram de 

falta de autonomia dos alunos, lá fomos nós, professorespesquisadores pensar modos de 

trabalhar autonomia em nossas matérias. Isso tudo sem ensinar autonomia, pois a autonomia 

se cria! São muitos desafios, mas as habilidades são desafiantes nelas mesmas. A educação 

socioemocional também já foi convidada para os nossos projetos, os alunos amam as oficinas 

semanais! Também já busquei cuidar de suas emoções com a Geografia... Fazer Geografia é 

se emocionar com as experiências do mundo, não é mesmo?! (Lembranças da carreira – 

Hortência, 2019).   
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As características supracitadas podem ser vislumbradas nos alunos sujeitos de pesquisa, 

que nasceram entre os anos de 2007 e 2008. Eles costumam auxiliar seus professores a manusear 

os aparelhos eletrônicos, o acesso aos aplicativos, além dos filtros disponíveis em câmeras nas 

redes sociais. Quantas vezes me “peguei” solicitando auxílio para usar ferramentas de 

preenchimento de imagens, como o Pix2Pix5 , um software capaz de transformar rabiscos 

simples em imagens mais complexas que lembram fotografias. 

Diante disso, compreendo que, enquanto professorapesquisadora não me resta outra 

possibilidade senão a de aprender com os meus alunos, esses sujeitos da geração Z, tão diferente 

da minha. Não vejo outro uso para as TICS que não seja a possibilidade de promover o 

aprendizado que parta dos alunos e dos seus conhecimentos de mundo, isto é, das experiências 

e percepções que possuem a partir de suas vivências. Por isso, as considerações acerca da 

geração Z são feitas de modo que eu possa conhecer os meus alunos e as características culturais 

de sua geração. Essas considerações são necessárias para que eu possa pensar as práticas 

educativas e o uso que farei das TICS em concordância com as características desses alunos. 

Contudo, não entendo essas definições como permanentes ou generalizantes, mas, pelo 

contrário, me mantenho aberta para todas as outras características que meus alunos possuam.   

A partir disso, no capítulo seguinte busco repensar o uso das TICS no Ensino de 

Geografia, dialogando tanto com os autores que trouxe no segundo capítulo quanto com autores 

do campo de Ensino e Didática da Geografia, com o objetivo de pensar, diretamente, as TICS 

no meu cotidiano de professora de Geografia.   

  

2.3 Ensino de geografia e a inserção das tecnologias: conversa de vizinhos  

    

 O modo de ensinar e aprender, nas últimas décadas, tem passado por uma enorme metamorfose, 

a qual tem refletido nas vivências entre professores e alunos, no processo de ensino 

aprendizagem, impondo mudanças estruturais. Na Educação, atualmente, podemos evidenciar 

duas concepções pedagógicas divergentes nas escolas e que estão imersos no Ensino de 

Geografia.   

 A primeira concepção caracteriza uma escola de caráter tradicional, ou seja, um tipo de escola 

conteudista. Este cenário, bem conhecido e vivenciado por muitos, é caracterizado por um 

professor que só se importa com a memorização dos conteúdos por parte dos alunos. Como 

                                                 
5 O Pix2Pix é um sistema de inteligência artificial, sendo uma excelente ferramenta da web que processa uma 

imagem de linhas transformando-o em um desenho realista.   
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nesse tipo de escola, o conteúdo é o objetivo final, a forma que são exigidos os métodos 

avaliativos não dão espaço para o desenvolvimento de certas potencialidades, como a 

criatividade, o raciocínio lógico, e outras múltiplas inteligências dos alunos (VESENTINI, 

2009).   

  Em contrapartida, a segunda concepção escolar a ser destacada assume o conteúdo como 

um instrumento, com a intenção de alcançar os verdadeiros objetivos educacionais. Nessa 

concepção pedagógica não é possível abolir os conteúdos, pois é a partir destes que o aluno é 

estimulado ao desenvolvimento de reflexões e deduções, entretanto, é enfatizado com mais 

vigor o desenvolvimento de certas habilidades e competências. Nessa escola, algumas das 

principais intenções é formar um cidadão pleno, com equilíbrio emocional, ausência de 

preconceitos e inúmeras qualidades que o auxilia a (con)viver em uma sociedade democrática 

(VESENTINI, 2009).  

  Como nossos adolescentes estão submersos em um oceano de informações desde a 

infância no âmbito escolar, tem sido desafiante para os professores orientar os alunos a filtrarem 

certas informações, no sentido de compreender o que é confiável, de acordo com os critérios 

científicos daquilo que se trata de Fake News6, por exemplo.   

Em nosso mundo globalizado, constantemente inúmeras autoridades educacionais, 

percebem a necessidade de valorizar, novamente, a Geografia como disciplina escolar. Como 

resposta dessa valorização, Vesentini (2009) destaca a criação de inúmeros softwares 

educativos direcionados a revigorar e até mesmo auxiliar o Ensino de Geografia.   

Outra questão também muito relevante apresentada por Vesentini (2009) é a respeito da 

importância de conhecer a Geografia e sua aplicabilidade nos negócios, na política doméstica e 

no exterior. O autor evidencia o termo “analfabetismo geográfico”, definindo-o como uma 

enorme carência de conhecimentos geográficos por parte dos alunos, da população em geral e 

até de grandes empresas, levando algumas  experiências desagradáveis e enormes prejuízos por 

conta de ignorarem essa Ciência.   

Afinal de contas, qual particularidade a Geografia precisa assumir para tornar-se 

apropriada para escola do século XXI? A princípio o autor supracitado desconsidera que seja a 

Geografia de caráter Tradicional. O autor também evidencia que o Ensino de Geografia indicado 

para este novo século não é caracterizado por aquele cujos conceitos, “macetes” ou modelos 

                                                 
6 Definida por Bernardes (2020, p. 213) como “mentiras objetivas, ou seja, pouco condizem com a realidade em 

seu sentido mais amplo. São replicadas para induzir a uma comoção.”  
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estejam prontos. Ademais, o autor descreve que não há como considerar que existam conteúdos 

já definidos para serem abordados na disciplina de Geografia, mas sim há temáticas essenciais 

que não podem deixar de serem abordados em sala. O papel do professor de Geografia, segundo 

Vesentini (2009), é atuar como um mediador do processo formativo do aluno no 

desenvolvimento de suas próprias potencialidades.   

Por conseguinte, o Ensino de Geografia no século XXI traçará diversos focos. 

Oportunizando o discente e estimulando-o a refletir e descobrir o mundo em que estamos 

inseridos; trabalhando, de modo crítico, a questão ambiental e as relações entre a natureza e 

sociedade; contribuindo juntamente com outras disciplinas para a sociabilidade dos alunos, a 

troca de experiências e diálogos; e, também, levando os educandos a interpretar mapas, fotos, 

textos, focalizando os problemas socioespaciais e as inter-relações entre os fenômenos 

(VESENTINI, 2009).   

Neste sentido, a “escola deve se preocupar com a cidadania ativa – e não passiva, como 

aquela do militante acrítico que somente repete chavões” (VESENTINI, 2009, p. 89), com 

discentes autônomos que possuem suas próprias opiniões e buscam desenvolver apropriadas 

habilidades e competências para se (con)viver em uma sociedade democrática.  

O desenvolvimento das TICs no Ensino de Geografia proporciona aos docentes certos 

recursos que facilitam a dinâmica em sala de aula, entretanto, os professores precisam de 

formação para utilizar tais recursos, visto que se a tecnologia for usufruída de modo inadequado 

e sem preparo algum, pode acarretar prejuízos ao ensino, ao invés de contribuir beneficamente 

na formação do discente (ALMEIDA, 2015). Quanto mais preparado e capacitado o professor 

estiver para dominar bem os recursos tecnológicos mais apto será para, a partir do uso das TICS, 

promover a abertura de novos horizontes e uma nova visão do mundo.   

  

Fui me fazendo professora enquanto aprendia. Não jogo nenhum game, mas eles me fizeram 

conhecer alguns. Seriados? Assisto às vezes, mas os da moda são eles que me mostram. As 

gírias mudam tanto com o tempo e minhas palavras às vezes parecem estar em desuso. Como 

ser professora sem ser aprendiz?  (Lembranças da carreira – Hortência, 2019).  

  

De maneira geral, ao longo da minha jornada como professora percebi que alguns 

docentes costumam culpar os alunos, a infraestrutura da escola, o baixo salário ou a jornada 

acadêmica pelo fato de não estabelecerem mudanças em suas práticas educativas. Entretanto, 

compreendo que cada cotidiano estabelece desafios específicos, mas, independentemente do 
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desafio estabelecido o objetivo dos professores deve ser promover aprendizagens que se 

relacionem com o mundo vivido pelos alunos, caso contrário, de nada servirá ir para a escola. 

Sendo assim, é nesta direção que faz sentido falar em TICS no Ensino de Geografia, pois é a 

partir dessa relação de cumplicidade entre TICS e Ensino de Geografia que os professores 

podem promover aprendizagens que significam algo para os alunos.   
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CAPÍTULO 3. VISITANDO A VIZINHANÇA: INVENTANDO MODOS DE 

GEOGRAFAR COM IMAGENS   

  

Neste capítulo, a escola em que a pesquisa foi realizada será apresentada. Depois, os 

processos metodológicos escolhidos e os desafios encontrados na realização da pesquisa 

também serão ressaltados. Com isso, busco mostrar os processos necessários para que 

conseguisse promover as aprendizagens das crianças por meio de fotos narrativas que nos 

permitisse interpretações de paisagens, lugares e espaço geográfico a partir das experiências 

dos alunos, ou seja, das essências geográficas.   

  

3.1 Imagens da escola: descrições da escola em que a pesquisa foi realizada  

  

   O campo de atuação e desenvolvimento do trabalho foi um colégio privado situado no 

município de Campos dos Goytacazes, RJ. A escola oferta à comunidade a Educação Infantil e 

o Ensino Fundamental. Nascida no ano de 1997, com uma proposta de fornecer uma Educação 

alicerçada em princípios e valores (sustentabilidade, respeito à diversidade, educação holística, 

inovação ) e,  desde então, tem almejado a evolução com o apoio de tecnologias avançadas e a 

parceria de renomados sujeitos que poderão contribuir de um modo positivo para o crescimento 

do Polegar (POLEGAR, 2020).  

   A proposta pedagógica da escola é sociointeracionista e, por isso, todos os professores 

são estimulados a planejar e executar planos de aulas em que os alunos sejam protagonistas no 

processo ensinoaprendizagem. Segundo o site da própria instituição, a crença é de que os 

projetos pedagógicos devem conter ensinamentos que impactem os alunos enquanto indivíduos, 

objetivando ultrapassar as fronteiras da sala de aula.  

    Visando compreender o socioconstrutivismo 7  no ensino de Geografia, Cavalcanti 

(2005) salienta em seu artigo que:  

  
[...] uma visão socioconstrutivista do ensino, na qual se considera esse processo como 

construção de conhecimentos pelo aluno. A afirmação anterior é uma premissa inicial 

que tem permitido formular uma série de desdobramentos para o ensino de geografia: 

o aluno é o sujeito ativo de seu processo de formação e de desenvolvimento intelectual, 

afetivo e social; o professor tem o papel de mediador do processo de formação do 

aluno; a mediação própria do trabalho do professor é a de favorecer/propiciar a inter-

relação (encontro/confronto entre sujeito (aluno) e o objeto de seu conhecimento 

(conteúdo escolar); nessa mediação, o saber do aluno é uma dimensão importante do 

                                                 
7 Socioconstrutivismo e sociointeracionismo são os nomes dados a corrente pedagógica baseada nas reflexões e 

estudos de Vygotsky. Uso os dois termos para manter ora a escrita original dos autores que referencio, ora para 

falar das práticas adotadas no projeto como falo com mais frequência (sociointeracionismo).   
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seu processo de conhecimento (processo de ensinoaprendizagem) (CALVALCANTI, 

2005, 198-199).    

  

   Delinear o momento da pesquisa demandou o planejamento detalhado das aulas, com 

escolhas de ações e de recursos didáticos, com problematizações e indagações intencionadas e 

flexíveis, com espaçostempos antevistos de forma a buscar caminhos futuros de novas 

aprendizagens.  

  

Tantos esforços: conversas com pais, alunos, professores e gestão escolar. Por tantas vezes me 

vi desesperada frente aos inúmeros prazos e exigências: planejamentos quinzenais, provas 

preparadas por mim, processo de criação do material... muitos e muitos prazos! Os desafios 

foram se costurado fio a fio durante dias a fio. Entre minhas atividades de coordenação e 

professora buscava pensar o material a partir das minhas aulas e das surpresas dos meus 

cotidianos na escola e não o contrário. os aprendizados com as pesquisas nos/dos/com os 

cotidianos escolares batiam em minha porta a todo o tempo, com eles vinham também as 

dúvidas: Será que estou promovendo práticas sociointeracionistas? Os protagonistas estão 

sendo os meus alunos, de fato? Como não me perder na fronteira entre as demandas 

curriculares e as demandas dos cotidianos? (Lembranças da carreira – Hortência, 2019).   

  

3.2 Os desafios das práticas: estudando o livro didático  

    

 Depois do estudo da bibliografia selecionada, precisei realizar um estudo dos capítulos 

1 e 2 do livro didático que seria  trabalhado porque precisaria elaborar as práticas educativas a 

serem realizadas em aula. Além disso, estudar as unidades era fundamental para que as 

atividades que eu realizasse em sala de aula não estivessem muitos distantes do que o livro 

propunha, haja vista que, dentre as avaliações da escola consta um exame feito pelo Sistema de 

Ensino Poliedro, Sistema de Avaliação  Educacional Poliedro (SAEP). Outro ponto que me 

exigiu um estudo do livro didático se refere à abordagem da Geografia Humanista, linha de 

pensamento à qual recorri para desenvolver essa pesquisa. Digo isso pois a Geografia 

Humanista possui uma forma muito particular de trabalhar as relações dos sujeitos com o espaço 

geográfico. Tal particularidade será explicitada com maior detalhamento a seguir, mas é 

necessário sinalizar que a maior diferença é o modo como lugar, paisagem e espaço geográfico 

são entendidos. Esses não são tomados como conceitos ou categorias explicativas e analíticas, 
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mas sim como essências geográficas, ou seja, modos fundamentais da existência ser-no-mundo 

(MARANDOLA JR, 2014) por meio das experiências vividas no espaço geográfico.   

   O livro de Geografia utilizado pela escola é da Coleção Callis, Editora Poliedro 

(FERNANDEZ, et al., 2019). Para estudá-lo, debrucei-me sobre os capítulos que se referiam a 

lugar, paisagem e espaço geográfico. Esse movimento foi necessário para que eu conseguisse 

diferenciar o modo como o livro estava tratando estes termos e o modo como eu própria no 

projeto apresentado à supervisão pedagógica da escola. Sendo assim, para sistematizar o estudo 

do livro didático, organizei quadros onde definisse a unidade do livro, o capítulo e os subtítulos 

que seriam trabalhados.  

Os subtítulos são acompanhados do parágrafo em que é feita menção a lugar, paisagem 

e espaço geográfico para que eu pudesse entender o contexto em que tais termos são 

apresentados. Logo, os quadros também apresentam a definição dos termos, isolando-a do 

parágrafo em que está contextualizada, para que eu possa ter clareza da definição conceitual 

que o livro traz. Por fim, o quadro apresenta os autores que o livro cita para sustentar a definição 

de lugar, paisagem e espaço geográfico como conceito.   

 Desse modo, o primeiro subtítulo do primeiro capítulo do livro traz a definição de 

categorias da Geografia. O capítulo 1 do livro apresenta paisagem e lugar como categorias da 

Geografia, mas aponta que o objeto de estudo da Geografia, ou seja, ao que os geógrafos dão 

mais importância, é o espaço geográfico. Até esse momento não há menções a autores da 

Geografia. A análise segue abaixo.   

QUADRO 1 – CATEGORIAS DA GEOGRAFIA  

  

Módulo 1 – Geografia: conceitos e transformações  

Capítulo 1 – Paisagem e lugar ((FERNANDEZ, et al., 2019, p. 6)  
Subtítulo – Categorias da Geografia ((FERNANDEZ, et al., 2019, p. 8)  

Trecho, na íntegra, em que o termo “Categorias da 

Geografia” é citado  
Definição do livro para 

o termo “Categorias da 

Geografia”  

Autores   

“Paisagem e lugar são duas das mais importantes 

categorias da ciência geográfica, ou seja, são 

conceitos que estão presentes em todos os temas 

pesquisados e tratados pelos geógrafos. Assim como 

território e região, eles fazem parte da organização ou 

arranjo de um espaço geográfico. E espaço 

geográfico, como veremos adiante, é o principal 

objeto de estudo da Geografa – isto é, aquilo a que os 

geógrafos dão mais importância.” ((FERNANDEZ, 

et al., 2019, p. 8).  

“[...]  ou  seja, 

 são conceitos 

 que  estão 

presentes em todos os 

temas  pesquisados 

 e tratados 

 pelos 

geógrafos.”  
((FERNANDEZ, et al.,  
2019, p. 8).  

Não há citação referente a 

nenhum autor.   

Fonte: adaptado pela autora.  
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 Nesse primeiro quadro, sinalizo a falta de clareza na diferença entre conceito e categoria. 

Não me alongarei trazendo outros autores a reboque para diferenciá-los, não que não seja 

necessário, mas nesse momento da análise me atento ao modo como livro conceitua paisagem, 

lugar e espaço geográfico e como isso me leva a repensar minha prática. Além disso, me atento 

ao fato de que este é um livro didático e, portanto, tem como função auxiliar os professores em 

suas práticas educativas. Como afirma Bittencourt (2001, p.72), o livro didático é um 

instrumento pedagógico   

  
escrito em uma longa tradição, inseparável tanto na sua elaboração como na sua 

utilização das estruturas, métodos e das condições do ensino de seu tempo.” 

(CHOPPIN,p.19) O livro didático, nesse  aspecto, elabora as estruturas e as condições 

de ensino para o professor, sendo inclusive comum existirem os “livros do professor” 

ou do “mestre”.   

  

  Entretanto, por mais que o livro possua esse foco, as definições de conceitos e categorias 

são apresentadas como temas pesquisados pelos geógrafos. Mas o livro didático não deveria ter 

as práticas de sala de aula como foco de trabalho? Por quais razões as conceituações trabalhadas 

pelos geógrafos são tão enfatizadas em uma sala de aula? Essas questões influenciaram o meu 

primeiro estranhamento perante o livro didático. Se parto da Geografia Humanista para 

trabalhar com os meus alunos, decorar categorias e conceitos e, depois, aplicá-los, não seria 

condizente com a minha postura de pesquisadora que se interessa pelas experiências vividas 

pelos alunos e pela construção e desenvolvimento de habilidades.  

  Prossegui no estudo dos capítulos 1 e 2 do livro didático investigando o subtítulo que 

versa sobre a paisagem. De antemão, adianto que os termos “conceitos” e “categorias” não são 

mais citados no livro. Assim, ao definir paisagem o livro didático não retoma a questão dos 

conceitos e categorias que foi demonstrada no Quadro 1. Ao apresentar o termo “paisagem” o 

livro retoma duas variações: paisagem natural e paisagem cultural ou humanizada. Como se 

trata de três conceituações diferentes, elaborei um quadro para analisar cada um dos termos, 

buscando entender como dialogavam ou não com a proposição feita no início do capítulo de 

que paisagem fazia parte dos conceitos e categorias mais estudados pelos geógrafos e pela 

Ciência geográfica.  

Tais observações podem acompanham o quadro 2, abaixo.   
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QUADRO 2 – PAISAGEM  

  

Módulo 1 – Geografia: conceitos e transformações   

Capítulo 1 – Paisagem e lugar (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 6)   

Subtítulo – Paisagem (POLIEDRO, 2019, p. 8)   

Trecho, na íntegra, em que o termo  
“Paisagem” é citado  

Definição do livro para o termo  
“Paisagem”  

Autores   

“A paisagem se refere aos elementos que estão 

inseridos no espaço e que podem ser 

detectados não só pela visão como também 

pelos demais sentidos (como tato, audição, 

olfato), ou registrados por fotografias, 

pinturas, filmagens e outras técnicas. Na 

paisagem estão reunidos elementos do 

presente e do passado. É por meio dela que 

podemos observar o acúmulo de diferentes 

tempos históricos. Assim, uma paisagem 

também pode funcionar como um baú que 

guarda um rico tesouro: a memória do 

passado.” (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 8).  

A paisagem se refere aos elementos 

que estão inseridos no espaço e que 

podem ser detectados não só pela 

visão como também pelos demais 

sentidos (como tato, audição, 

olfato), ou registrados por 

fotografias, pinturas, filmagens e 

outras técnicas.” (FERNANDEZ, et 

al., 2019, p. 8).  

Não  há  
referente 

 a 

autor.   

citação 

nenhum  

Fonte: adaptado pela autora.  

    

  Ao trazer a paisagem, especificamente, o capítulo analisado não retoma a noção de 

conceito e categoria. Apresenta alguns usos da paisagem, que podem ser facilmente entendidos 

como usos que os geógrafos fazem, já que foi apontado no quadro 1 que a paisagem faz parte 

dos conceitos e categorias mais utilizados por esses profissionais. Um ponto enfatizado pelo 

livro é a possibilidade de a paisagem apresentar o passado no presente, pois ela também 

funcionaria como um baú de memórias do passado. Segundo o livro didático, isso faria ela 

guardar um “rico tesouro” (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 8). Defini-la dessa forma nos indica 

uma valorização do passado. Isso será retomado adiante.   

Indo além, o livro aponta duas variações da paisagem. A primeira é definida como 

paisagem natural, como se vê abaixo.  
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QUADRO 3 – PAISAGEM NATURAL  

Módulo 1 – Geografia: conceitos e transformações   

Capítulo 1 – Paisagem e lugar (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 6)   

Subtítulo – Paisagem (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 8)   

Trecho, na íntegra, em que o termo  
“Paisagem Natural” é citado  

Definição do livro para o termo  
“Paisagem Natural”  

Autores   

“A paisagem natural é aquela onde o conjunto 

dos elementos naturais – a vegetação, os rios, 

as formas do relevo, entre outros – apresenta- 

se preservado, não sendo possível identificar 

nela interferências diretas do ser humano. As 

paisagens naturais são encontradas em porções 

do espaço que estão mais afastadas das 

grandes cidades ou de distritos industriais, 

caracterizando-se como redutos de espécies da 

fauna e da flora.” (FERNANDEZ, et al., 2019, 

p. 10).  

“[...] a paisagem natural é definida 

como aquela que foi pouco alterada 

pelo homem, e, por isso, há 

predominância de elementos 

naturais.” (FERNANDEZ, et al., 

2019 p. 10).  

Não há citação 

referente a nenhum 

autor, mas o livro diz: 

Para alguns autores.  
Isto é, cita 

indiretamente, mas 

não define os autores.   

Fonte: adaptado pela autora.  

  

  A partir da conceituação representada acima, o livro didático indica que a paisagem 

natural é aquela que foi pouco alterada pelo homem e abarca uma maior predominância de 

elementos naturais. Nesse sentido, me pergunto se podemos falar de paisagens pouco alteradas 

pelo homem, bem como se podemos medir a intensidade de alteração de uma paisagem. Se um 

hotel fazenda, por exemplo, pelo fato de estar longe da cidade, apresentar maior predominância 

de elementos naturais, pode ser classificado como paisagem natural? Pergunto-me, quando vejo 

essas definições, o que significa a paisagem ser alterada pelo homem. Será que a construção de 

um prédio pode alterar a paisagem mais do que uma experiência de acampamento? Neste caso, 

ainda teríamos uma paisagem natural? Buscando esclarecer essa diferenciação, o livro didático 

aponta uma outra possibilidade de paisagem, a paisagem cultural ou humanizada, como se vê 

no quadro 4.  
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QUADRO 4 - PAISAGEM CULTURAL OU HUMANIZADA  

  

Módulo 1 – Geografia: conceitos e transformações   

Capítulo 1 – Paisagem e lugar (FERNANDEZ, et al., 2019, 2019, p. 6)   

Subtítulo – Paisagem (FERNANDEZ, et al.,2019, p. 8)   

Trecho, na íntegra, em que o termo 

“Paisagem Cultural ou Humanizada” é 

citado  

Definição do livro para o termo  
“Paisagem  Cultural  ou  

Humanizada”  

Autores   

“A ação do ser humano sobre a superfície 

terrestre fez com que várias porções do espaço 

fossem adaptadas de acordo com os diferentes 

modos de vida. É nesse contexto de 

transformação do espaço pela ação humana 

que surge a paisagem cultural ou humanizada, 

que se refere àquela na qual predominam 

elementos como: edificações, vias de 

circulação, monumentos, cultivos agrícolas, 

áreas destinadas a pastagens, entre outros. As 

paisagens urbanas, ou seja, as que estão 

presentes nas cidades, são as que melhor 

representam uma paisagem cultural, 

exatamente por concentrar grandes alterações 

que foram promovidas pelas sociedades ao 

longo do tempo.” (FERNANDEZ, et al., 2019, 

p. 11).  

“[...] àquela na qual predominam 

elementos como: edificações, vias 

de circulação, monumentos, cultivos 

agrícolas, áreas destinadas a 

pastagens, entre outros.”  
(FERNANDEZ, et al., 2019, p. 11).  

Não há citação 

referente a nenhum 

autor.  

Fonte: adaptado pela autora.  

  

 A partir do quadro acima, então, o livro demonstra a diferença entre paisagem natural e 

paisagem cultural. A paisagem cultural demonstra a predominância de elementos técnicos 

quando, na paisagem natural, os elementos do que é reconhecido como natureza são 

predominantes. Tal fato se sustenta no trecho aponta as paisagens urbanas como aquelas que 

concentram mais alterações durante o tempo. Embora as conceituações de paisagem não tenham 

a definição de nenhum autor vinculadas a ela, fica evidente a relação de ambas com a questão 

do passado e da técnica. Esse argumento é reforçado quando o livro didático aborda o espaço 

geográfico, como será abordado adiante. Mas, antes disso, trago a questão do lugar e como o 

livro o conceitua.   
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QUADRO 5 – LUGAR  

Módulo 1 – Geografia: conceitos e transformações   

Capítulo 1 – Paisagem e lugar (FERNANDEZ, et al., 2019, 2019, p. 6)   

Subtítulo – Lugar (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 12)   

Trecho, na íntegra, em que o termo “Lugar” 

é citado  
Definição do livro para o termo  
“Lugar”  

Autores   

“O que é “lugar” para você? De fato, essa 

palavra apresenta um grande número de 

significados. Em Geografia, “lugar” diz 

respeito ao sentimento de afetividade que as 

pessoas desenvolvem em relação ao ambiente, 

que pode ser desde um cômodo da casa até um 

parque ou o próprio bairro onde vivem. É 

possível ser também o local onde mora algum 

de seus parentes ou um amigo querido, ou, até 

mesmo, a região para onde você alguma vez 

viajou e desfrutou de momentos agradáveis. Ou 

seja, para a Geografia, “lugar” é resultado de 

significados diversos, construídos pela 

experiência de cada indivíduo. Exatamente por 

ter essa característica particular de identidade, 

o lugar não tem uma localização precisa, já que 

pode ser diferente para cada pessoa.” 

(FERNANDEZ, et al., 2019, p. 12).  

“[...] Ou seja, para a Geografia,  
“lugar” é resultado de significados 

diversos, construídos pela 

experiência de cada indivíduo.” 

(FERNANDEZ, et al., 2019, p. 12).  

Não há citação 

referente a nenhum 

autor.  

Fonte: adaptado pela autora.  

  

 Lugar recebe uma conceituação diferente da conceituação de paisagem. A princípio, o 

livro não estabelece uma relação entre lugar e paisagem, embora diga que lugar e se refere ao 

ambiente que pode ser um cômodo, um bairro ou uma praça. A multiplicidade de significados 

é colocada como definição de lugar. Ao falar de lugar o sujeito que vive e constrói os 

significados a partir das experiências é enfatizado, enquanto as menções à paisagem enfatizam 

o ambiente, sem necessariamente trazer o sujeito para cena.   

 O espaço geográfico, de modo contrário ao lugar, é subdivido em duas definições 

diferentes, assim como ocorre com a paisagem. O livro, então, cita um espaço natural e um 

espaço geográfico. Analisando o espaço natural organizei o quadro a seguir.   
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Quadro 6 – Espaço Natural  

Módulo 1 – Geografia: conceitos e transformações  

Capítulo 2 – Espaço Geográfico (FERNANDEZ, et al., 2019, 2019, p. 16)  
Subtítulo – Espaço Natural e Espaço Geográfico (FERNANDEZ, et al., 2019.p. 18)  

Trecho, na íntegra, em que o termo “Espaço  
Natural” é citado  

Definição do livro para o termo  
“Espaço Natural”  

Autores   

“Para analisar a interação da sociedade com o 

meio em que ela vive, é preciso entender que o 

ser humano realiza transformações na 

paisagem natural, ou espaço natural – que é 

tudo aquilo que existe no planeta e que não foi 

criado ou modificado pela interferência direta 

da ação humana” (FERNANDEZ, et al., 2019, 

p. 18).  

“O espaço natural que é modificado pelas 

pessoas e passa a ser organizado pela 

sociedade constitui o chamado espaço 

geográfico, também conhecido como espaço 

antrópico (palavra utilizada para designar a 

ação humana), e se refere a tudo o que a 

sociedade constrói e transforma ao longo do 

tempo” (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 19).  

“[...] é tudo aquilo que existe no 

planeta e que não foi criado ou 

modificado pela interferência direta 

da ação humana.” (FERNANDEZ, et 

al., 2019, p. 18).  

“[..] e se refere a tudo o que a 

sociedade constrói e transforma ao 

longo do tempo.” (FERNANDEZ, et 

al., 2019, p. 19).  

Não há citação 

referente a nenhum 

autor.  

Fonte: adaptado pela autora.  

    

  O livro didático, além de separar o espaço natural do espaço geográfico, apresenta a 

paisagem natural como sinônimo do espaço natural, ou seja, aquele que ainda não sofreu a 

intervenção humana, que não foi modifica e transformado pela ação do homem. Nesta mesma 

diferenciação, o espaço geográfico é apontado como oposto ao natural. Assim, o espaço 

modificado pelo homem, aquele que foi transformado por ele, é conceituado espaço geográfico.  

Neste momento da análise, percebi uma relação tênue entre todos os conceitos. Por mais que os 

conceitos não estivessem sendo definidos a partir de nenhum autor, há uma semelhança no 

modo como são construídos no caminho percorrido pelo livro didático. O tempo e a técnica 

aparecem como elementos importantes na conceituação destes conceitos. Ao conceituar as 

paisagens, por exemplo, a questão da técnica é trazida à quando o livro se refere a transformação 

da paisagem. O tempo também é colocado da mesma forma, isto é, paisagens culturais são 

aquelas que foram transformadas por mais tempo. A mesma proximidade existe entre o espaço 

natural e o geográfico, pelo menos pelo que é apresentado pelo livro.   

 De modo similar, o lugar é relacionado ao tempo, pois experienciar um lugar demanda 

tempo. A técnica, porém, não é enfatizada no que se refere à composição do lugar.   

  As semelhanças me mostraram a referência em comum que essas definições conceituais 

apresentam. Um pouco mais a frente, o livro apresenta a conceituação do espaço como um 
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acúmulo de tempo. A conceituação utilizada neste momento sustenta, a partir do geógrafo 

Milton Santos não só o que se falava sobre paisagem, mas também sobre os conceitos de espaço 

trazidos pelo livro. O quadro 7, apresentado na sequência, demonstra essa relação.   

  

QUADRO 7 – ESPAÇO COMO ACÚMULO DE TEMPOS  

Módulo 1 – Geografia: conceitos e transformações  
Capítulo 2 – Espaço Geográfico (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 16)  

Subtítulo – Espaço como acúmulo de tempos diferentes (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 22)  

Trecho, na íntegra, em que o termo 

“espaço” é citado como acúmulo de 

tempos diferentes  

Definição do livro para o 

termo “espaço” é citado como 

acúmulo de tempos diferentes  

Autores  

“As diversas marcas que o ser humano 

deixa no espaço muitas vezes se referem 

a tempos distintos. Ou seja, em uma 

mesma porção do espaço, os elementos 

que a compõem podem ser de 

diferentes períodos históricos. Isso  
permite afirmar que, no espaço, o antigo 

convive com o novo, visto que os 

diferentes elementos construídos ao 

longo do tempo são visíveis por todos 

que circulam nesse espaço”  
(FERNANDEZ, et al., 2019, p. 22).  

“[...] Ou seja, em uma mesma 

porção do espaço, os elementos 

que a compõem podem ser de 

diferentes períodos histórico”  
(FERNANDEZ, et al., 2019, p. 

22).  

  

Milton Santos.  

Fonte: adaptado pela autora.  

  

  Além disso, o livro, nos capítulos estudados, reforça a ideia posta acima, conceituando 

as rugosidades do espaço. O livro analisado parte de Milton Santos para pensar essas 

permanências do passado no espaço geográfico do presente, como o quadro 8 apresenta.  

 

QUADRO 8 – RUGOSIDADES DO ESPAÇO  

Módulo 1 – Geografia: conceitos e transformações  

Capítulo 2 – Espaço Geográfico (FERNANDEZ, et al., 2019,  p. 16)  
Subtítulo – Espaço como acúmulo de tempos diferentes (FERNANDEZ, et al., 2019, p. 22)  

Trecho, na íntegra, em que o termo  
“rugosidade espacial” é citado  

Definição do livro para o termo  
“rugosidade espacial”  

Autores   

“Um objeto que foi construído em um tempo 

histórico anterior ao que se vive hoje, mas que 

ainda assim preserva as suas características 

originais, é o que caracteriza o acúmulo de 

tempos no espaço. A essa característica dá-se 

o nome de rugosidade espacial, pois ela 

reflete, no tempo presente, a existência de 

objetos de diferentes idades” (FERNANDEZ, 

et al.,  
2019, p. 22).  

“[...]o acúmulo de tempos no 

espaço.” (FERNANDEZ, et al.,  
2019, p. 22).  

  

Milton Santos.  

Fonte: elaborado pela autora.  

  



 

62  

  

   Percebi, então, que o livro menciona categorias e conceitos, mas em momento algum 

retoma isso. Compreendi que o espaço geográfico, assim como a paisagem, era composto por 

uma versão natural e uma antrópica, pois estavam sendo vistos como conceitos separados. Essa 

subdivisão afastava o conceito da experiência de mundo, pois não se vive o espaço geográfico 

natural para transformá-lo em geográfico depois. Pelo contrário, o sujeito vive no espaço 

geográfico como um todo, ou seja, como uma totalidade dotada de sentidos para o ser-no mundo 

(DARDEL, 2011; MARANDOLA JR. 2014). Esse conflito com as ideias que o livro estava 

apresentando e com o modo como elas não se relacionavam, me mostrou que, a princípio, o 

livro me apresentava conceitos que deveriam ser aplicados pelos geógrafos, profissionais da 

área Ciência geográfica. A partir disso, me perguntei sobre a necessidade de trabalhá-los com 

os meus alunos.   

 Indo além, o estudo feito me mostrou que o modo como lugar estava sendo conceituado 

só se diferenciava dos outros conceitos porque partia de uma bibliografia diferente. O tempo e 

a técnica não foram tão demarcados na conceituação de lugar porque o livro considera o lugar 

a partir de Yi-Fu Tuan, autor que pensa o lugar a partir da Geografia Humanista, de base 

fenomenológica e, como concordância a sua base teórica-metodológica, parte da experiência de 

mundo do sujeito. Sendo assim, determinar o lugar da forma como espaço e paisagem estavam 

sendo determinados era impossível, pois, essa conceituação variaria de acordo com as 

experiências de cada sujeito, isto é, o modo como cada um construiria significados para 

determinados lugares, podendo considerar um lugar constituído por experiências mediadas pela 

técnica ou não.   

 Com isso, entendi que o mais adequado seria preparar um material próprio, no qual o 

modo como lugar, paisagem e espaço geográfico não fosse apresentado com tantas 

incongruências como o livro apresentou. Além disso, me senti provocada a proporcionar 

práticas educativas que visassem lugar, paisagem e espaço geográfico de forma mais próxima 

dos alunos. Essa preocupação também se deve à postura da própria escola perante os 

planejamentos dos professores e das práticas desenvolvidas em aula.   

  

Lembro-me do nervoso que sentia naquele dia. Era muita ousadia, modéstia à parte. Mas 

remanejar conteúdos de trimestres diferentes, de um material didático caro era um grande 

desafio e exigia o apoio da comunidade escolar. Buscando me preparar para aquele encontro 

com a direção eu fui construindo os alicerces para a temida conversa.   
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Certo dia, enquanto analisava o livro didático pensei: por que esses autores foram os 

escolhidos para embasar o livro? Por que não outros autores? Encontrei, no próprio livro, um 

e-mail de contato e, logo, decidi enviar. A resposta surpreendeu tanto a mim quanto a diretora, 

pois diziam eles: a escolha desses autores se deu pelo fato de serem os mais cobrados em 

avaliações formais e, nós, buscamos preparar o material didático visando preparar o aluno 

para essas avaliações. Fazendo das palavras da editora as minhas eu e a diretora tivemos uma 

ótima conversa... A dúvida permitiu a execução desse projeto: focar exclusivamente nos 

vestibulares com alunos ainda do 6° ano é o ideal? Autores que nos permitem trabalhar 

habilidades e competências além do currículo prescrito, como, por exemplo, educação 

socioemocional, não seriam mais viáveis? Preparar para o vestibular é o objetivo primeiro da 

instituição? Essas e outras perguntas me fez caminhar pelas veredas do presente projeto.  

(Lembranças da carreira – Hortência, 2019).   

  

Se a minha primeira preocupação enquanto professora é promover uma leitura de mundo 

consciente e provocar o pensamento crítico dos meus alunos, não há por que sustentar a 

argumentação de preparar os alunos para o vestibular, já que sou professora de um sexto ano do 

Ensino Fundamental Anos Finais. Isso não quer dizer que não devemos ou podemos preparar 

os alunos para o vestibular, mas essa não pode ser a razão última da educação escolar no Ensino 

Fundamental.   

Crer que devo, obrigatoriamente, trabalhar com a visão de Milton Santos por ele ser o 

mais cobrado no vestibular me faz seguir, mesmo sem querer, a lógica da decoreba, ou seja, o 

que os alunos estudam no sexto ano os salvará no vestibular. É como se as argumentações de 

outros geógrafos não fossem ajudar, inclusive, a resolver as questões que se referem ao próprio 

Santos. Por isso, fiz o caminho contrário, o que me fez retomar Kaercher (2014) sobre os 

obstáculos epistemológicos, pois, para esse autor, as formas de sustentação das “verdades 

científicas” são obstáculos nos processos de ensinaraprender.  

Diante dessas questões percebidas no estudo dos capítulos do livro didático, direcionei-

me a autores que pudessem me auxiliar no processo de elaboração do material de estudo, já que 

eu não via sentido em trabalhar todos aqueles conceitos da forma como o livro estava trazendo. 

Sendo assim, parti da Geografia Humanista e de autores como Tuan, Dardel, Marandola Jr, 

Pádua entre outros.  Compreendi que pensar lugar, paisagem e espaço geográfico a partir da 

experiência dos alunos nos possibilitaria trabalhar com as essências geográficas ao invés da 

aplicação de conceitos, interpretando, assim, o modo como cada aluno experienciava lugar, 
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espaço geográfico e paisagem. O processo de elaboração dos materiais de trabalho e o diálogo 

feito com a bibliografia para sustentar minha proposta metodológica é mais bem descrito no 

tópico seguinte.   

  

3.3  O desafio de elaborar o  próprio material: imagens  

  

  A partir das inquietações, parti do que estava reconhecendo como um problema nos 

livros didáticos e identifiquei a necessidade de repensar não só a base teórica da Geografia em 

que estaria construindo as minhas práticas educativas, bem como nos autores que me 

auxiliariam no processo de repensar a didática referente às aulas trabalhadas.   

Cavalcanti (2010) foi uma das autoras em que busquei embasamento para o 

planejamento das minhas práticas educativas. A autora apresenta alguns tópicos que os 

professores de Geografia podem considerar para tornarem suas aulas mais atrativas e 

principalmente aguçar seus alunos para que a aprendizagem seja mais significativa. Dentre os 

tópicos, a autora cita a necessidade do  professor: 1- expor aos alunos com clareza a relevância 

dos temas abordados em sala, vinculando-o com o cotidiano, para que a construção do saber 

geográfico faça sentido; 2 - destacar a importância de reconhecer as ligações e conexões da 

espacialidade das crianças e da sua cultura com o que está sendo proposto no currículo.   

Buscando atender a esses dois tópicos e contribuir para a construção do raciocínio 

geográfico8, com um caráter humanista que lança mão da epistemologia para compreender cada 

parte do processo de construção do espaço geográfico e dos sujeitos que o compõe, foi elaborado 

um material didático, em folha impressa, para distribuir para os alunos, visando a substituição 

do material do livro didático. Cabe ressaltar que o conceito de lugar foi trabalhado a partir do 

próprio livro didático, que já trazia as concepções de Tuan. Assim, o material que produzi ficaria 

ao encargo de substituir paisagem e espaço geográfico.   

Para a elaboração do material sobre esses dois temas foi realizada, em princípio, a leitura 

de livros do Geógrafo Yi-Fu Tuan, são eles: “Paisagens do medo” (2005); “Topofilia: um estudo 

da percepção, atitudes e valores do meio ambiente” (1980); “Espaço e lugar” (1983). O livro 

“O homem e a Terra” (2011) de Éric Dardel também foi utilizado como base para produção do 

material didático.  

                                                 
8 Enfatizado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC,2017), como uma grande contribuição da Geografia aos 

alunos da Educação Básica, o raciocínio geográfico, em linhas gerais, é o mesmo que compreender o mundo, o 

cotidiano, a vida.  



 

65  

  

 No livro “Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente” 

(1980), Tuan apresenta um estudo geográfico que valoriza a relação interpessoal e o espaço, 

perpassando pela percepção, visões de mundo, pela representação espacial, experiências, 

relações sociais e cultura, que contribuiu para um aprofundamento teórico para que eu pudesse 

trabalhar com os alunos o tema como já era proposto no livro didático e para as futuras análises 

dos dados produzidos durante a pesquisa.  

Ainda de acordo com Tuan (1980), só podemos esperar por soluções e ações voltadas 

para os problemas ambientais se nos conhecemos e compreendemos como humanos que vivem 

o ambiente. Por isso, o autor levanta questionamentos sobre como percebemos e atuamos no e 

sobre o mundo no qual habitamos: “Quais são nossas visões do meio ambiente físico, natural e 

humanizado? Como o percebemos estruturamos e avaliamos? Quais foram, e quais são, os 

nossos ideais ambientais?  Quais são os lações entre meio ambiente e visão de mundo?” (TUAN, 

1980, p.1).  

Além dos questionamentos, outro ponto destacado, que é de grande valia para a 

elaboração do material para os discentes, é o desenvolvimento do reconhecimento espacial feito 

pelo homem que é possível a partir da associação dos estímulos sensoriais estabelecidos pelos 

cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato). Tuan (1980) destaca que a visão é um dos 

sentidos mais valiosos do ser humano, que o permite criar simbolismos e mundos mentais dos 

mais variados a partir de todas as sensações que são propiciadas pelo ambiente, captadas pelo 

sentido e afloradas pela experiência.   

Afinal, ao explorar o mundo com seus celulares em mãos e câmeras ligadas, a visão dos 

discentes estará em busca do mundo percebido, experienciado pelos demais sentidos vividos a 

partir da relação com outros, como assegura Ferreira (2010) ao apontar que as crianças 

constituem os lugares por meio das relações com os seus pares, por exemplo. O objetivo, ao 

trazer esta bibliografia a reboque, é fazer com que os alunos não sejam meros espectadores, mas 

que em cada registro fique impresso sua relação com o lugar, a marca da paisagem, sua interação 

com o espaço geográfico, ou seja, suas perspectivas e percepções do mundo vivido,  

  
Uma pessoa que simplesmente vê é um espectador, um observador, alguém que não 

está envolvido com a cena. O mundo percebido através dos olhos é mais abstrato do 

que o conhecido por nós através dos outros sentidos.  Os olhos exploram o campo 

visual e dele abstraem alguns objetos, pontos de interesse, perspectivas (TUAN, 1980, 

p.12).  
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 Destaco que, na elaboração do material de apoio para os discentes, foi empregado o 

termo topofilia, que pode ser compreendido como o “amor” ou os sentimentos mais afetuosos 

do homem com o lugar.  

  
Topofilia descreve uma sensação que pode não ser a mais forte das emoções humanas, 

de fato, muitas pessoas se sentem totalmente indiferente em relação aos ambientes que 

moldam suas vidas, mas quando ativado ele tem o poder de elevar um lugar para 

tornar-se o portador de eventos emocionalmente carregados ou para ser percebido 

como um símbolo (CISOTTO, 2013, p. 95).  

  

  

 Relacionando-se à experiência de lugar, o termo topofilia faz parte dos estudos de 

percepção ambiental, atentando-se para as experiências, emoções, comportamentos, elementos 

da cognição, memórias e lembranças (CISOTTO, 2013). Desse modo, a topofilia nos orienta a 

pensar nossos vínculos com o lugar de modo muito aberto. A própria noção de topofilia 

estabelecida por Tuan (1980) nos apresenta um mar de possibilidades quando falamos sobre 

nossas relações com os lugares, como o autor ressalta no seguinte trecho (TUAN, 1980, p. 107):  

  
A palavra topofilia é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido amplo, 

incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. 

Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão. A 

resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética: em seguida, pode variar do 

efêmero prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente fugaz, 

mas muito mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta pode ser tátil: o deleite 

ao sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e mais difíceis de expressar, são os 

sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o lócus de reminiscências e 

o meio de se ganhar a vida.  

  

  

 Não é por acaso que meu planejamento se voltou para as experiências de lugar, 

paisagem e espaço geográfico e o modo como os alunos se compreendiam em relação com o 

mundo em que vivem. Em uma escola onde o sociointeracionismo é visto enquanto filosofia de 

vida, é inevitável não falarmos de lugar, convivência e experiências de mundo, pois é a partir 

dessas experiências cotidianas e particulares que percebemos o ambiente a nossa volta e, por 

consequência, criamos atitudes e valores, como Tuan (1980) nos apresenta.   

A professorapesquisadora Cavalcanti (2012), dissertando sobre a contribuição dos 

estudos de Vygotsky  para o Ensino de Geografia, mostra que a memória, a vida em comunidade 

e as experiências dos alunos possibilitam a construção de uma geografia própria dos alunos, 

uma geografia que supera os obstáculos construídos quando nos referimos aos saberes escolares.  

Isto, pois, a geografia antes de se tornar um conhecimento sistemático é vivida pela existência 

humana que habita a terra, como Dardel (2011) nos apresenta.  
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  O lugar, nessa perspectiva, é um infinito de possibilidades para práticas educativas 

sociointeracionistas, já que possibilita a construção de uma geografia mais próxima do 

cotidiano. A topofilia, por exemplo, não foi utilizado como um instrumento de pesquisa onde 

eu determinava o que era e o que não era lugar ou experiências de mundo. Muito além disso, eu 

não busquei pensar sobre topofilia, mas sim pensar com topofilia. Isso implica uma atitude ética 

enquanto professora, que me mantém sempre aberta para o que meus alunos me apresentam 

como lugar, pois nos espaçostempos dos cotidianos escolares os saberes se constroem de modo 

diferente da universidade. Os saberes escolares se constroem nos espaçostempos escolares, nos 

fazeres cotidianos, com múltiplas experiências, com diferentes significados e jogos simbólicos. 

Kaercher (2014) aponta que os conceitos fechados e muito bem definidos da universidade são 

obstáculos para a criatividade e para pensamentos que extrapolam suas amarras conceituais, o 

que permite entender a importância dos saberes comuns emanados do cotidiano escolar. Ter 

isso em mente me manteve sempre aberta para os novos caminhos que os pequenos 

praticantespensantes me apresentavam.   

 Pensando com a topofilia imaginava que “A topofilia não é a emoção humana mais 

forte. Quando é irresistível, podemos estar certos de que o lugar ou meio ambiente é o veículo 

de acontecimentos emocionalmente fortes ou é percebido como um símbolo” (TUAN, 1980, p. 

107). Os lugares vividos pelos alunos são experiências do mundo que vivem. Haja vista que 

experiência, percepção ambiental e mundo sempre caminham juntos, como nos diz Holzer 

(1999, p. 70),  

  
Todos os lugares são pequenos mundos: o sentido do mundo, no entanto, pode ser 

encontrado explicitamente na arte mais do que na rede intangível das relações 

humanas. Lugares podem ser símbolos públicos ou campos de preocupação (fields of 

care), mas o poder dos símbolos para criar lugares depende, em última análise, das 

emoções humanas que vibram nos campos de preocupação. "A partir destas definições 

pode se concluir que o conteúdo dos lugares é o mesmo conteúdo do "mundo": ambos 

são produzidos pela consciência humana e por sua relação intersubjetiva com as coisas 

e os outros, gerando os "campos de preocupação", como são denominados por Tuan.   

  

  

  Os inúmeros mundos vividos pelos alunos participantes dessa pesquisa me fizeram 

muitos convites durante esse projeto. A sala de aula, na verdade, é um lugar de encontro de 

todas as experiências que cada aluno traz para os espaçostempos escolares. Os pequenos 

mundos que Holzer (1998) aponta se encontram na escola. Nesse projeto, eu tentei aprender 

com esses pequenos mundos que tenho em minha sala de aula. Assim, estar aberta para as 
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experiências dos alunos foi fundamental, pois o modo como vivem o seu mundo é totalmente 

diferente do modo como eu penso que eles o vivem.   

As condições de vida e a circunstancialidade que o sujeito vive, tem total poder para 

modificar o seu sentimento de pertencimento para com o mundo vivido. Tuan (1980), por 

exemplo, explana o modo como trabalhadores rurais podem ter seus vínculos com o lugar 

afetado, dependendo das condições de trabalho, boa ou má colheita, entre outros fatores:  

  
A terra dirige meu tempo e meus estados de ânimo: se a colheita vai bem, eu me sinto 

bem, se há problemas com ela, há problemas comigo, “O trabalhador rural não 

emoldura a natureza em lindos quadros, mas pode estar profundamente consciente da 

sua beleza... o sentimento topofílico entre os agricultores difere enormemente de 

acordo com o seu status socioeconômico. O trabalhador rural trabalha junto à terra:  
sua relação com a natureza é um misto de amor e ódio (TUAN, 1980, p. 112).  

  

 Essas circunstancialidades ganham ênfase no trabalho de Marandola Jr. (2014), embora 

o autor não esteja fazendo uma exploração das obras de Tuan, o pensamento que ele desenvolve 

sobre a circunstancialidade, pelo viés da Fenomenologia, reforça o caráter de multiplicidade 

das experiências de mundo e o modo como as condições em que o sujeito vive, altera ou não os 

seus vínculos com o lugar a partir da sua condição de ser-no-mundo.   

  Para Marandola Jr (2014, p. 230):  

  
[...] pensá-lo enquanto circunstancialidade. Não porque essa ideia enceta toda sua 

complexidade, mas porque é uma abertura para compreendê-lo enquanto 

eventualidade relativa: uma posição e uma situação que enfatiza o sentido relacional 

do ser-e-estar-no-mundo, ao mesmo tempo que dá o devido peso à realidade 

fenomênica do ser-aí e sua espacialidade.  

  

 O caráter relacional elencado por Marandola Jr (2014) reforça o pensamento de Tuan 

(1980) que aponta a relação inevitável entre as condições de vida do sujeito e o modo como 

percebe o ambiente. Não só os nossos lugares, mas as nossas paisagens também possuem esse 

caráter relacional e circunstancial, haja vista que as paisagens estão sempre relacionadas com 

os lugares. No livro “As paisagens do medo”, Tuan (2005, p. 5) nos apresenta mais um modo 

como nossa percepção ambiental pode ser afetada pelas circunstancialidades da vida,  

  
A natureza do medo vai mudando à medida que a criança cresce, tal como acontece 

com uma sociedade que, com o transcorrer do tempo, torna-se mais complexa e 

sofisticada. As paisagens do medo não são situações permanentes da mente, ligadas a 

segmentos imutáveis da realidade tangível; nenhum esquema atemporal pode 

simplesmente englobá-las. Por isso é necessário abordar as paisagens do medo tanto 

da perspectiva do indivíduo quanto do grupo, e colocá-las ainda que sob a forma de 

tentativa, em um marco histórico.  
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 O medo, assim como os lugares e paisagens, possui um marco histórico. Isso não se 

deve ao fato de ser um sentimento negativo, até porque isso é bem questionável, mas sim pelo 

fato de Tuan (2005), quando investiga o medo, não está falando do medo como algo isolado do 

ser humano. Quero dizer que, quando o autor alcança o medo, ele está pensando em experiência 

e percepção ambiental e, por isso, o medo pode ser visto e compreendido como algo que está 

marcado, historicamente, como parte das paisagens e, por consequência, do próprio mundo.   O 

medo aparece como algo histórico em Tuan (2005), que esclarece como o medo toma lugar e 

paisagem durante diferentes momentos da história do mundo ocidental. Há o medo das bruxas, 

“Parecia normal atribuir maldade aos animais. O próprio demônio frequentemente era 

representado com garras, bico e rabo. Mesmo em nossa época podemos chamar uma pessoa 

cruel de bestial” (TUAN, 2005, p. 73). Entre tantos tipos de medo apontados por Tuan (2005) 

havia também, os medos urbanos.  

    
Os medos urbanos dos americanos da classe alta e dos intelectuais eram complexos. 

No tempo em que o governo da cidade ainda em grande parte estava nas mãos de uma 

elite, suspeitava-se profundamente sem-propriedade da multidão instável e dos 

agitadores que podiam incitar a violência. O medo das massas rebeldes se intensificou 

com o exemplo das turbas violentas de Paris de 1789, 1820, 1848 e posteriores. Na 

segunda metade do século XIX, a chegada maciça de imigrantes nas cidades 

americanas, que, com o passar do tempo, organizaram poderosas máquinas políticas, 

fez que os patrícios perdessem o controle dos governos urbanos. Seus medos políticos, 

então, foram coloridos de hostilidade étnica, um sentimento visceral de desagrado 

pelos modos de viver em clã e o linguajar inculto dos novos americanos. Além disso, 

os patrícios, que tinham orgulho de sua capacidade de pensar calma e racionalmente, 

sentiam uma repugnância estética pelo que percebiam que era uma predisposição do 

populacho urbano para a fanfarronice e expansividade (TUAN, 2005, p. 151).   

  

O medo mudou durante o tempo, pois como experiência da nossa capacidade de 

percepção ambiental ele está sujeito às mudanças da nossa história. Tal diversidade de 

experiências revela para nós a complexidade de nossos laços com o mundo que vivemos: a 

estruturação do espaço geográfico.   

Sendo assim, viver o mundo é viver o próprio espaço geográfico, pois ele é condição 

existencial do humano que habita a terra. O homem, portanto, não vive em outro lugar que não 

seja o espaço geográfico. De acordo com Dardel (2011), o espaço geográfico é muito mais do 

que uma mera representação, ele é o mundo da vida, o lugar onde a existência acontece.   

Marandola Jr (2014) pensa a o humano a partir da experiência de mundo situada, ou 

seja, do próprio ser-no-mundo que ele é. Esse pensamento reforça o caráter existencial do 

espaço geográfico e o modo como a experiência dessa essência geográfica se remete muito mais 



 

70  

  

a um espaço dotado de qualidade, a partir das experiências de lugar, do que a um conceito 

fechado. Para Dardel (2011), o espaço geográfico em que o humano existe em nada tem que ver 

com o espaço geométrico: “O espaço geométrico é homogêneo, uniforme, neutro. Planície ou 

montanha, oceano ou selva equatorial, o espaço geográfico é feito de espaços diferenciados [...] 

o espaço geográfico é único; ele tem nome próprio: Paris, Saara, Mediterrâneo,” (DARDEL, p. 

2, 2011).  

Do mesmo modo como Tuan (1980) compreende topofilia como uma possibilidade de 

diferentes formas de compreensão dos nossos vínculos com o mundo, Dardel (2011) 

compreende o espaço geográfico como algo único, fundamental para a existência humana. O 

espaço é geográfico, pois, o que o pertence sempre se relaciona com o ser humano, estamos 

sempre em constante relação com os lugares que vivemos: “Uma região montanhosa não é, 

antes de tudo, uma região que obstrui a mobilidade dos homens? O espaço "puro" do geógrafo 

não é o espaço abstrato do geômetra [...]. É sempre uma matéria que acolhe ou ameaça à 

liberdade humana" (DARDEL, p. 8, 2011). “Mas se trata, em qualquer caso, de uma realidade 

percebida a partir dos desígnios do homem: a fronteira só se opõe, como fronteira, de uma 

liberdade humana que a afronta ou que se sente protegida, que a franqueia ou a respeita" 

(DARDEL, p. 9, 2011).”  

Nessa relação constante que temos com os lugares da vida vamos compondo pouco a 

pouco o nosso mundo. A percepção ambiental evocada por Tuan (1980) acontece nessa relação 

de intimidade entre os sujeitos e o seu mundo. Na vida cotidiana essa percepção nos permite 

produzir laços de intimidade ou de aversão, depende de como percebemos e compreendemos as 

experiências da vida cotidiana. É nessa relação de intimidade entre os sujeitos e o mundo vivido 

a paisagem também pode ser pensada, ou seja, assim como lugar e espaço geográfico a paisagem 

existe em relação a um sujeito que a experiencia, como Pádua (2013) nos aponta,  

  
A paisagem é, então, um conceito vibrante e extremamente importante à geografia 

humanista. Ela não existe por si, mas é parte do ambiente, é passado e presente, 

carregando as perspectivas do futuro, é organização espacial e beleza. Mas, ela não é 

nada disso isoladamente. Só se torna paisagem à medida que a percepção e a 

imaginação concatenam os sentidos e as características do visível e do não visível 

(PÁDUA, 2013, p. 77).   

  

Além disso, a partir de Pádua (2013), as contribuições de Tuan para o entendimento da 

paisagem são relacionadas não só com a imaginação, mas com os sentidos e com a percepção, 

atividade inerente ao ser humano. Indo além, Tuan (1980; 2005) alega que as paisagens são 

objetivas e subjetivas, para o autor, as paisagens ultrapassam o limite da beleza, da 
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funcionalidade, da objetividade da representação. Desse modo, as paisagens, enquanto 

essências geográficas, chegam ao sujeito por meio das atitudes que ele expressa para com o 

meio ambiente. Sendo assim, não há paisagens naturais e culturais, o que há são paisagens e 

sujeitos que se voltam para eles com intencionalidades e valores específicos.  

Em uma perspectiva pautada na fenomenologia existencialista, Dardel (2011) traz outras 

contribuições para o debate sobre as paisagens. A contribuição desse autor está muito presente 

nos textos de Marandola Jr (2014) e Holzer (2012), os autores, assim como Dardel (2011), 

consideram o ser que habita a terra como um ser-no-mundo, pois toda a sua existência se 

constitui a partir das experiências de mundo. Portanto, a paisagem, não muito diferente dos 

lugares e do espaço geográfico (já apontados neste capítulo), também está relacionada com a 

experiência desse ser-no-mundo.   

Além disso, o tempo é vivido por cada um de nós de forma muito específica, pois ele é 

percebido e, como já disse, a percepção ambiental é tão pessoal quanto o próprio modo de viver 

o lugar, paisagem e espaço geográfico. Vivemos o mesmo tempo, mas não o vivemos da mesma 

forma:  

  
A sensação de tempo afeta a sensação de lugar. Na medida em que o tempo de uma 

criança pequena não é igual ao de um adulto, tampouco é igual a sua experiência de 

lugar. Um adulto não pode conhecer um lugar como uma criança o conhece, e isto não 

é apenas porque são diferentes suas respectivas capacidades mentais e sensoriais, mas 

também porque seus sentimentos pelo tempo pouco têm em comum (TUAN, 1983, p. 

206).   

  

A partir dessas contribuições, paisagem, lugar e espaço geográfico são compreendidos 

como essências geográficas e não como conceitos e categorias generalizadoras da experiência. 

Desse modo, tanto o material produzido quanto as narrativas possibilitadas por meio das 

práticas educativas visam potencializar aprendizagens de Geografia, explorando as experiências 

das referidas essências geográficas por meio das fotos realizadas pelos celulares e ipads, 

enfatizando como os alunos narram suas experiências de mundo.   

Nesse sentido, o que não pode ser descartado, em hipótese alguma, é a importância do 

cotidiano de cada sujeito. A percepção que eu, professorapesquisadora de Geografia, tenho da 

realidade que vivemos é muito diferente da dos alunos. Sou de uma outra geração, onde a 

tecnologia era menos desenvolvida, era cara e quase ninguém tinha acesso a ela. Sou adulta e 

possuo minhas preocupações, não que eles não possuam a deles, mas em grande parte do tempo, 

minhas relações, inclusive as virtuais, são mediadas pelo trabalho, pelas tarefas domésticas e 

pelas obrigações da fase adulta, enquanto comumente a deles é mediada pelos seus pares, outras 
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crianças, por meio dos estudos, dos jogos, das brincadeiras, das viagens, passeios, avaliações 

escolares, entre outros, como aponta Ferreira (2010).   

Diante do que foi discutido, é necessário considerar que cada sujeito histórico vive o 

mundo de forma específica, caso contrário as paisagens do medo não mudariam de lugar para 

lugar e de época para época (TUAN, 2005). Também é por esse motivo que busco as atividades 

narrativas como uma forma de potencializar as aprendizagens em geografia por meio da 

interpretação que as crianças podem fazer de suas experiências de lugar, paisagem e espaço 

geográfico. Isso, pois, as narrativas permitem que o modo como estes sujeitos históricos vivem 

o mundo seja narrado.   

Ainda nesse trabalho em específico, as experiências de lugar, paisagem e espaço 

geográfico serão narradas por meio de fotos. Entendo-as com potencial narrativo, ou seja, de 

narrar sobre o mundo vivido a partir de autores como Ferreira (2010), Sontag (2004) e Kossoy  

(1989). Para Sontag (2004, p. 16), as fotos “[...] fornecem um testemunho. Algo que ouvimos 

falar, mas de que duvidamos, parece comprovado quando nos mostram uma foto”. Kossoy 

(1989), de modo parecido, considera que a fotografia consegue captar o que ocorre no espaço e 

no tempo e representa o acontecimento captado por meio das imagens produzidas. A partir 

disso, Ferreira (2010, p. 54) aponta que as fotografias são “uma rica possibilidade de estudo 

sobre os lugares de crianças”. A partir dessa consideração da autora, considero que as 

fotografias são uma rica possibilidade de estudo sobre as experiências de mundo dos alunos.   
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CAPÍTULO 4. OLHANDO A VIZINHANÇA: NARRANDO EXPERIÊNCIAS DE  

PAISAGEM, LUGAR E ESPAÇO GEOGRÁFICO  

  

  Neste capítulo apresento, por meio das subdivisões, as práticas educativas realizadas em 

sala de aula. Cada subtítulo apresenta uma prática educativa. Organizei o capítulo de modo que 

cada prática falasse sobre a experiência de uma essência geográfica. Portanto, as práticas 

educativas relatadas ao longo do quarto capítulo dessa dissertação têm como objetivo apresentar 

o modo por meio do qual as essências geográficas de lugar, paisagem e espaço geográfico foram 

trabalhadas em aula. Ressalto que todo material produzido será apresentado ao longo desse 

capítulo, junto à descrição das atividades. Além disso, aponto que a fundamentação teórica não 

será privilegiada em detrimento das narrativas; pelo contrário, a base teórica embasou-me no 

processo de construção do material de apoio e planejamento das aulas. Com isso, as atividades 

têm como foco de trabalho as narrativas dos próprios alunos, por meio das fotografias, como já 

foi explicado.   

  

4.1 Paisagens vizinhas: experiências narradas em fotos  

  

Após a produção dos textos didáticos, as práticas educativas começaram a ganhar forma 

a partir do planejamento que foi estruturado, vide o quadro a seguir.  

 

QUADRO 9 – PLANEJAMENTO DE AULA: ESSÊNCIA GEOGRÁFICA PAISAGEM  

 
Fonte: arquivo pessoal, 2019. 



 

74  

  

  

Os alunos foram indagados por mim sobre o que era paisagem. Logo, cada um 

apresentou sua visão. Enquanto isso, eu escrevia na lousa as palavras “ditas” como em uma 

tempestade de ideias ou brainstorming, técnica que visa encontrar a solução ou a resposta para 

um problema por meio do compartilhamento espontâneo de ideias. Nessa prática, todas as ideias 

são relevantes, nenhuma pode ser refutada ou criticada. As ideias são vistas como ponto de 

partida para a construção de pensamentos mais aprofundados (WOEBCKEN, 2019).  

 Dentre as colocações, ficou visível que paisagem, para os alunos, estava ligada ao que 

era belo ou feio, aos elementos naturais. Além disso, os alunos não se sentiam parte integrante 

da paisagem. Veja o quadro com as palavras que estavam presentes na lousa:  

  

  

QUADRO 10 – “TEMPESTADE DE IDEIAS” SOBRE PAISAGEM  

  

   PAISAGEM        

Paisagem  

natural    

Paisagem  

artificial  

Natureza  Flores  Céu  Bonito  Beleza  Jardim  Campo  Pessoas  Casas  

  

Fonte: arquivo pessoal, 2019.   

  

 Dentre os doze alunos, somente um, a Amanda, levantou a afirmativa de que as pessoas 

também são parte integrante da paisagem. Quando a Amanda mencionou que as pessoas 

integravam a paisagem, a turma ficou agitada, foi conversa para todo lado, até que um aluno se 

posicionou: “Pessoas, Amanda? Pessoas não fazem parte da paisagem. A paisagem são só os 

elementos naturais ou artificiais. Nós não fazemos parte da paisagem”. A Amanda, por 

conseguinte, convicta de suas palavras, baseadas em suas experiências retrucou: “Que isso!? Eu 

acho que nós fazemos parte da paisagem, sim”. Seguindo a técnica da tempestade de ideias, não 

interferi nas colocações dos alunos e dei prosseguimento ao planejamento da aula. Quanto aos 

demais alunos, somente três achavam que a paisagem representava a junção de elementos 

naturais e artificiais; o restante, oito alunos, consideravam a paisagem somente como elementos 

naturais, ou seja, a natureza.  

 Em conversa, perguntei aos alunos como poderíamos materializar a paisagem. Os 

alunos elencaram a fotografia e o desenho como uma das melhores formas de materialização, e 

apontaram o celular como um aliado por possuir câmera de fácil acesso e manipulação.  A partir 

disso, convidei-os para uma atividade: pedi que os discentes saíssem pelas dependências da 
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escola em busca de paisagens que justificassem as palavras mencionadas na tempestade de 

ideias realizadas. Comuniquei também que, depois de tirarem as fotos, deveríamos voltar para 

a sala de aula para narrarmos as percepções da paisagem que poderiam ser compartilhadas a 

partir das fotos. Ressalto que os dois alunos que não tinham smartphones utilizaram os ipads 

da escola para os registros fotográficos.  

  Ao retornar à sala, por meio de uma roda de conversa, os alunos tiveram que justificar 

e narrar as experiências que suas fotografias representavam, tendo em vista que elas definiam o 

que era paisagem segundo a percepção de cada um deles. Vale ressaltar que a roda de conversa 

no presente trabalho foi utilizada como recurso pedagógico e método de pesquisa, que permitia 

que os alunos se percebessem como sujeitos ativos na construção do conhecimento, uma vez 

que ouviam e eram ouvidos sem intervenções durante o processo criativo, mas com indagações 

que lhes impulsionavam a refletir sobre e com as fotos:  

  
No seu sentido mais formal, roda de conversa significa uma conversação grupal ou 

diálogo, supostamente livre, do qual participam diferentes pessoas, agrupadas em 

círculo, sobre algum ou vários assuntos do seu interesse. Normalmente esses debates 

são moderados por uma ou várias pessoas e podem, ou não, contar também com a 

participação do público que participa das mesmas. As rodas de conversa são bastante 

utilizadas na área de ensino como instrumento ou prática pedagógica para socialização 

dos conhecimentos dos alunos [...] (PETIT, 2012, p. 01-02).  

  

Durante a roda de conversa, Maria disse que “o jardim representa uma paisagem, pois é 

bem bonito, tem cores vivas e tem natureza. A paisagem é natureza” (Figura 1).    

 
Fonte: cedido gentilmente pela aluna Maria - 11 anos, 2019.     

 

FIGURA 1 – 

JARDIM DA ESCOLA   
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 A aluna Júlia segue a similar perspectiva, acrescentando a importância do 

posicionamento da câmera do celular para o registro de uma boa foto a partir de um ângulo 

apropriado: “o foco ficou bom, as cores são bem legais, tem cores vivas. O foco ajuda na 

representação da paisagem”. Como pode ser visto na Figura 2.  

 

FIGURA 2 –  

PAISAGEM- RETRATO DE UMA BELA FLOR  

 

 
Fonte: cedido gentilmente pela aluna Júlia – 11 anos, 2019.  

    

A preocupação da Júlia em mirar a lente da câmera do seu celular para um ângulo 

específico e para uma determinada perspectiva me remete ao que Oliveira Jr. (2019) diz ao 

alertar sobre o cuidado que os educadores devem ter ao afirmar que as fotografias de um lugar 

nos mostram a paisagem daquele lugar. Isso porque elas nos apresentam imagens que têm como 

um de seus mediadores a paisagem, mas que também tiveram como mediadores a cultura 

fotográfica do fotógrafo (que decidiu tirar a foto com um dado enquadramento e num dado 

ângulo), as potencialidades técnicas da câmera, suas lentes e filtros e os seus objetivos.  

Analisando as falas, as fotografias produzidas e as palavras-chave elencadas pelos 

alunos, foi possível perceber que os discentes consideraram como paisagem somente o que os 

seus olhos viam, materialmente. Eles não conseguiram ir para além do visual, do que 

consideram belo ou feio. Detiveram-se apenas à materialização do espaço no que tange aos 

elementos naturais, ou seja, os outros sentidos foram esquecidos.   

 A partir de então, eles foram desafiados a analisar novamente as fotografias não se detendo aos 

seus aspectos visuais, mas ao que elas lhes remetiam. Os alunos trocaram suas fotografias com 

os colegas para que estes também pudessem expressar suas percepções. Essa discussão foi 

fomentada e aprofundada com o uso do material em folha (Apêndice A) escrito por mim a partir 
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da análise dos estudos de Tuan (1983; 2005) e Pádua (2013), os quais explicitam a paisagem 

como uma construção da própria experiência. Ela excede o visível. Ela não nos apresenta 

somente elementos artificiais e naturais. A paisagem explicita a relação dos homens com a 

natureza a partir dos seus olhares e valores.   

 Buscando aprofundamento em relação à experiência da paisagem, propus a análise de uma 

imagem na qual os discentes tiveram que escrever as percepções de duas pessoas distintas com 

relação a mesma paisagem, visando aguçar o olhar dos alunos para as possíveis e diferentes 

experiências vividas na paisagem por sujeitos distintos com a seguinte proposição: observe a 

imagem a seguir e escreva suas percepções quanto a ela dentro do balão no boneco turista e 

depois imagine e escreva  no balão do pescador quais seriam as percepções dele referente a 

mesma imagem, vide Figura 3.  

FIGURA 3 –   

ATIVIDADE: CONSTRUINDO O CONHECIMENTO SOBRE A PAISAGEM  

  

 
  

Fonte: arquivo pessoal, 2019.  

  

Vale ressaltar que durante a roda de conversa sobre as fotografias e suas percepções, três 

alunos alegaram que as imagens não lhes remetiam a nada. Só poderiam dizer se gostaram ou 

não da imagem. Todavia, a paisagem a partir dos estudos que realizei em Tuan (1980) e outros 

autores da Geografia Humanista se mostra como além do visível e, desse modo, o “nada” a que 

se referiram já quer dizer alguma coisa. Como a fotografia não os remetia a nada? Que nada era 
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esse? O nada, provavelmente quer dizer alguma coisa, paisagem nenhuma é vazia, pois ela não 

é composta apenas de elementos visuais.   

Ainda na roda de conversa, utilizei questionamentos assertivos que conduzissem os 

alunos a um olhar para além do visível: é feio? Por que o considera assim? O que é feio para 

você, pode ser que não seja para outro? O que vem a seu pensamento quando cita a palavra 

feio? Você se lembra de algo? Vamos lá, a fotografia é muito mais que um registro fixo e 

estático, a paisagem não é somente o que se pode ver.  

Tais questionamentos foram imprescindíveis para que os alunos percebessem outros 

elementos que compunham a paisagem e não estavam visíveis a olho nu. Eles foram construídos 

a partir das reflexões e análises sobre imagem e paisagem em escritos feitos pelo autor Oliveira 

Júnior (2019). Uma citação que desperta a minha atenção, em especial, é a que o autor faz 

referência a Sontag (2004): “A sabedoria última da imagem é dizer: ‘isto é uma superfície’. 

Agora pense. Ou melhor, sinta, intua. O que está além disso? Como deve ser a realidade? Se 

parece com esta imagem?” (SONTAG, 2004, p.4)  

Para a etapa seguinte, solicitei aos alunos que levassem algumas fotos de lugares que 

gostavam, e que marcaram suas vidas de alguma forma. As fotos poderiam ser levadas 

impressas ou digital, salvas nos telefones celulares.   

  

4.2 Lugares visitados: fotos e narrativas  

  

  Como solicitei que os alunos trouxessem para o nosso próximo encontro fotos de seus 

lugares favoritos para geografarmos por meio de suas experiências narradas a partir delas, cinco 

discentes levaram fotos impressas e outros sete, levaram em formato digital. As práticas 

pedagógicas dessa etapa do trabalho seguiram os momentos elencados no planejamento 

apresentado no Quadro 11, a seguir. 
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QUADRO 11 – PLANEJAMENTO DE AULA: ESSÊNCIA GEOGRÁFICA LUGAR  

  

  
Fonte: arquivo pessoal, 2019.  

  

Com as fotos em “mãos”, os alunos foram desafiados a apresentarem as fotografias, em 

roda de conversa, explicitando o porquê da escolha de tais fotos e lugares para a apresentação e 

o porquê desses lugares marcarem suas vidas. Narraram quais acontecimentos, memórias, 

recordações e sentimentos os remetem a tais lugares. Foi um momento de pura nostalgia em 

que os cheiros, as sensações e os sons marcaram a roda de conversa.  

  

FIGURA 4 –  RODA DE CONVERSA: VIVENCIANDO O LUGAR  
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Fonte: arquivo pessoal, 2019.  

  

Na roda, eles estavam muito animados para apresentarem suas imagens e reviverem suas 

experiências nos e com os lugares. Afirmar que a aula foi uma calmaria seria hipocrisia. Muita 

animação, muitas vozes, muitos sons, ansiedade, indecisões. Isso pode ser observado na Figura 

4, em que um dos alunos está de cabeça baixa durante a roda de conversa. Ele não está 

conseguindo atentar-se a fala do colega, pois está indeciso, não sabe quais fotos apresentar, 

segundo ele: “há muitos lugares e com eles muitas histórias para contar”.   

O engajamento dos alunos na roda de conversa me remete a Moura e Lima (2014, p.100) 

que enfatizam que:    

Nas rodas de conversa, o diálogo é um momento singular de partilha, porque 

pressupõe um exercício de escuta e de fala, em que se agregam vários interlocutores, 

e os momentos de escuta são mais numerosos do que os de fala. As colocações de cada 

participante são construídas por meio da interação com o outro, seja para 

complementar, discordar, seja para concordar com a fala imediatamente anterior. 

Conversar, nessa acepção, significa compreender com mais profundidade, refletir 

mais e ponderar, no sentido de compartilhar (...).  

  

A aprendizagem como centro, os discentes protagonizando a conversa e eu como 

professora mediadora, questionadora e problematizadora – assim desenrolou-se a nossa roda de 

conversa. Eram fotos de aniversário, viagens, primeira comunhão, Dia dos Pais e dias especiais 

na escola. Durante a exposição das fotografias os olhos dos alunos brilhavam e por meio das 

suas expressões corporais era possível perceber o quanto os lugares apresentados tinham 

marcado suas vidas de alguma forma.  As falas dos alunos estavam impregnadas de afetividade 

que expressavam os sentimentos que foram construídos a partir das vivências, experiência no 

decorrer do tempo. As narrativas e as fotos (Figuras 5, 6, 7 e 8) levadas por dois alunos 

exemplificam o mix de emoções relembradas nesse dia:  

  
Essa é a minha casa. Nela eu e minha irmã fomos criados. Brincamos muito. 

Aprendemos a andar, a comer sozinho, brigamos, brincamos. Ela nem sempre foi 

assim. Ela foi reformada. Agora, está mais bonita, mas ainda é a minha casa. Ah, tem 

também, o sítio do meu vô. Lá eu aprendi a pescar. Lá tem muita natureza. Tem espaço 

para eu correr e brincar. Consigo descansar lá e lembro das vezes que fico sentado 

perto do lago, por muito tempo pescando com meu vô. É muito bom.    (Narrativa do 

Augusto, 11 anos – 2019).   
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FIGURA 5 –   

CASA DO AUGUSTO  

  

  
Fonte: cedida gentilmente pelo aluno, Augusto – 11 anos, 2019.  

  

  
FIGURA 6 –   

SÍTIO DO VÔ DO AUGUSTO  

  

  
Fonte: cedida gentilmente pelo aluno, Augusto – 11 anos, 2019.  

    

  

  E Maria, o que teve a dizer?  

  
Trouxe foto do meu aniversário de 7 anos que aconteceu na casa da praia, em Atafona. 

Amo comemorar meu aniversário na casa da praia.  Trouxe também de uma viagem 

que fiz com minha família a Bariloche. Eu gosto muito, muito, muito de Bariloche, o 

frio me agradou, pois aqui em Campos é muito quente. Ao falar, sinto o friozinho da 

neve. É muito bom! (Narrativa da Maria, 11 anos – 2019).   
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FIGURA 7 –   

ANIVERSÁRIO DA MARIA  

  

  
Fonte: cedida gentilmente pela aluna, Maria – 11 anos, 2019.  

  

  
FIGURA 8 –   

MARIA EM BARILOCHE, ARGENTINA  

  

  
Fonte: cedida gentilmente pela aluna, Maria – 11 anos, 2019.  

  

  

Após a roda de conversa os alunos registaram palavras-chave ou pequenas frases, no 

caderno, que lhes remetiam à categoria lugar. As palavras e frases elencadas foram: local 

marcante, lembranças, tem elementos naturais e artificiais, depende do ponto de vista de cada 

um ele pode ser bom ou ruim; contam histórias tristes ou felizes. A partir daí, solicitei aos alunos 

que fizessem a leitura do que registraram contrapondo com a leitura das palavras-chave que 

elencaram na aula anterior relacionadas à categoria paisagem.   
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Assim, a próxima etapa foi ganhando forma quando lancei, oralmente, o seguinte 

questionamento:  a partir das conversas, fotografias registradas, análises fotográficas, atividades 

realizadas, palavras-chave elencadas é possível conceituar paisagem e lugar? Paisagem e lugar 

para a ciência geográfica, na perspectiva da Geografia Humanista têm o mesmo significado?      

No referido momento, a euforia e a troca de ideias começaram a fluir. Oito alunos 

levantaram a mão e defenderam por meio de suas falas que paisagem e lugar possuíam 

conceituações distintas, enquanto quatro apostavam, também levantando suas mãos e 

apresentando suas opiniões, que tinham o mesmo significado. Observe abaixo um dos 

argumentos de dois alunos, que defendiam a ideia de que lugar e paisagem tinham conceituações 

distintas:  

                              
Quando tiramos foto da escola, temos uma paisagem, mas a escola é um lugar. Todo 

lugar tem uma paisagem. (Júlia, 11 anos – 2019).   

  
O lugar pode ser uma paisagem, mas lugar não é a mesma coisa que paisagem. (Felipe, 

12 anos – 2019).   

  

Permiti que os discentes apresentassem suas ideias e juntos fossem geografando sobre 

paisagem e lugar. Esses, para os alunos, foram se compondo como uma realidade percebida e, 

muitas vezes, contestada. Isso porque espaço geográfico, paisagem e lugar só nos afetam pelo 

seu caráter de realidade percebida, de modo que, esse afetar nos (re)toca, como Dardel (2011, 

p. 09) nos lembra: “Mas se trata, em qualquer caso, de uma realidade percebida a partir dos 

desígnios do homem: a fronteira só se opõe, como fronteira, de uma liberdade humana que a 

afronta ou que se sente protegida, que a franqueia ou a respeita”.  

Em seguida, perguntei-lhes se gostariam de vivenciar novamente algumas experiências 

nos lugares já explorados por seus sentidos e relação com os Outros. A resposta foi: “Sim, 

vamos sair juntos”. Então, começaram a elencar os lugares que gostariam de experienciar com 

os colegas de classe: Shopping Boulevard, Praça do Bairro Flamboyant II, Horto Municipal de 

Campos, Praça do Liceu de Humanidades de Campos e Jardim São Benedito. Intervi nas 

colocações, dizendo que em dois horários de aula não daríamos conta de “visitar” tantos lugares. 

Então, propus uma votação. À medida em que eu ia elencando os nomes dos lugares na lousa, 

os alunos levantavam suas mãos indicando sua preferência. Os lugares mais votados, foram: o  

Shopping Boulevard, com doze votos; o Horto Municipal de Campos, com sete votos e a Praça 

do bairro Flamboyant II, com sete votos. Nesse momento, decidimos os lugares destinos da 

saída de campo.  
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4.3 O espaço geográfico narrado em fotos: olhares para a vizinhança  

Nesta sessão demonstro como o espaço geográfico foi trabalhado em aula, dando 

sequência às práticas pedagógicas desenvolvidas no desenrolar dessa pesquisa, vide plano de 

aula presente no Quadro 12.  

  

QUADRO 12 – PLANEJAMENTO DE AULA – ESSÊNCIA GEOGRÁFICA ESPAÇO  
GEOGRÁFICO   

  

  
Fonte: arquivo pessoal, 2019.  

  

 Iniciei essa aula formando com os alunos mais uma roda de conversa e indagando-os  

sobre o espaço geográfico:  o que seria o espaço geográfico para a Geografia? Onde estariam 

as essências geográficas de lugar e paisagem no contexto do espaço geográfico? Neste 

momento, os olhares dos alunos começaram a se entrelaçar, um olhando para outro, quando, 

em meio ao silêncio. o Arthur levanta a mão e diz: “o espaço geográfico deve ser o todo. Ele 

deve envolver tudo, a paisagem e o lugar”. Após a fala do Arthur, todos olham para mim 
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esperando uma “sim”, de aprovação, ou um “não”, de negação. Eu, então, respondi com outra 

pergunta, como alguém que estava lá para mediar, questionar e não responder: “Será? Vamos 

descobrir juntos. Trouxe um material que apresenta o espaço geográfico a partir das 

experiências e percepções de um geógrafo chamado Éric Dardel, vamos conhecer”?   

A partir de então, começamos uma leitura compartilhada do texto e tecemos uma 

discussão sobre o espaço geográfico como uma totalidade, como um espaço que deve ser visto, 

não só como como algo que está disposto para nós oferecer ou conceder recursos, mas algo que 

faz parte da nossa própria vida. Em outras palavras, devemos nos ver como parte constituinte 

do espaço geográfico.    

Para dar prosseguimento a essa reflexão que o texto nos trouxe, permiti que os alunos 

acessassem com seus celulares o vídeo “Man, Steve Cutts”, que fazia parte de uma das 

atividades proposta na folha de apoio elaborada por mim (Apêndice A).  Quando os alunos 

terminaram de assistir o vídeo, não teci nenhum comentário, pois queria ver qual seria a reação 

deles, que foi manifesta da seguinte forma:  

  

Nossa! Será que é assim que vai terminar o mundo, em lixo? (Marceli).  

  

Usamos e compramos tantas coisas que nem percebemos o que causamos à 

natureza. Por que depredamos tudo? (Helena).  

  

Será que teremos recursos naturais no futuro? (Amanda).  

  

Nossa! Será que existe vida fora da Terra? Será que eles são mais conscientes 

que nós? (Arthur).  

  

 Em meio às colocações dos alunos, trouxe algumas reflexões/questionamentos: por que 

será que foi produzido tanto lixo? Será que ele usava, consumia somente os produtos de que 

necessitava ou comprava e consumia para além de suas necessidades? A partir dessas 

intervenções, a Amanda trouxe em sua fala os termos consumo e consumismo e os alunos 

evidenciaram, principalmente, que consomem com frequência os celulares, sempre os mais 

modernos. Trocam antes mesmo deles ficarem defeituosos.  

A partir dessas reflexões em aula, a aluna Helena, em 2019, criou um perfil no Instagram 

chamado “new.greenworld” cujo lema do perfil é: For a better place. O perfil foi criado por ela 

com o intuito de criar posts que sensibilizem as pessoas a terem um “olhar” mais atento aos 

recursos naturais em sua diversidade, como também, compartilhar suas descobertas sobre os 

temas, além de evidenciar que somos sujeitos que existem no espaço geográfico.   
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Em seus posts ela coloca curiosidades sobre animais que estão ameaçados de extinção e 

sua importância na cadeia alimentar, assim como imagens que remetem à interação do homem 

com a natureza de forma predatória. A Figura 9 expõe o perfil do Instagram “new.greenworld” 

e as algumas imagens de postagens já realizadas por Helena.  

 

  

Os estudos que realizamos sobre o espaço geográfico em Dardel proporcionaram a 

Helena a possibilidade de construir a referida página. Cabe dizer que ao estudarmos os humanos 

como seres que existem no espaço geográfico, discutimos sobre as relações predatórias e 

problematizamos como nós depredamos a nossa casa, pois é no espaço geográfico que 

habitamos cotidianamente. A própria Helena foi uma das alunas que levantou o questionamento: 

se existimos no espaço geográfico, por qual motivo depredamos tudo? O questionamento 

da aluna se deu a partir de leituras do material que preparei, a partir do qual discutimos que o 

espaço geográfico não é, apenas, algo material que pressupõe um valor econômico, mas também 

se caracteriza como uma representação da cultura, do imaginário e dos simbolismos de um povo 

(DARDEL, 2011).  

        FIGURA  9   –     
PERFIL DO  I NSTAGRAM DO  NEW.GREENWORLD   

  

Fonte: arquivo da autora, 2019.   
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Também é necessário dizer que Helena criou o perfil citado a partir das discussões 

promovidas nas aulas desenvolvidas durante a realização desse projeto e das aulas de 

Inteligência Socioemocional9 que abordavam o tema meio ambiente e responsabilidade social, 

colocando, consequentemente, os sujeitos em constante responsabilidade e relação com o 

espaço geográfico em que existem.  

No trabalho realizado por Helena, é possível compreender, mesmo que de forma 

sintetizada, como as argumentações de Lemos e Lévy (2010) se materializam nos 

espaçostempos escolares a partir de um novo uso atribuído as TICS. A rede social deixa de ser 

apenas para se relacionar com os colegas e passa a ser possibilidade de comunicar uma causa a 

um outro, a rede social se torna possibilidade de aprendizagem tanto para ela quanto para outras 

pessoas que podem visitar a sua página, pois, como coloca Kenski (2012), as TICs permitem 

várias representações de conteúdo.   

A questão interdisciplinar levantada por Souza e Fazenda (2017) também pode ser vista 

no referido exemplo, haja visto que a motivação de utilizar o celular como modo de representar 

a causa estudada partiu de experiências em Geografia e em Educação Socioemocional, 

reforçando o caráter interdisciplinar que as TICs promovem.    

Nesse sentido, a partir de Antonio (2010), Moran (2010) e Masetto (2006), compreendo 

que as TICs aparecem nos processos de ensinoaprendizagem, possibilitando que os professores 

tenham como principal desafio aliar as novas tecnologias à educação de forma criativa e com 

finalidades bem definidas, visando engajar os alunos, mas, ao mesmo tempo, conduzindo-os a 

uma reflexão analítica do que as redes apresentam, como apresentam e as consequências do seu 

uso em excesso. Cabe aos educadores tornar os alunos criadores e intérpretes da infinidade de 

imagens e vídeos que lhes são impostos na rede de forma crítica e reflexiva, capazes de pensar 

na função social das mesmas e em como podem promover reflexões sobre o mundo em que 

vivem (SARDELICH, 2006).  

  

4.4 Experienciando o campo: narrativas de visitas  

 

 Ao final da primeira prática educativa, montamos o roteiro e fomos em busca da saída 

de campo. O objetivo dessa prática educativa foi registrar as percepções dos lugares visitados. 

                                                 
9 Na escola onde trabalho os alunos possuem uma carga horária estendida com uma grade curricular que oferece  

Clubs com temáticas baseadas nas necessidades e tendências do mercado de trabalho do século XXI, como o Clude 

Inteligência Socioemocional: Club que desenvolve com os alunos  projetos que visam trabalhar o desenvolvimento 

e aprimoramento de habilidades e competências socioemocionais.  



 

88  

  

Não havia tempo hábil para que todos os lugares fossem visitados, devido a infinidade de 

conteúdos a cumprir no livro didático, tendo três horas aula por semana, apenas. Logo, precisei 

acionar os alunos novamente pedindo que, por meio de votação, destacassem somente três 

lugares. Eles escolheram o Shopping Boulevard, o Horto e a Praça do Flamboyant.  

Neste momento, os conteúdos abordados nas minhas aulas se entrelaçaram com as aulas 

de Inglês e, interdisciplinarmente, preparamos um roteiro (Figura 10) para a saída de campo e 

o planejamento com as habilidades a serem desenvolvidas, incluindo os comandos da atividade 

(Quadro 13). 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2019.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10   –     
ROTEIRO   DE ATIVIDADES:  SAÍDA DE CAMPO   
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QUADRO 13 – 

PLANEJAMENTO: SAÍDA DE CAMPO 

  

  
Fonte: arquivo pessoal, 2019  

  

Com o roteiro e os celulares em mãos, os educandos tinham a missão de registrar no 

papel, ou fotograficamente, suas percepções acerca do lugar (Figura 11), além de atentar-se para 

os aspectos histórico-culturais de preservação e manutenção dos locais e experiências 

vivenciadas em cada lugar, que permitem despertar a topofobia ou a topofilia.   

  
FIGURA 11 –  

 SAÍDA DE CAMPO  

  

 
    

Fonte: arquivo pessoal, 2019.  

  

Na saída de campo, os cheiros, os sons, as texturas e sabores permitiram que os discentes 

revivessem experiências que outrora experimentaram.  Uma aluna. ao chegar ao Horto, ainda 
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dentro da van escolar utilizada para o transporte da escola aos locais visitados, disse em tom 

enfático: “Eu tenho topofobia desse lugar. Eu odeio. Vivi uma situação muito triste com meu 

pai e minha madrasta. Chego a ficar arrepiada” (Mel, 11 anos – 2019). Após sua afirmativa 

os outros alunos começaram a tecer suas narrativas e experiências sobre o mesmo lugar: “Já fiz 

um piquenique aqui com minha família [...]” Brinquei muito [...]”, “Andei de bicicleta...” 

Joguei futebol [...]”. Assim, o lugar de ações tornou-se lugar de fala e de escuta.   

As falas dos educandos foram expondo seus cotidianos em meio à construção do 

conhecimento geográfico, sob a orientação da proposta sociointeracionista. Recorri a Cavalcanti 

(2005) ao discorrer que,   

  
Em relação ao ensino de geografia, tenho insistido na ideia de que encaminhar o ensino 

sob essa orientação requer um olhar atento para a geografia cotidiana dos alunos. É no 

encontro/confronto da geografia cotidiana, da dimensão do espaço vivido pelos 

alunos, com a dimensão da geografia científica, do espaço concebido por essa ciência, 

que pressupõe a formação de certos conceitos científicos, que se tem a possibilidade 

de reelaboração e maior compreensão do vivido, pela internalização consciente do 

concebido. Esse entendimento implica ter como dimensão do conhecimento 

geográfico o espaço vivido, ou a geografia vivenciada cotidianamente na prática social 

dos alunos (CAVALCANTI, 2005, p. 200 - 201).  

  

  

Sendo assim, além de suas narrativas e anotações, com os celulares os alunos buscaram 

registrar os lugares fotograficamente. Com essas fotos, posteriormente, eles realizaram o 

preenchimento do roteiro e a elaboração do mapa mental, que constituiu a etapa seguinte a essa, 

que consta no próximo subtítulo.   

Durante a realização da saída de campo, os alunos puderam criar novos vínculos com os 

lugares visitados a partir das novas experiências construídas na relação com os colegas. Algo a 

se ressaltar foi a oportunidade que os alunos tiveram de “parar” para lanchar no shopping 

Boulevard. Juntos, nas mesas espalhadas naquele lugar (Figura 12), os alunos começaram a 

geografar por meio de gostos, sabores, narrativas e trocas de conhecimento sobre os aspectos 

observados nos lugares visitados anteriormente, tendo em vista que o shopping foi o último 

lugar a ser visitado.  
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FIGURA 12–   

GEOGRAFIA DOS SABORES NO SHOPPING BOULEVARD  

  
Fonte: arquivo pessoal, 2019.  

  

Após a saída de campo, os discentes foram encaminhados para a etapa seguinte, 

correspondente à criação de um mapa mental que exteriorizasse os aspectos observados nos 

lugares explorados na saída de campo. Cada aluno poderia desenhar o mapa mental do ou dos 

lugares que quisesse. Não limitei a quantidade de mapas mentais por aluno. Todos os mapas 

mentais produzidos e entregues no dia da aula foram analisados neste trabalho.  

  

4.5 Narrativas de visita: contando sobre o campo.  

A saída de campo à Praça do bairro Flamboyant II, ao Horto e ao Shopping Boulevard, 

na cidade de Campos dos Goytacazes, onde residem os sujeitos da pesquisa, proporcionou a 

produção de mapas mentais para que os alunos pudessem registrar suas vivências e experiências 

vividas no lugar, a partir de suas próprias percepções e visões, sem intervenções minhas. Para 

a elaboração do mapa mental, os discentes poderiam escolher quantos lugares quisessem para 

representar, bem como os aspectos que evidenciariam em seus mapas. Os mapas foram 

produzidos em casa, com o auxílio das anotações feitas em campo e do formulário representado 

na figura 10.  

Não preparei uma aula para apresentar aos alunos como se dá ou deve ser feita a 

produção de mapas mentais. Parti do pressuposto de que os alunos deveriam construí-lo a partir 
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de suas lembranças e percepções dos lugares e paisagens trabalhadas, levando em consideração 

que uma aula específica sobre a produção de mapas mentais poderia interferir no modo como 

os alunos se expressariam.   

Propus aos alunos a realização dos mapas mentais logo após o campo. Os alunos 

deveriam observar os registros e produções fotográficas feitas no trabalho de campo, em casa, 

e produzir os mapas tendo em vista o que sentiram, experienciaram, vivenciaram e registraram 

no relatório de campo. Eles poderiam escolher um lugar, o que para eles a experiência tivesse 

sido mais significativa.   

O mapa mental permite que os alunos exteriorizem suas emoções, expressões, 

questionamentos, impressões e análises que nem sempre estão presentes nos mapas 

convencionais presentes em livros didáticos ou atlas (RICHTER, 2011). Logo, o mapa mental 

é um recurso condizente para um projeto como esse, que tem como base teórica, autores da 

Geografia Humanista e que visa dar vez e voz aos alunos construtores do saber geográfico. 

Ainda de acordo com Richter, (2011, p.135),   

    
[...] o uso dos mapas mentais nas atividades escolares abre possibilidade para que o 

professor de Geografia observe e reconheça como os estudantes integram a realidade 

e os elementos do cotidiano com os conteúdos científicos, a partir de diferentes escalas 

geográficas e identifique suas leituras e interpretações do espaço.  

    

Então chegou a hora de identificar as leituras e interpretações do espaço feitas pelos 

alunos por meio das análises dos mapas mentais.  

Em um primeiro momento, o mapa mental não me leva a lugar nenhum, pois Shopping 

Boulevard para mim é morada de outros sentidos. Porém, atentando-me um pouco a cada letra, 

a cada sílaba, a cada palavra formada, vou mergulhando pouco a pouco no Shopping Boulevard 

de Felipe Nunes. Retendo-me aos símbolos vou seguindo o caminho vivido por ele, 

relembrando-me do shopping enquanto escrevo esse trabalho.   

Vagando nesses pensamentos me vêm à memória as reflexões de Richter (2011), que 

me situam como professora leitora de mapas com uma voz que ecoa: “Ei, vamos cartografar? 

A partir desse convite que as reflexões sobre os mapas me trouxeram: comecei a elaborar os 

critérios para analisar os mapas e compreender como os alunos integralizavam as vivências do 

espaço geográfico, por meio das experiências de lugar e paisagem representadas em seus mapas 

mentais. Pautando-me na afirmação de Richter, (2011, p.135-136),  
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[...] num primeiro instante, o conjunto dessas representações espaciais pode nos dar 

a impressão de que pouco expressa sobre o raciocínio geográfico dos alunos, já que 

cada indivíduo tem a liberdade de produzir um mapa mental à sua maneira. Para 

superar essa situação, é fundamental organizarmos alguns critérios de análise e de 

seleção das informações contidas nos mapas, com o objetivo de estabelecermos 

parâmetros nas interpretações dessas produções cartográficas.  

  

  

Com base nessas reflexões, optei por analisar os mapas mentais a partir de dois critérios:  

i) o modo como expressaram as experiências que vivenciaram no espaço geográfico a partir do 

lugar e da paisagem; ii) as semelhanças e diferenças entre as representações e as percepções dos 

alunos sobre os lugares visitados na saída de campo.  

Na figura 13, que se vê a seguir, primeiro o aluno situa, geograficamente, o lugar, por 

meio da comparação do shopping com uma rosca, devido ao formato do shopping antes de ser 

expandido. Fica exposto que, além de dividir o shopping em partes e compará-lo a uma rosca, 

o aluno o separa em três partes onde ele usa lojas ou padrões para marcar cada canto. O shopping 

como lugar abriga outros lugares que permitem que o próprio aluno componha suas imagens.   

Nessa composição, Felipe busca memórias sobre esse lugar e relaciona-as com novas 

experiências. O shopping foi possibilitador de experiências boas e significativas a ponto de o 

aluno saber citar os lugares que mais gosta nele, além de se recordar das funções que tais lugares 

tinham no passado, como ele faz ao lembrar do salão de festa  e de como gostava de se esconder 

nas cortinas para assustar outras as crianças.  
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FIGURA 13 

MAPA MENTAL “SHOPPING BOULEVARD” DO ALUNO FELIPE.  

 

  

Tal criatividade presente no mapa do Felipe é necessária para que, enquanto 

professorapesquisadora, eu possa me abrir para as possíveis interpretações do mapa e entenda 

o que ele quer me dizer por meio dos seus símbolos, não o que alguma convenção cartográfica 

determina que o mapa deve dizer sobre ele. Para tanto, é preciso pensar “[...] a cartografia de 

uma maneira menos dogmática exige mais consciência, criatividade, ousadia, coragem e, 

sobretudo, uma postura mais humana ou até humanística [...]” (SEEMANN, 2003, p. 58).  

Felipe fez uso de símbolos, desenhos, cores e texto para representar o vivido. Fazendo 

com que o mapa fosse representado não de forma linear, mas por meio da significatividade que 

ele mesmo sentia. No mapa de Felipe a rosca vira shopping, as formas geométricas se tornam 

a parte principal, secundária e terciária, o rosto feliz é a alegria de estar no lugar, onde, como 

diz o aluno, ele tem lembranças e se sente pertencido. O cinema vira nome de filme, pois o 

filme foi vivido e se tornou referência. Livro que se lê é livraria. Bola lembra alegria para 

Felipe, alegria do espaço de aniversário, onde feliz se comemora mais um ano de vida. Praça 

de alimentação não é só praça, é hambúrguer, pelo menos nesse mapa.   

No mapa representado na figura 14, Enzo utilizou palavras ao invés de símbolos, o que 

não desmerece o mapa, pelo contrário, as palavras nos mostram o que é esse lugar para ele. 

  

  
Autor:   Felipe   Nunes,   2019.   
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FIGURA 14-  

 MAPA MENTAL “BOULEVARD” DO ALUNO ENZO  

 

  

Fica evidente que Enzo elenca aspectos por ele observados na paisagem, como é 

revelado pela palavra “limpo”. O modo como ele encontrou para expressar o sentimento que 

vinha na sua mente ao falar desse lugar foi a palavra “legal”, o que também se expressa pelo 

rostinho feliz desenhado abaixo da palavra “Boulevard”. Os grupos sociais com os quais ele 

possui experiências significativas nesse lugar são representados pela palavra “família”, que 

aponta como o aluno não só frequenta o lugar, mas com quem ele o faz. Ao dizer “toys”, o 

aluno apontou os elementos que fazem parte dessa relação, brinquedos que estão sempre 

presentes em sua relação com o shopping, assim como o cinema e a praça de alimentação, bem 

como as compras, que se mostram como a atividade que o aluno faz no shopping.   

Dando sequência às análises do mapa, observando a criação de Arthur, figura 15, 

podemos dizer que ele vai além dos símbolos e palavras. Uma foto tirada pelo aluno é o ponto 

de partida para sua descrição e composição do mapa mental. A partir da foto o aluno desenha 

setas que indicam as suas impressões do lugar. Observa-se que o aluno já foi lá duas vezes e 

reconhece que a primeira vez que foi a esse lugar foi por lazer, mas a segunda ele não denomina, 

contudo, a comparação com a primeira e a definição dela como uma atividade de lazer revela 

que a ida com a escola não é apontada como lazer. O que seria então? 

  

  

Autor: Enzo , 2019.   
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FIGURA 15 

 

   

 Por meio da frase descritiva do aluno sobre a experiência da visitação com a família e 

com os colegas de classe e as professoras, percebe-se que houve maneiras diferentes de 

experienciar o lugar: talvez sentimentos controversos, perspectivas, visões e olhares distintos 

para o que estava ao seu redor. O que nos permite entender que as experiências, ainda que 

vividas nos mesmos lugares, podem trazer memórias, sentimentos e vivências distintas a 

depender do dia, da hora, da companhia. Experiência é entendida aqui como: “[...] diferentes 

maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade. Essas maneiras variam 

desde os sentidos mais diretos e passivos como o olfato, paladar e tato, até a percepção visual 

ativa e a maneira indireta de simbolização” (TUAN, p. 9, 2013).  

O aluno demonstra conseguir relacionar o que construiu em aula com o que ele já 

conhecia sobre esse lugar. Apesar de o aluno não apresentar desenhos, as setas indicam ao leitor 

as experiências que ele viveu, de modo que a foto serve como um ponto e as setas o modo como 

podemos ser levados a este ponto, ao lugar vivido por ele. Nesse sentido, os signos utilizados 

pelo Arthur e pelos demais representam outro signo para mim enquanto professora, pois, à 

medida que o signo é interpretado, já se cria um novo sentido para o objeto representado como 

aponta Simielli:  

MAPA  M ENTAL “HORTO”  D O  A LUNO ARTHUR   
  

  
Autor: Arthur, 2019 .   
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O signo é algo que representa o seu próprio objeto. Ele só é signo se tiver o poder de 

representar este objeto, colocar-se no lugar dele, e, então, ele só pode representar esse 

objeto de um certo modo e com uma certa capacidade. O signo só pode representar seu 

objeto para um intérprete, produzindo na mente deste um outro signo, considerando o 

fato de que o significado de um signo é outro signo (SIMIELLI, 1986, p. 74).  

  

Devido a essa condição de intérprete dos signos de um outro, é fundamental me manter 

atenta aos mapas e as descrições que fizeram nele, tentando compreender o signo no que está 

sendo representado no mapa e não por meio de teorias e convenções que tendem a traduzir os 

signos e reduzir as experiências dos alunos representadas somente a título, legenda, escala 

cartográfica, dentre outros. Isso porque entre o signo e o que é expresso há muitas possibilidades 

de representação e interpretação. Como apontado a seguir:  

  
O signo possui dois aspectos: o significante e o significado. O significante constituise 

no aspecto concreto (material) do signo. Ele é audível e/ou legível. O significado é o 

aspecto imaterial, conceitual do signo. O plano do significante é o da expressão e o 

plano do significado é o do conteúdo. Esses aspectos levam à significação que seria o 

produto final da relação entre os dois (SIMIELLI, 1986, p. 74).  
  

  

Algumas indagações sobre o lugar são expressas pelo discente ao se perguntar sobre 

bichos que poderiam existir, mas não estão à mostra no lugar. Ao que parece, o mapa não dá 

certezas absolutas, mas permitem que o próprio aluno se questione a partir do que já viveu. De 

modo parecido, Maria Clara, na figura 16, faz o uso de setas para colocar suas percepções sobre 

a paisagem. É visível o modo como ela classifica o lugar de forma geral, traduzindo, em mapa, 

os sons do lugar, os objetos presentes, sem se preocupar com uma representação espacial 

convencional.  

FIGURA 16 –   

MAPA MENTAL “FLAMBOYANT” DA ALUNA MARIA  

 

Autora: Maria, 2019.  
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As palavras aparecem como um mergulho de Maria nesse lugar, como ela demonstra ao 

escrever que se sentiu relaxada por causa das sombras das árvores, do ambiente fresco e pelo 

silêncio. Fato que se relaciona com a descrição que ela faz da paisagem no mapa. O sentimento 

de frescor e silêncio é expresso no mapa pela seta que indica o silêncio da praça e o fato de ser 

um lugar fresco. A frase que Maria utiliza para a descrição do que vive na praça.   

  

 

  

As mesmas técnicas foram utilizadas por Maria para representar o Horto (Figura 17), 

porém, ela relata se sentir desconfortável pela quantidade de formiga e areia no chão, coisas que 

também tinham na praça. No entanto, na praça havia elementos que possibilitaram a aluna não 

ter contato com areia e formiga, veja-se, então, as semelhanças e diferenças entre um lugar e 

outro e como esses fatores influenciam, diretamente, a vivência dos alunos.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FIGURA 17  –     
MAPA MENTAL “HORTO” DA ALUNA MARIA   

  

Autor a :   Maria , 2019 .   
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FIGURA 18–   

MAPA MENTAL “SHOPPING BOULEVARD” DA ALUNA MARIA  

 

Ao falar do shopping (Figura 18), a aluna aponta em seu mapa que ela tem topofilia com 

esse lugar. Embora tenha relatado gostar da praça e não gostar do Horto, ela aponta topofilia 

apenas nesse lugar, o que nos mostra que é o lugar que ela mais gosta dentre os visitados. O fato 

de a paisagem ser artificial também chama a sua atenção, sendo expressa no mapa.  A relação 

topofílica com o shopping se expressa na frase escrita pela aluna, onde relata que se sente feliz 

no Shopping, pois gosta de visitar lojas e das comidas do lugar.   

Na Figura 19, podemos observar o mapa elaborado pela aluna Mel, que ao se lembrar do 

Boulevard utiliza símbolos e cores para se referir aos lugares do shopping e suas vivências. 

Embora, ela se expresse com menos palavras, comparando-o com os mapas mentais produzidos 

pelos demais alunos, Mel se preocupa com os detalhes do desenho, as cores e as posições, pois, 

enquanto signos, eles também falam.   

Para descrever as relações com o lugar, é evidente o rostinho feliz, com cílios! Não há 

setores e direções no mapa de Mel, mas as lojas chamam a atenção da aluna ao serem 

representadas como parte do shopping. Ao dizer que há algumas coisas caras no shopping, as 

lojas são trazidas à luz pela aluna, uma vez que o preço dos produtos é o valor que se paga para 

consumir nas lojas.  

  

  

  
Autor a :   Maria , 2019 .   
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FIGURA 19 –   

MAPA MENTAL “SHOPPING BOULEVARD” DA ALUNA MEL  

  

  

  
Autora: Mel, 2019.  

  

Com todas essas referências que podem ser contraditórias, o shopping ainda é um lugar 

importante para Mel. O shopping está no coração, coração é apego, é topofilia. O shopping se 

torna significativo porque faz parte do coração. No coração de Mel ela guarda lembranças e 

experiências que são construídas e reconstruídas no lugar que o Shopping é. A aluna representa 

uma “linda paisagem” no shopping: a sua entrada. Pode-se perguntar se não há paisagem dentro 

do shopping, se a paisagem é apenas o que está fora. Mas, acima de tudo, aparece uma diferença 

entre lugar e paisagem.   

A aluna Andreza, que tem seu mapa apresentado a seguir (figura 20), se preocupou em 

representar o lugar com aquilo que mais te chamou a atenção, como a quantidade de árvores e 

as lixeiras de coleta seletiva. Além desses elementos, os sentimentos estão presentes nesse lugar, 

lá há a paz, alegria, é contagiante.  
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FIGURA 20 –    

MAPA MENTAL “HORTO” DA ALUNA ANDREZA  

 

  

Tais experiências se relacionam com a conservação desse lugar e sua construção, como 

se vê quando a aluna aponta os brinquedos conservados, as lixeiras e o modo como o lugar é 

organizado. Percebe-se que há junto aos sentimentos os elementos que permitem o afloramento 

de tais sentimentos. Outro ponto que pode ser observado é o modo como o lugar influencia os 

valores de quem os frequenta, principalmente quando nos referimos ao ambiente. Isso se revela 

pelo modo como a aluna utiliza as caixas de coleta seletivo como símbolos em seu mapa mental. 

Há uma razão para haver caixas de coleta seletiva nessa praça: o cuidado com o meio ambiente. 

Junto a esses símbolos, a aluna acrescenta um outro: árvores.   

Representar algum lugar no espaço urbano, atualmente, com árvores e coleta seletiva de 

lixo é significativo, pois são equipamentos urbanos que temos em pouquíssimos bairros, em 

decorrência da segregação espacial. Todavia, quando a aluna traz a reboque esse conjunto de 

símbolos, o seu mapa está imbuído da representação das ações esperadas.  

  

  

  

  

  

  

Autora: Andreza, 2019   
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FIGURA 21 –  

 MAPA MENTAL “PRAÇA DO FLAMBOYANT” DO ALUNO AUGUSTO  

 

  

Augusto também se utiliza de uma foto, assim como o Arthur, para situar o seu lugar. 

Em vez de textos e frases, o aluno representa esse lugar por meio de palavras e símbolos. Cada 

palavra é representada por um símbolo diferente. Como já foi citado anteriormente ao 

referenciar o signo e significante (RICHTER, 2011; SIMIELLI, 1986), como, por exemplo, a 

palavra “turístico” que é representada pelo Cristo Redentor, ponto turístico famoso no Brasil. 

Duas pessoas com mãos para o alto representam a palavra "pública". Águas serenas representam 

a tranquilidade do lugar expresso pela palavra “calmo” O lugar é bonito, pois a bela flor o 

representa. É por meio dessas relações de representação que Augusto (re)pensa o lugar que 

visitou. O uso de muitos símbolos, com significados diferentes, nos permite visualizar como a 

imaginação do aluno voa e permite que ele, mesmo com o pé no chão, imagine o seu lugar por 

meio de muitas referências.   

 Enquanto professorapesquisadora que sou, fico pensando como a escola, às vezes, pode 

cercear a imaginação do aluno com tantas exigências referentes ao modo de se representar o 

mundo. Fico me perguntando se uma educação tradicional permitiria que Augusto pensasse o 

Flamboyant a partir do Cristo Redentor. Certamente a resposta para essa pergunta seria não! Um 

professor seguido por tal ideologia diria: não é desse lugar que eu estou falando!  

  

 

  

  

Autor:  Augusto , 2019   
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CAPÍTULO 5. RETOMANDO UMA VISITA: NARRATIVAS DO CAMPO  

A realização da prática com o Storymaps foi um desafio, uma vez que não pude fazê-lo 

no ano de 2019 junto às outras práticas referidas anteriormente. Isso se deu em decorrência da 

exigência da escola no tocante ao cumprimento de todo o cronograma anual e do livro didático. 

Nesse sentido, sua aplicabilidade se deu em um contexto complicado, pois no ano de 2020 o 

mundo enfrentou uma pandemia em decorrência da COVID-19, o que fez com que as aulas 

fossem suspensas e praticadas de modo remoto, trazendo para a escola inúmeras readequações 

no que se refere aos recursos disponibilizados para os professores, aos planejamentos e ao 

calendário escolar.   

Para a realização dessa prática em especial foi necessária uma aula ensinando aos alunos 

como fazer o Storymaps, já que os alunos não conheciam o programa. Para tal, juntei-me ao 

atual professor de Geografia do Ensino Fundamental Anos Finais, Felipe Aguiar, amigo, colega 

de trabalho e de grupo de pesquisa.   

  

A retomada da prática deste projeto durante a pandemia foi muito complicada, pois esse ano 

eu já não era mais a professora de Geografia dos alunos participantes da pesquisa, haja vista 

que no ano de 2019 eu acumulei a função de professora e coordenadora, o que causou um 

quadro de estafa. Ressalto que, no ano de 2019 além de professora, coordenadora eu me 

projetei enquanto mestranda, o que me causou muito cansaço. Isso prejudicou a minha saúde 

mental. Em decorrência desse adoecimento é que me concentrei apenas no cargo de 

coordenadora do Fundamental Anos Finais, bem como tranquei a matrícula do mestrado 

durante um semestre, pensando na minha melhora e na necessidade de terminar o trabalho de 

forma competente.   

Durante a retomada do projeto muitas foram as sensações: alegria, nervosismo, nostalgia e 

ansiedade. Peguei-me alegre ouvindo os alunos se lembrarem do dia do trabalho de campo e 

rememorarem o ano passado com entusiasmo e saudade. Viver as aulas on-line foi uma 

experiência repleta de nervosismo, eu não me contentava com as câmeras fechadas. O que 

posso fazer? Não me fiz professora nas redes virtuais, eu sou do chão da sala de aula. A 

ansiedade me visitou muitas vezes, ainda me visita quando penso no fim desse trabalho. Na 

verdade, ela está comigo, especificamente, desde o dia que tive que interromper o projeto no 

ano passado, já que precisava dar conta do livro didático e a direção da escola contava que 

meu projeto não interromperia o cronograma da escola. (Lembranças da carreira – Hortência, 

2020).  
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Na seção anterior há mais mapas mentais do que storymaps. Isso aconteceu porque 

alguns alunos saíram da escola, faltaram à aula on-line ou não conseguiram terminar a atividade. 

Dos 10 alunos apenas 04 terminaram e me enviaram o storymaps; outros 02 faltaram, e 04 alunos 

não conseguiram entregar devido ao atraso para ingressar na aula do professor. Ressalto que não 

cobrei os storymaps, pois não queria sobrecarregar os alunos, que já se encontravam muito 

atarefados no momento de ensino remoto.   

É preciso ressaltar que, durante a prática de criação do storymaps, alguns alunos não 

conseguiram criar o arquivo, pois sua conta Gmail correspondia ao cadastro de menores de 

idade, o que fez com que gastássemos mais tempo do que o previsto. No planejamento do 

professor havia 01 tempo de aula (45 minutos) disponível para a execução do storymaps, logo, 

com essa problemática do cadastro – que nos forçou a criar outros e-mails para os alunos, 

somada ao atraso e às dúvidas de muitos em como fazer o projeto – a aplicação se estendeu para 

as duas aulas seguintes a essa, ocupando mais dois tempos de aula, além do que já tinha sido 

utilizado. Essa flexibilização do planejamento do professor Felipe foi possível porque a prática 

do storymaps foi pensada junto com ele, de modo que, no semestre seguinte, ele a utilizasse na 

elaboração de um projeto com os alunos do 7° ano.   

O professor regente, desse modo, não só me cedeu seus tempos de aula, mas esteve 

presente durante a aplicação, ajudando-me a monitorar os alunos, auxiliando-os na elaboração 

dos mapas, quando tinham dúvidas relacionadas ao sistema utilizado. Para tal, antes da aula eu 

e o professor nos reunimos para fazermos o tutorial (Apêndice D) e pensarmos na melhor 

dinâmica de apresentação.   

Ressalto que, no ano de 2019, houve uma mudança no site em que o storymaps é feito, 

o que fez com que usássemos a versão em inglês. Essa mudança da plataforma exigiu que eu e 

o professor nos dedicássemos ao uso do site, já que o modo como eu tinha aprendido estava 

superado. A língua estrangeira não foi uma barreira porque o professor regente da turma é 

bilíngue e, assim, me auxiliou na tradução das ferramentas, antes e durante a aplicação. Outro 

ponto que é preciso ressaltar é o fato de a escola ser bilíngue e, como consequência, os alunos 

terem domínio da língua inglesa, o que nos proporcionou uma boa relação com o inglês presente 

na plataforma, inibindo qualquer barreira linguística.   
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5.1 Storymaps: revisitando o campo com fotos narrativas  

  

Para fazer a análise do Storymaps baseei-me nos mesmos princípios apontados no 

momento anterior. Nesse momento da pesquisa, também recorri a Richter (2011), Simielli 

(1986) e Seeman (2003) com o objetivo de compreender a cartografia escolar de forma aberta, 

de modo que eu, enquanto professorapesquisadora, conseguisse mergulhar nesses lugares e 

visitasse, com os alunos, a vizinhança que eles narraram nos storymaps. Digo mergulhar, pois é 

uma forma de me aprofundar nos cotidianos investigados, investir na imaginação geográfica que 

ganhou asas dentro de nossas aulas de Geografia.  

 Nessas situações, o esforço do professorpesquisador é superar os limites da Geografia e visitar 

as diferentes formas de ler o mundo. Logo, cabe a ele buscar ver as geografias que cada aluno 

pode mostrar, pois,  

  
O que distingue o verdadeiro geógrafo do verdadeiro químico ou do verdadeiro 

dentista parece ser a posse de uma imaginação que responde peculiarmente aos 

estímulos das terrae incognitae, tanto no sentido literal quanto, mais especialmente, 

no sentido figurado, de tudo que permanece escondido além das fronteiras do 

conhecimento geográfico. De fato, quanto mais brilha a luz de nosso conhecimento 

pessoal sobre uma região ou um problema, mais atraídos nós somos para a obscuridade 

dentro dela ou de toda a sua extensão (WRIGHT, 2014, p. 7).   

    

 Como professora de Geografia, vou em busca dos conhecimentos pessoais que os alunos 

carregam, dos saberes que eles trazem dos lugares em que vivem, inspirada nas palavras de 

Wright (2014) sobre os conhecimentos da Terra Icognitae, ou seja, do mundo que permanece 

escondido e espera ser conhecido. Visando o movimento indicado por Wright (2014), investi 

em alguns critérios para que os Storymaps pudessem ser analisados. Para isso, escolhi visitar 

esses mapas buscando entender: como o lugar foi representado; como a paisagem foi 

representada; como as lembranças foram utilizadas para compor os mapas; a relação 

entre as imagens utilizadas pelos alunos e as descrições feitas.   

 Como primeira visita, bati à porta das geografias vizinhas do aluno Felipe, que com muita 

imaginação compôs o storymaps a seguir.  
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FIGURA 22 –   

QR CODE DO STORYMAPS DO FELIPE  

 
         Autor: Felipe, 2020.  

  

Observando o storymaps do aluno Felipe, percebi que ele não representou a ordem dos 

lugares conforme o trajeto realizado no dia do trabalho de campo, então lhe perguntei que ordem 

ele usou. Ele me respondeu que seguiu a ordem que havia lembrado. Para o Felipe, a 

representação dele era fidedigna ao trajeto realizado no dia, pois era assim que suas lembranças 

o permitiam pensar. Não importa a ordem, o que importa é o que marcou, o que passou, a 

experiência que simboliza o lugar, pois é por meio dele que os alunos se integram ao meio em 

que vivem (RITCHER, 2011). O lugar do Felipe é marcado pelas memórias e lembranças.  

Segundo ele, é preciso rememorar, lembrar, recordar:   

  

Me lembro de ir ao shopping, posso dizer que é uma experiência muito diferente de ir 

ao shopping com a família. consigo me recordar de uma pessoa que ficou quase meia 

hora na fila só para uma carne e dois pães! (FELIPE, 2020).  

  

Lugar é marcado pela vivência cotidiana. Ir ao shopping com a família faz parte da rotina, 

com os amigos é exceção. “Os significados de lugar para aqueles que vivem nele têm mais a ver 

com a vida e os afazeres cotidianos do que com o pensamento” (BUTTIMER, 2015, p. 9). Os 

cotidianos vividos são sempre vividos no lugar e por meio dessa vivência eles marcam a vida 

de todos. Por que não marcariam os storymaps?   



 

107  

  

Ao retratar um outro lugar que visitamos, o Horto da cidade, Felipe diferencia lugar de 

paisagem. Em seu mapa, Felipe descreve que:  

  
[...] todo mundo naquele dia se recordava disso como um lugar, quanto para mim só 

passava como uma paisagem, não costumava a ir lá quando menor. (FELIPE, 2020).   

  

Ao afirmar que não se lembrava do Horto como um lugar, mas como uma paisagem, ele 

mostra um distanciamento da paisagem, pois não tinha o costume, o hábito de frequentar o lugar. 

Paisagem e lugar, aqui, se contrapõem. O conceito da Geografia não abarca as geografias 

vizinhas à Felipe. Isso devido ao seguinte fato: “As pessoas não têm apenas concepções 

intelectuais, imaginárias e simbólicas do lugar, mas também associações pessoais e sociais com 

redes baseadas nos lugares de interação e ligação” (BUTTIMER, 2015, p. 6). Lugar é pessoal, 

lugar é sentido e, para Felipe, paisagem está no oposto disso. Essa diferenciação feita pelo aluno 

corresponde ao modo como ele fala do shopping e justifica que ir lá é diferente quando a 

companhia são os amigos e não a família, sendo a família a companhia mais usual.    

Retomando as relações com o Horto, se Felipe não tinha um elo de identidade com a 

paisagem, ela não poderia se tornar um lugar. Se o lugar era desconhecido, logo, Felipe não 

tinha experimentado os seus cheiros, sabores e a possibilidade de estar no lugar com os outros. 

Essas são experiências que pouco a pouco tecem as lembranças do lugar, como nos lembra Tuan 

(2018, p. 12) ao dizer que:  

  
As experiências passivas são sentidas profundamente, mas difíceis de serem expressas. 

Os pequenos prazeres e irritações da vida diária, a parcamente registrada, mas 

onipresente atmosfera de som e fragrância, a sensação de ar, solo macio e terra dura, 

os acidentes felizes e eventuais golpes do destino – estas são as experiências de vida 

comuns que podem acrescentar um profundo senso de lugar.  

  

  

Enquanto professorapesquisadora, que busca as geografias vizinhas, afirmo que é 

preciso atenção a essas experiências. Elas me proporcionam conhecer os lugares vividos pelos 

meus alunos. É preciso, minimamente, estar aberta aos lugares, paisagens e as experiências que 

neles se manifestam, uma vez que conhecer “[...] o lugar plenamente significa tanto entendê-lo 

de um modo abstrato quanto conhecê-lo como uma pessoa conhece outra” (TUAN, 2018, p. 5- 

6).   

Enquanto narrativa, as fotos não falam sozinhas. É preciso ater-se às fotos, mas também 

às descrições feitas pelo aluno. Ambas as formas de narrativa compõem o storymaps e, esse, por 

excelência, tem como objetivo narrar alguma história, histórias de pessoas em algum lugar.   
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O que não se representa nas fotografias se apresenta nas descrições dos alunos, ambos 

fazem parte da narrativa de um mesmo lugar e/ou paisagem, estimula a imaginação de quem, 

humildemente, na postura de visitante, bate à porta dessas geografias que se revelam nos lugares 

visitados e nos convidam a imaginar e a elaborar novos pensamentos, pois: “A imaginação não 

apenas se projeta nas terrae incognitae e sugere rotas para seguirmos, mas também trabalha 

sobre as coisas que descobrimos e cria concepções imaginativas que buscamos dividir com os 

outros” (WRIGHT, 2014, p. 8). Uma aponta para a outra – descrição e fotografia – como em um 

compasso musical de memórias e lembranças. Articulando as lembranças do lugar e nos 

convidando a imaginar essas terras desconhecidas, mas vividas.   

É nesse movimento de buscar na memória que Augusto compõe seus storymaps. Nesse 

mapa, os lugares e paisagens narradas sempre nos relembram a presença do outro e o papel das 

relações com eles na vivência do lugar. As experiências relacionadas aos lugares citados pelo 

Augusto estão relacionadas aos outros: família, amigos, professores. Narrando essas vivências, 

o aluno enfatiza que lugar é sempre vivido com os outros, com outras presenças que lá vivem 

conosco (MARANDOLA JR., 2014). Visitando o storymaps do aluno, exposto logo abaixo, é 

possível conhecer seus lugares vividos com os outros e os tempos marcados nesses centros de 

significado (TUAN, 2018).  

  

FIGURA 23– 

  QR CODE DO STORYMAPS DO AUGUSTO  

  

  
Autor: Augusto, 2020.  

  

Depois da visita ao mapa de Augusto, outra percepção de tempo e lugar se fizeram 

presentes. Em todos os lugares descritos pelo aluno o tempo está lá, o tempo sempre se faz no 
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lugar. O tempo é parte dos centros de significados da nossa vida. Dependendo do tempo, o lugar 

e a paisagem se tornam irreconhecíveis. A experiência, como diz Tuan (2018, p. 13-14), 

demanda tempo porque    

  
O sentido de lugar raramente adquire-se de passagem. Conhecer um lugar a fundo 

requer residência longa e envolvimento profundo. É possível apreciar as qualidades 

visuais de um lugar com uma visita curta, mas não o cheiro que emana em uma manhã 

gelada, ou como sons da cidade reverberam através das ruas estreitas para cessar nas 

praças amplas, ou como o pavimento queima pelas solas dos tênis e derrete pneus de 

bicicletas em agosto. (TUAN, 2018, p.13-14).  

Recorrendo ao tempo, Augusto narra esses lugares a partir das experiências que neles 

viveu. O aluno destaca a calmaria do Horto como uma característica importante para quem 

procura um lugar para “passar” o tempo. Em sua narrativa percebe-se que tempo e lugar são 

indissociáveis. Esse ponto da narrativa de Augusto merece atenção devido a ênfase que ele dá 

ao tempo quando descreve os lugares visitados.   

Diferentemente do Felipe, Augusto traça no mapa a rota exatamente como foi seguida 

no trabalho de campo: escola, Praça do Flamboyant, Horto Municipal e Shopping Boulevard. 

Isso também se relaciona com o tempo, tendo em vista que no mapa de Felipe, ele recorre às 

lembranças vividas em outros tempos, que não foram os tempos do trabalho de campo. Porém, 

não fazem o mapa ser menos ou mais; de modo contrário, dão asas à imaginação para que esse 

tempo seja retomado na narrativa, uma vez que a narrativa não só é tempo, como também fala 

do tempo (ALVES, 2000).   

Para falar do lugar Augusto retoma o tempo em frases como: “Um bom lugar para passar 

o tempo” (AUGUSTO, 2020). Tempo se lugariza nas frases de Augusto. No caso citado, por 

exemplo, o lugar apontado é o Shopping Boulevard, enquanto centro de significado ele abarca 

conforto e estabilidade, pois, para Augusto, este é um bom lugar para passar o tempo. É óbvio 

que em qualquer lugar o tempo pode ser passado, mas “se conhecer um lugar demanda tempo, 

a própria passagem do tempo não garante um sentido de lugar” (TUAN, 2018, p. 14). Aliás, essa 

é uma das premissas para o desenvolvimento do conceito de topofobia, elaborado por Tuan  

(1980, p. 114), sendo esse a experiência que “engendra afeição ou desprezo”.   

Ainda descrevendo os lugares visitados, Augusto aponta o Horto como “Um lugar 

calmo”. Nessa descrição o tempo também está presente, haja vista que um lugar calmo deve ser 

um lugar de pausa e não de movimento. O tempo no Horto passa mais devagar? Talvez sim, 

mas, de todo modo, esse é um lugar calmo, onde o tempo passa e traz o sentido de calmaria, 

onde é possível parar e sentir essa possível estabilidade do lugar. Isso porque, tempo e lugar 
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sempre andam juntos, são vizinhos, os dois, pois como coloca Pádua (2013, p. 59): “Lugar é 

repositório de sentidos, – sentidos de passado e memória – é pausa no tempo”.  

O tempo também lembra Augusto da escola, lugar de onde partimos no dia do trabalho 

de campo. Os alunos passam algumas horas do dia na escola, ou seja, os estudos demandam 

tempo, seja por conta de atividades curriculares ou extracurriculares. De tempos em tempos os 

alunos tiram férias. Assim, é também devido ao tempo, que os lugares podem ser vividos, já que 

sempre vivemos o tempo (MARANDOLA JR., 2014). Com a influência do tempo, Augusto 

lembra que a escola é sua primeira e única escola (AUGUSTO, 2020). São por volta de 10 anos 

na mesma escola, vivendo-a por todo esse tempo. Fato curioso é que ele experienciou estudar 

em outra escola fora do Brasil, durante um intercâmbio feito pela família. Mesmo assim, o aluno 

aponta que o Polegar é sua primeira e única escola.   

Ao que parece, a escola, para ele, é um lugar que não só o marcou, mas ainda o marca. 

O tempo, assim, torna o lugar possível, mas também faz com que o planejamento de tempo e 

lugar sejam impossibilitados, como Pádua (2013) ressalta:  

  
Não é possível criar uma sensação de tempo, porque não temos órgãos sensoriais 

capazes de apreendê-lo. O tempo é a experiência e construção, nós os sentimos. 

Sentimo-lo ao esperar pelo encontro marcado com o amigo, ao criar planos para o 

futuro e no próprio corpo, com seus ritmos de respiração, e momentos de cansaço e 

descanso (PÁDUA, 2013, p. 60)    

  

 O tempo, portanto, é fundamental para que Augusto viva os seus lugares, se não o fosse, ele 

não recorreria ao tempo em sua narrativa. O tempo, quando bem vivido, cria topofilia, aquele 

forte apego ao lugar. Quando a situação é contrária, também se inverte o vínculo criado, isto é: 

predomina a aversão ao lugar (TUAN, 1980).  Esse tempo vivido na escola é cíclico, se repete 

enquanto ciclo de ir para escola e voltar para casa, enquanto repetição de aula semanais ou, em 

alguns casos, diária. Esse é o mesmo tempo que o aluno viveu em suas rotinas de infância, 

quando frequentava a Praça do Flamboyant e a relata como um lugar calmo e diz que marcou a 

sua infância. O tempo cíclico, esse que Augusto recorre em suas narrativas, ele “cria raízes, 

estabilidade e, portanto, lugares” (PÁDUA, 2013, p. 60). Sobre o tempo que viveu na Praça do 

Flamboyant, Augusto (2020) diz: um lugar aonde sempre ia e me divertia.  

Outro ponto que me chamou atenção na produção do Augusto foi a criação do título do 

seu Storymaps: “Campos por outro ângulo”. Ângulo de quem? – pergunto. O seu próprio ângulo, 

me responde. O Augusto conseguiu imprimir em seu mapa os lugares de Campos do seu jeito, 

a partir de suas percepções, lembranças, a partir do seu modo de ver o lugar e a paisagem. O 
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Augusto “encontrou” o verbo “geografar” se atentando ao tempo que viveu e/ou viu alguém 

viver nos tempos narrados.  

Ressalto que o aluno não tinha mais as fotos que produzira no dia do trabalho de campo 

e utilizou fotos encontradas na internet. Isso influenciou a narrativa, de fato. Ele não fez a 

descrição referente ao trabalho de campo, mas descreveu a sua vivência de modo geral, 

utilizando a descrição da imagem para narrar o lugar apresentado na fotografia, que por ele fora 

vivido em outros tempos que não no dia do trabalho de campo. Os fatos de a foto ter sido perdida, 

a descrição ter sido feita para outras fotos encontradas na internet e o aluno não ter se recorrido 

as lembranças do trabalho de campo não deslegitimam o seu trabalho. Pelo contrário, só 

ressaltam o modo como o que importa e o que é vivido no lugar e que as fotografias, mesmo 

que sendo tiradas da internet, podem narrar a experiência de lugar, desde que ganhem vida pelas 

palavras dos alunos.   

  A palavra narrada pelo aluno é o que importa, pois é a partir dela que Augusto nos 

apresenta o modo como ele conhece o lugar. Tal conhecimento não precisa se dar em 1 ou 2 

horas, pois o tempo é impossível de ser planejado (PÁDUA, 2013). Em vez disso, o tempo 

sempre acontece, conforme Tuan (1980). Esse mesmo autor assevera que, “Uma pessoa pode 

conhecer um lugar intimamente após cinco anos de permanência; outra viveu lá toda a sua vida 

e é para ela tão irreal quanto os livros não lidos na sua prateleira” (TUAN, 2018, p.14). Sendo 

assim, o conhecimento sobre os lugares não se dá em minutos, segundos ou horas; ele apenas se 

dá, independentemente do tempo marcado no relógio. Nesse sentido, Tuan (2011, p. 14) aponta 

que,  

  
O sentido de lugar é adquirido após um período de tempo. Quanto tempo? Podemos 

dizer, geralmente, que quanto mais tempo permanecermos em uma localidade melhor 

a conheceremos e mais profundamente significativa se tornará para nós, ainda que essa 

seja apenas uma verdade grosseira. Conhecer subconscientemente com os sentidos 

passivos do corpo — particularmente o olfato e o tato — exige longo tempo de 

permanência. Conhecer com a visão e a mente exige muito menos tempo (TUAN, 

2011, p. 14).  

  

O autor não aponta somente a relação entre lugar e tempo, mas também apresenta o papel 

dos sentidos na constituição desse primeiro. Sendo assim, alguns apontamentos são necessários, 

como por exemplo: “Uma vida longa não é garantia de sabedoria. Um longo tempo cronológico 

não faz uma cidade histórica” (TUAN, 2018, p.14). Também é fundamental a noção de que “Se 

a experiência leva tempo, a passagem do tempo em si não garante a experiência” (PÁDUA, 

2012, p. 59).   
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De certa forma essa relação entre tempo e lugar também aparece no storymaps da aluna 

Júlia, como se pode ver no storymaps a seguir:  

FIGURA 24 – 

  QR CODE DO STORYMAPS DA JÚLIA  

  

 

Autora: Júlia, 2020.  

A Júlia se atentou para falar sobre as diferentes sensações que teve nos diferentes lugares. 

Falando das sensações, a aluna sinaliza os sentidos que permitem a experiência do lugar. Não 

só o que se ouve, mas tudo que se sente e se imagina permeia os lugares e o modo como o tempo 

é experienciado neles, como apontam Pádua (2013) e Tuan (2018), ao falarem sobre a relação 

entre o tempo – independente da duração – e a construção do lugar, corroborando, assim, o que 

observei o mapa de Augusto. Como já foi dito, pouco tempo vivido em um lugar pode não nos 

permitir captá-lo por todos os cheiros, sons e texturas, por exemplo.   

As sensações estão relacionadas com a presença da natureza, já que, ao falar do Horto, 

Júlia alega que foi agradável, pois havia elementos da natureza. O que significaria sentir-se 

agradável em um lugar em decorrência da presença de natureza? Qual é o papel dos sentidos 

nessas relações de lugar? Pensar nas sensações e nos lugares direciona o meu olhar para a 

percepção e seu papel na composição dos lugares. Quanto a isso, Pádua (2013), baseando-se na 

leitura de algumas obras do geográfo Yi-Fu Tuan, apresenta que:  

  
Os lugares são, portanto, compostos por experiências não notadamente relevantes ou 

excepcionais, como o cheiro de café, o som do pássaro que vive na árvore em frente, 

a vista do pôr-do-sol na janela, mas que se acumulam e criam fortes laços de afeição 

entre o indivíduo e o lugar (PÁDUA, 2013, p. 85-86).   
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A percepção torna possível que as experiências sejam percebidas pelos indivíduos, 

mesmo que de forma indireta e, assim, o lugar se faça enquanto centro de significado. Enquanto 

vivido, mesmo que o indivíduo não tenha noção do que vive, o lugar continua sendo percebido.  

Aliás, esse é o papel da percepção na vida dos sujeitos, isto é: “um estender-se para o mundo” 

(TUAN, 1983, p. 14). Sendo assim, quando a aluna fala que sentiu uma sensação agradável ela 

diz a partir do que percebeu com o seu corpo, com todos os seus sentidos, porque é assim que 

percebemos os lugares, pois,    

  
O mundo é percebido pelos cinco sentidos ao mesmo tempo, eles intermediam nossa 

experiência do mundo, mas cada um deles exerce uma influência diferente na nossa 

experiência, dadas as suas peculiaridades. Alguns sentidos aproximaram nosso corpo 

ao mundo, outros são distanciadores. Essas características interferem na nossa 

capacidade de conceber lugares. (PÁDUA, 2013, p. 94).   

  

  

Enquanto aponta o Horto como um lugar agradável por causa da presença da natureza, a 

aluna classifica o Shopping Boulevard da mesma forma, mesmo o shopping não contendo 

elementos “naturais” e expressando um dos símbolos mais utilizados para representar a área 

urbana da cidade. Júlia indica que não sabia que a cidade em que mora tinha um lugar como o 

Horto e o assemelha a uma “floresta”, mesmo o lugar possuindo pouquíssimas árvores e 

vegetação. A partir disso, dois pontos merecem atenção. O primeiro deles é: será que os lugares 

que a aluna frequenta, na cidade, têm alguma vegetação significativa? Seria isso que a teria 

levado a comparar o Horto a uma floresta? Logo, o segundo ponto é: o que Júlia imaginava 

sobre a cidade de Campos antes de saber que aquele lugar, que em suas palavras parecia uma 

floresta, estava lá?   

O Horto, para a aluna, antes do trabalho de campo realizado pela escola, era uma terra 

desconhecida (WRIGHT, 2014). Sendo assim, ela se surpreende ao encontrar lugar que nem 

esse, pois sua imaginação não podia afirmar essa presença antes da visita a esse lugar vizinho a 

sua casa, mas até então desconhecido. O que muda na cidade imaginada por Júlia agora que ela 

conhece o Horto? Perco-me imaginando isso, porque:  

  
[...] o conhecimento indireto certamente adiciona coisas ao nosso sentido de lugar. 

Mais do que isso, as relações entre o tempo passado em uma localidade e a ligação 

com ela tem elementos complicadores devido aos mecanismos privilegiados da 

percepção infantil, em termos da experiência intensa e da imaginação. (TUAN, 2011, 

p. 14).  
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Complementando o dito por Tuan (2011), ressalto que, como criança, Júlia se atenta para 

outras coisas do mundo que os adultos talvez não tenham tempo de pensar. Dessa forma, 

novamente tempo se relaciona com lugar e percepção. O que o tempo que vivemos em certo 

momento nos permite perceber? Será que a sensação de estar no Horto, lugar agradável devido 

à presença da natureza, faz com que Júlia tenha esperança de mais lugares como esse?   

A percepção, como abertura do sujeito para o mundo e como modo a partir do qual o 

sujeito constrói suas atitudes e valores em relação ao meio vivido, tem a marca da infância nela. 

Por exemplo: O patriotismo é uma recordação do que comemos na infância, segundo Lin 

Yutang. Talvez as pequenas trocas com o ambiente, realizadas sem cerimônia ao longo da vida, 

criem a mais profunda ligação com a localidade (TUAN, 2011, p. 14).   

Nota-se que Júlia percebeu o Horto somente depois de ir ao lugar e, a partir de sua própria 

percepção, abriu-se para esse centro de significado. A educação geográfica, nesse sentido, 

proporcionou a ela o conhecimento de um lugar até então desconhecido. Foi a partir da escola 

que Júlia percebeu um dos poucos lugares arborizados da cidade de Campos dos Goytacazes. A 

escola oportunizou que a Júlia olhasse para outros lugares e, por consequência, percebesse-os. 

Para isso, é preciso que se quebre as relações habituais e não reflexivas e se volte atentamente 

para os lugares vividos. É preciso deslocar o olhar do observador comum para que ele mergulhe 

cada vez mais no cotidiano interpretado, nos lugares da vida habitual, como Butimmer (2015, 

p. 9) aponta:  

  
O observador que explora o lugar fala da casa, ao passo que o residente daquele lugar 

vive o processo de habitar. O observador mede e mapeia atividades sistêmicas e redes 

sociais e infere algo, dentro de seu horizonte de alcance, sobre o mundo do nativo, ao 

passo que a experiência do horizonte de alcance do morador pode ser um movimento 

tão fundamental na existência cotidiana que usualmente não se pensa nele.  

  

A narrativa da Júlia traz consigo os conceitos de urbano e rural, à medida que ela 

classifica uma área que não tem a presença da natureza como mais ou menos urbana. Nesse 

momento da narrativa, a aluna me permite resgatar os conceitos de Tuan (1983) e suas 

colocações sobre percepção, valores e atitudes e como os três se relacionam com o lugar. Tal 

lembrança me vem à cabeça à medida que a aluna representa o rural e o urbano pela presença 

da natureza, mas não menciona as atitudes e comportamentos dessas áreas. Fitando essas terras 

desconhecidas, imagino: será que Júlia pensa atitudes, valores e comportamentos para as áreas 

rurais e urbanas ou apenas caracteriza esses lugares pela presença da natureza? São perguntas 
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que me convidam a visitar lugares e hábitos desconhecidos para minha imaginação. Enquanto 

professorapesquisadora me sinto no direito e no dever de aceitar esse convite10.   

A Amanda faz uma narrativa bem diferente dos demais alunos. Ela não narra suas 

lembranças individuais e/ou ações, mas expressa as coletivas. A imagem que ela utiliza de capa 

já nos aponta esse caminho trilhado: a imagem da turma toda.  

  

  
FIGURA 25 - 

  QR CODE DO STORYMAPS DA AMANDA  

  

 
  

Autora: Amanda, 2020.  

Recordo-me que, durante a aula em que os storymaps foram feitos, Amanda (2020) 

perguntou ao grupo: “Gente! O que vocês se lembram desse dia”? Logo, alguns alunos 

responderam dizendo que o mapa era individual e, então, Amanda (2020) logo respondeu: “Sim! 

É individual, mas todos vivemos aquele lugar juntos, não foi?!” 

O olhar para o todo e para o Outro é um olhar que busca identificar no lugar as 

experiências que todos viveram juntos, mas que cada um percebeu de uma forma. De fato, cada 

indivíduo é um e, assim, se abre para o mundo a partir da percepção e percebe-o de maneira 

única. Os lugares são vividos com os outros, inevitavelmente, pois, como Marandola Jr. (2014) 

aponta, a existência é no mundo, sempre em coexistência com os outros.   

                                                 
10 Como não estou mais na sala de aula como professora, essa possibilidade de equívoco conceitual que apareceu 

na análise do storymaps de Júlia, foi encaminhada para o atual professor de Geografia, junto com a orientação de 

trabalhar a questão com a turma,  contextualizando com os temas abordados no trimestre.  
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Uma casa, por exemplo, tem sua dinâmica própria criada a partir das relações que toda a 

família constrói em sua presença cotidiana que colore este centro de significados, esse lugar.  

Esse exemplo também é apontado por Tuan (2011, p.13) ao dizer que “A casa de campo é um 

lugar para toda a família, mas seu uso se restringe ao verão, e não ocorre todos os anos. É uma 

casa de lazer onde nada de muito sério acontece”. O papel dos outros é fundamental para que o 

lugar seja construído; o lugar é construído nessa relação que se estabelece entre todos que o 

experienciaram.   

Para Alves (2000), um dos movimentos necessários para as pesquisas com os cotidianos 

docentes é o mergulho. É preciso que se mergulhe no cotidiano investigado para compreender 

os seus sentidos. O mergulho apontado pela autora é feito com os outros, da forma como a aluna 

Amanda fez, caso contrário, a atividade não estaria completa, uma vez que o cotidiano inclui a 

presença dos outros. Assim, os lugares vividos no cotidiano se constroem enquanto centros de 

significação a partir dessas vivências em grupo, como se pode ver nos relatos e, também, no 

diálogo estabelecido com as referências bibliográficas.   

Quando Amanda se refere a cada lugar contemplado no trabalho de campo, ela usa 

narrativas breves e que remetem a ações e reações gerais realizadas e sentidas pelo grupo. 

Amanda solicitava aos colegas o nome dos lugares, não que ela não se lembrasse das 

experiências vividas, de modo contrário, ela queria saber o nome do lugar. Nome não só que dá 

título, mas também nome que mostra o sentido que os outros colegas viam para esse lugar.   

   

O que a lareira, a farmácia da esquina, a cidade e o estado-nação têm em comum? São 

todos centros de significado para indivíduos e grupos. Como centros de significado, é 

enorme o número de lugares no mundo e não pode ser compreendido no maior 

dicionário geográfico. Além disso, a maioria dos lugares são anônimos, pois nomear o 

lugar é dar-lhe reconhecimento explícito, isto é, reconhecê-lo no nível consciente e 

verbalizado, ao passo que a maior parte da experiência humana é subconsciente. 

(TUAN, 2018, p.6).  

  

Amanda faz o exercício de tentar olhar com os olhos do outro, de se abrir para o modo 

como o grupo percebeu o lugar e, portanto, viveu esse centro de significação. Suas lembranças 

não eram dissociadas do coletivo, pois, enquanto sujeito, também é parte do coletivo, do ser que 

existe, no mundo e com os outros (BERNARDES, 2016).   

 É importante ressaltar que, ao descrever e narrar o seu storymaps, Amanda utiliza o pronome 

“eles”. Houve uma variação pronominal que se mostrou pelo uso de “os alunos”. Entretanto, a 

presença de si mesma na narrativa é inevitável. A própria foto utilizada para estampar a capa do 

storymaps tem Amanda nela, o que nega a invisibilidade da aluna na descrição escrita, pois, a 
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foto, enquanto narrativa que é, também conta sobre o lugar e, por consequência, sobre quem 

viveu o viveu.   

 Por mais que a linguagem tenha possibilitado o uso da palavra “eles” e “os discentes”, 

e essas sejam palavras para demonstrar a exclusão do sujeito que não se insere na ação, a 

narrativa que se apresenta na foto coloca Amanda no lugar narrado. Se as descrições colocam a 

aluna como alheia à situação, as fotos a põe lá, no centro do lugar, vivendo este centro de 

significação.   

  A todo momento as palavras de Buttimer (2015, p. 9) sobre a educação geográfica e as 

armadilhas “de dentro” e “de fora” aparecem como lembranças:  

  
A “armadilha do ‘de fora’”, para exagerar um pouco, é aquela que a pessoa olha para 

os lugares como eles são, a partir de um horizonte abstrato. Ele ou ela tenta ler os textos 

das paisagens e comportamentos manifestos na linguagem figurada dos mapas e 

modelos e é, deste modo, inevitavelmente atraído para encontrar no lugar o que ele ou 

ela pretende encontrar nele. A “armadilha do ‘de dentro’”, por outro lado, é da pessoa 

viver nos lugares e estar tão imersa nas particularidades da vida e ações cotidianas que 

ele ou ela pode não ver nenhum sentido em questionar o que é dado como certo ou em 

ver o lar em seu contexto espacial ou social mais amplo. Tanto para o “de dentro” 

quanto para o “de fora”, talvez o maior desafio seja pedagógico: um chamado à 

consciência daquelas ideias e práticas comuns e cotidianas dentro do mundo pessoal e 

então ir além delas no sentido de um diálogo mais razoável e mutualmente respeitoso. 

(BUTTIMER, 2015, p. 9).  

  

 A partir disso, retomo as palavras da autora para colocar que, seguindo este desafio 

pedagógico, as práticas aqui realizadas tiveram como desafio colocar as ideias "de dentro", ou 

seja, do mundo pessoal, com as ideias "de fora", do mundo do Outro. Isto posto, me indago: o 

que seriam as experiências de paisagem, lugar e espaço geográfico senão experiências vividas 

em relação com o Outro?  
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VOLTANDO DE VIAGEM: PONTOS PARA GEOGRAFIAS VIZINHAS  

    

Depois dessa viagem às terras desconhecidas, trago muitas lembranças na bagagem. De 

volta à inquietude de minha escrita, me vejo com um convite na mão. Convite esse que me diz 

para visitar, sempre, os lugares dos meus alunos e dos outros diferentes de nós. Ao voltar da 

visita a essas geografias vizinhas, trago experiências vividas com meus vizinhos. Refiro-me 

àqueles que moram não necessariamente na porta ao lado da minha, mas aqueles que são meus 

vizinhos de rua, de bairro, de país, ou seja, aqueles que comigo dividem o mundo.   

Quem me faz esse convite? Os meus alunos, é claro. Mas ele se estende a todos que se 

compreendem como professorespesquisadores e, portanto, munidos do dever de educar para a 

vida, cumprem esse dever, investindo na educação para o mundo, para o que está próximo do 

aluno, pois é pela proximidade que se conhece o mundo. Portanto, creio que esse tipo de 

educação se constrói a partir das geografias vizinhas porque são elas que habitam o entorno do 

aluno, a sua proximidade.   

 Acredito que as geografias vizinhas não são um conceito. Ao contrário, são aquelas que 

estão bem ali, ao lado do professor e do aluno. Essas são as geografias que muitas vezes não são 

percebidas; são aquelas que fazem parte do cotidiano do aluno, que estão tão perto e ao mesmo 

tempo tão distante do muro da escola. Falar em geografias vizinhas é falar naquela que faz parte 

das vivências de professores e alunos, mesmo que estes não queiram. As geografias vizinhas, 

dessa forma, são vividas no mundo próximo de cada um por meio das experiências cotidianas. 

Sendo assim, quando digo “geografias vizinhas” faço um convite a olhar para as experiências 

de mundo vividas no cotidiano, em busca de entendê-lo a partir do mundo vivido e não dos 

conceitos abstratos.   

 Nesse sentido, os alunos, enquanto sujeitos, constroem a sua própria geografia à medida 

que vivem seus cotidianos. As geografias vizinhas fazem parte da visão de mundo dos alunos 

pois são o modo como vivem no mundo, cotidianamente. Essas geografias vividas permitem 

que os alunos contestem os conceitos de paisagem, espaço e lugar e digam, consciente ou 

inconscientemente, que os conceitos da Geografia não servem para explicar as geografias 

vizinhas à sua existência.   

 Nesse trabalho, especificamente, me encontrei com a tecnologia enquanto vizinha aos 

meus alunos. Em seus cotidianos ela é sua vizinha, a partir dela passam a conhecer lugares por 

imagens de satélite ou pesquisas. Com o uso da internet, por exemplo, os alunos podem construir 
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outros significados para os lugares vizinhos a sua casa ou a própria cidade em que moram, como 

a aluna Júlia fez ao descobrir o Horto na cidade de Campos dos Goytacazes.   

A internet é vizinha, pois sempre está ao lado dos alunos. Ela é o que eles carregam de 

íntimo e trazem para a sala de aula, mas, às vezes, não o enxergamos porque já estamos 

acostumados com o que foi dito e não nos atemos aos conhecimentos que os novos vizinhos 

podem nos ensinar diariamente.    

Foi vivendo as geografias vizinhas que Felipe nos ensinou que, ao rememorar sua 

infância, percebe que o lugar Shopping Boulevard era outro em sua infância e que ir ao shopping 

com os amigos era diferente, contestando, assim, conceitos estáticos de lugar. Augusto reflete 

sobre a relação entre tempo e lugar, ao recorrer ao tempo para explicar que lugar depende de 

tempo, que, por exemplo, o Horto é um bom lugar para passar o tempo e que o shopping é um 

bom lugar para passar com a família e, ainda, que há lugares calmos, onde o tempo também é 

calmo.   

Por outro ângulo, Amanda nos apresenta o lugar vivido com os outros. Para a aluna, 

havia apenas os pronomes “os estudantes” e “eles”, pois lugar é o que é vivido com o outro, me 

ensinando que lugar nunca é para um só, como dizem Ferreira (2010), Marandola Jr (2014), 

Tuan (1980), entre outros.   

Outros alunos não participaram do storymaps, mas me ensinaram muito na viagem que 

fiz às suas vizinhanças. Com eles aprendi que a Praça do Flamboyant é lugar de passeio e que 

lazer lembra o Cristo Redentor, porque ir a esse lugar é ter lazer. Outro aprendizado que carrego 

é que nem só “super” desenhos representam nos mapas, a palavra tem tanta importância quanto 

eles e as percepções se mostram de muitas formas.  

 Nessa viagem feita à vizinhança de meus alunos construí algo bem importante. A minha 

identidade docente atribuiu um novo cartão postal que retrata um aprendizado dessa viagem: 

professorapesquisadora nem sempre é quem manda na pesquisa. Isso porque não há ninguém 

melhor para apresentar as geografias vizinhas do que quem as vive cotidianamente. Praticar 

geografias vizinhas é muito mais ouvi-las por meio das conversas e narrativas de quem as vive 

cotidianamente do que observar de longe sem contato.  

 Geografias vizinhas são aquelas que os alunos criam e todos podem aprender, criar, 

(re)inventar a partir das diversas formas do Outro falar. Essa é a geografia do Outro, ela está do 

lado do Outro, nos seus pensamentos e percepções, em suas atitudes, seus valores, em seus 

cotidianos. Para aprender essas geografias vizinhas é preciso saber olhar o Outro, construir com 

ele e, principalmente, saber que a geografia não se vive sozinha, mas com e para o Outro.  Por 



 

120  

  

fim, preciso dizer que esta geografia que é vivida no cotidiano, constituída a partir da 

experiência de mundo, faz parte da história de cada sujeito que a vive. Nesse trabalho, por 

exemplo, essa permanência do vivido se releva na prática do storymaps, que ,mesmo sendo 

realizada depois de um ano das outras práticas, demonstrou lugar e paisagem a partir das 

experiências vividas em campo. O espaço geográfico, do mesmo modo, foi retomado em relação 

às práticas experienciadas em aula, em que vimos que, enquanto parte da existência, ele só faz 

sentido em relação a ela e, como consequência, aos seus lugares e paisagens.   
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APÊNDICE A   

ATIVIDADE SOBRE LUGAR E PAISAGEM  
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APÊNDICE B  

Comunicado à comunidade escolar  
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APÊNDICE C  

  

   

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

Eu,_________________________________________________________, 

portador da Cédula de Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob 

nº ______________________, residente à Rua  

_____________________________, nº _______, na cidade de 

____________________, AUTORIZO o uso da imagem do menor 

___________________________________________________sob minha 

responsabilidade) em fotos e vídeos, sem finalidade comercial, de uso exclusivo 

para fins acadêmicos. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem do menor mencionado em todo território nacional 

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes 

formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral.  

 Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

imagem do menor referido acima.   

  

  
 

Assinatura  

  

Campos dos Goytacazes, ______ de _________________________de 2020.  

  

  

 

 

  



 

136  

  

APÊNDICE D  

Tutorial de criação do storymaps  

1 Passo:  

Entre no site: https://storymaps.arcgis.com/. Depois, clique em “entrar”.   

 

2 Passo:  

Caso não tenha conta, clique no botão de acesso ao “Gmail” para logar com os seus dados da 

conta.   

 

3 Passo:  

Depois de fazer o login, clique em “start a story”.  

  

  

  

https://storymaps.arcgis.com/
https://storymaps.arcgis.com/
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4 Passo:  

Agora você pode começar a criar o seu storymaps. Preencha a página de apresentação com título, 

descrição e nome do autor. Clique em “ADD IMAGE OR VÍDEO” para colocar uma imagem 

ou vídeo em sua apresentação.   

 

5 Passo:  

Ao clicar no botão de acesso indicado anteriormente, esta janela abrirá. Nela você poderá 

escolher as imagens ou vídeos para a capa de apresentação do mapa. Para tal, clique em “browse 

your file”.   
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6 Passo:  

Procure a imagem ou vídeo desejados, clique no arquivo, e depois clique em “abrir”.  

 

7 Passo:  

Clique em “ADD” para adicionar a foto escolhida.   
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8 Passo:  

Abaixo da capa de apresentação há o botão “tell your story”. Clique nele para começar a contar 

sua narrativa.  

 

9 Passo:  

Clicando no botão “add a content block” você terá a opção de adicionar mapas, músicas, vídeo, 

áudios, entre outras mídias.   
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10 Passo:  

Selecione o tipo de mídia que deseja para compor a sua narrativa. Nesse caso, clicarei em “map” 

para começar a narrativa em mapas.   

 

11 Passo:  

Depois do passo anterior esta janela abrirá. Logo, você deve clicar em “new express map” para 

começar a compor o seu mapa.  
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12 Passo:  

Depois de cumprir o passo anterior você já pode começar a pesquisar os lugares com os quais 

deseja narrar o seu storymaps. Basta digitar o endereço na barra de busca intitulada “search by 

location”.   
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13 Passo:  

Depois de selecionar o endereço, clique no botão “add to map” para poder fixar o lugar ao seu 

mapa, como mostra a figura abaixo.  

  

 

14 Passo:  

Agora que o lugar pesquisado já está fixo você pode começar a narrar este lugar por meio de 

imagens, palavras e outras mídias. Clique em “ADD IMAGE” para adicionar uma imagem a 

este mapa.   

 

15 Passo:  

Ao abrir a janela indicada na imagem abaixo, selecione o arquivo que você deseja utilizar e 

clique em “abrir”.   
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16 Passo:  

Clique em “done” para finalizar o processo de edição deste ponto.  

 

17 Passo:  

Nomeie o layer para caracterizar um grupo de lugares. Nesse caso, optei por “lugares que fui”. 

Depois clique em “DONE” para finalizar a edição do layer.   
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18 Passo:  

Voltando ao mapa, clique na opção “FLOAT” para poder colocar o mapa recuado à margem 

esquerda e liberar espaço para a narrativa. Caso queira, você também pode optar por outras 

formas de organização do mapa.  

 

19 Passo:  

Siga preenchendo o espaço liberado com uma narrativa que descreva sua experiência neste 

lugar.  
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20 Passo:  

Depois de escrever sua narrativa, embaixo do mapa há uma opção de colocar uma legenda. 

Escolha uma legenda que melhor descreva o(s)m lugar(es) que marcou no mapa.  

 

21 Passo:  

Ao final da página, nos lugares indicados, há opções que te auxiliam a completar as informações 

do mapa. Faça como na imagem abaixo.   
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22 Passo:  

Depois de editar o seu storymaps, é a hora de publicá-lo na internet para que outras pessoas 

possam acessá-lo. Para isso, clique em “PUBLISH” e depois clique em “PUBLISH STORY”.  

 

23 Passo:  

Depois do passo anterior, basta compartilhar o mapa da forma como desejar. Nesse caso, 

olhando o exemplo abaixo, há a opção de compartilhamento pelo Facebook, Twitter, Link e 

outros meios.   
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24 Passo:  

Para acessar o seu mapa novamente, é preciso que faça o login em sua conta, do mesmo jeito 

que fez no início do tutorial e, depois, clique em “MY MAPS”, porque lá estarão todos os seus 

mapas.   

 

  

  


