
 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS NA 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CARTOGRÁFICO: NOVAS 

PROPOSIÇÕES METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE 
GEOGRAFIA 

 
 
Paulo Adriano Santos Silvai 
Robertta de Jesus Gomes ii 
Diego Andrade de Jesus Lelisiii 
 
Eixo 5. Educação e Ensino de Ciências Humanas e Sociais 
 
RESUMO  
 
O referido artigo foi desenvolvido a partir da iniciação na prática de ensino na Escola 
Municipal Lauro Rocha de Andrade, realizada através da disciplina Estágio Supervisionado 
em Prática do Ensino em Geografia I. Apresentamos como objetivo refletir sobre o ensino de 
geografia na contemporaneidade, destacando a importância da inserção de novas 
metodologias, no sentido de estimular a participação dos discentes no processo de 
ensino/aprendizagem. Para alcançar tal objetivo realizamos um levantamento bibliográfico 
entorno da questão em tela, diagnóstico escolar, observação da regência, bem como a 
realização de duas oficinas com alunos do 5º ano do ensino fundamental menor, abordando os 
temas referentes à representação cartográfica e localização geográfica, considerando que a 
referida temática se faz essencial para a formação dos discentes na educação básica.  

Palavras-Chaves: Ensino de Geografia, Representação Cartográfica e Oficinas Pedagógicas 

ABSTRACT 
 
The article was developed from the initiation into the teaching practice at the Municipal 
School of Lauro Rocha de Andrade held through discipline Supervised Practice in the 
Teaching of Geography I. Here the purpose to reflect on the teaching of geography in the 
contemporary world, highlighting the importance of inclusion of new methodologies in order 
to stimulate the participation of students in the teaching / learning. To achieve this we 
conducted a literature review around the issue at hand, diagnostic school, observation of the 
regency, and the holding of two workshops with students from 5th grade of elementary school 
child, addressing issues related to cartographic and geographic location, considering that this 
issue becomes essential for the formation of students in basic education. 
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INTRODUÇÃO  

 



O presente texto foi desenvolvido a partir da iniciação na prática de ensino na Escola 

Municipal de Ensino fundamental Lauro Rocha, realizada através da disciplina Estágio 

Supervisionado Em Prática do Ensino em Geografia I, sob a orientação da Profª Drª Sônia de 

Souza Mendonça Menezes, para o curso de Licenciatura em Geografia da Universidade 

Federal de Sergipe, Campus de São Cristóvão-SE. 

Apresentamos como objetivo refletir sobre o ensino, sobretudo o de geografia na 

educação básica, destacando a importância da inserção de novas estratégias metodológicas, no 

sentido de estimular a participação dos discentes no processo de ensino/aprendizagem. Para 

tanto, foram realizadas duas oficinas com alunos do 5º ano do ensino fundamental menor, 

abordando os temas referentes à representação gráfica e localização geográfica, tendo em 

vista que esses conteúdos não são devidamente trabalhados nas aulas de Geografia da 

educação básica por canta da complexidade que os docentes acreditam existir.  

Para alcançar tal objetivo foi realizado inicialmente um levantamento bibliográfico por 

meio de consultas a livros, artigos e periódicos disponíveis em meios eletrônicos ou em 

acervos públicos, buscando refletir acerca do ensino de Geografia, destacando a questão da 

formação dos professores para a inserção de novas técnicas de ensino e do desenvolvimento 

de atividades lúdicas na educação básica. Além disso, experienciamos e vivenciamos o 

processo de ensino/aprendizagem com as observações das aulas ministradas pelo professor 

regente e da prática por meio das oficinas aplicadas com os estudantes. Elaboramos um 

questionário para identificar o perfil dos alunos, as dificuldades e anseios no processo ensino 

aprendizagem; bem como a realização do diagnóstico da escola com o intuito de conhecer a 

estrutura física, recursos tecnológicos/didáticos existentes e disponíveis, quadro docente e 

várias outras informações que nos auxiliariam no decorrer das atividades realizadas.  

Os temas referentes à cartografia escolar são essenciais para a formação dos discentes, 

entretanto é um dos conteúdos que os alunos possuem maior dificuldade na aprendizagem, 

sendo assim planejamos oficinas para que o assunto pudesse ser trabalhado de maneira mais 

prática, dinâmica e educativa. 

 Gostaríamos de ressaltar que o presente artigo está dividido em introdução, breve 

revisão teórica no tocante ao ensino de Geografia; planejamento e regência dos estagiários, 

retratando as oficinas; considerações finais e referências bibliográficas.  

 

BREVE DISCUSSÃO SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA  



Nas ultimas décadas a Ciência Geográfica passou por uma série de mudanças no tocante 

aos seus métodos de analisar as relações que se estabelecem no espaço Geográfico. Atrelado a 

esta mudança encontra-se o ensino que também se insere na dinâmica de modificação de 

abordagens da ciência em foco. Diante disso e demais fatores pertinentes ao ensino de 

Geografia, buscamos refletir sobre o modelo predominante nas escolas, sobretudo nas 

instituições públicas do nosso país. Observamos que o ensino, sobretudo a disciplina em 

questão encontra-se em grande parte pautado no tradicionalismo, extremamente defasado, 

enfadonho, mnemônico, descritivo, sem perpetuar a importância que a Geografia realmente 

possui, tendo em vista que a referida ciência estabelece relações no nosso dia-a-dia. É através 

disso que devemos evidenciar a importância de repensar esse ensino e buscar inserir no mesmo 

diversas metodologias que auxiliem o professor e atraia os discentes para concretizar o ensino 

com verdadeira significância para a vida dos alunos. Como forma de tornar a escola e a 

Geografia significante para o aluno, é imprescindível que haja uma correlação do global com o 

local. Castrogiovanni (2009) afirma que, na contemporaneidade a análise, compreensão e 

representação do espaço, tempo e sociedade é fundamental na escola ao tecermos a 

aproximação do teórico/acadêmico com a reflexão do cotidiano vivenciado pelo estudante.  

A associação da teoria com o cotidiano do discente favorece uma melhor eficácia no 

processo de ensino-aprendizagem, visto que facilita a compreensão dos alunos quanto aos 

aspectos geográficos a partir da sua concepção de mundo. Consideramos que é imprescindível 

a capacitação e empenho do professor no manuseio dos recursos para aulas interativas e que 

venham a surtir em experiências educacionais que realmente facilitem o aprendizado dos 

alunos, Silva et. al. (2012).  Neste sentido, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) apontam 

que: 

O professor tem um papel importante nesse processo, como mediador entre o 
aluno e a informação recebida, promovendo o “pensar sobre” e 
desenvolvendo a capacidade do aluno de contextualizar, estabelecer relações 
e conferir significado as informações (PONTUSCHKA, PAGANELLI E 
CACETE, 2009, p. 262) 

 Assim, o professor pode se utilizar de ferramentas que possam auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem como uma proposta de despertar o interesse dos alunos para o 

conhecimento. O docente deve instigar seus alunos a fazerem a leitura do mundo e do seu 

espaço vivido e isso não deve ser feito a partir dos círculos concêntricos, pois estes seguem 

uma sequencia linear que empobrecem a capacidade de desenvolver nos alunos uma visão 

mais ampla e crítica do espaço nas diversas escalas de análise. O mais viável é trabalhar com 

todas as escalas de análise associando umas às outras e evidenciando como estas estão 



totalmente interligadas, sobretudo na sociedade atual na qual a globalização, travestida com o 

seu discurso de homogeneização, fragmenta os espaços gerando impactos aos indivíduos 

inseridos no mesmo.  

 É fundamental que os mediadores do conhecimento superem a ideia do ensino 

tradicional e insiram no contexto educacional uma visão “investigativa”, tendo em vista que, 

de acordo com Elza Passini (2010, p. 37) “temos que nos atualizar e virar a página da 

geografia descritiva para discutirmos os fatos geográficos numa abordagem analítica e crítica. 

A nossa proposta é o desenvolvimento de circunstância” de modo que os discentes consigam 

visualizar as relações e sistematizá-las no sentido de entender a dinâmica espacial.  

  O ensino mnemônico precisa ser substituído, abrindo assim espaço para práticas mais 

condizentes com a formação de alunos mais articulados e cientes da realidade em que vivem. 

O educador precisa estimular os seus alunos a partir do olhar espacial no qual os aspectos 

essências são a observação e análise dos lugares, incitando a leitura da paisagem por meio de 

uma visão ampliada e crítica. Para desenvolver todas essas habilidades nos alunos o professor 

carece da permuta constante de ideias. Kaercher (1999, p.50) aclara as discussões são 

essenciais com o propósito de “forçar o alunato a pensar o novo, a dizer sua ideia e não 

apenas repetir o que já foi dito pelo professor ou pelo livro”, sendo que o diálogo remete a 

troca constante de conhecimento no qual ambos agentes (professores e alunos) do processo 

estão aprendendo uns com os outros. 

 Essas atividades podem ser trabalhadas de acordo com novos olhares e novas 

perspectivas, tendo em vista que o lúdico se insere no ensino como proposta metodológica 

diferente com um caráter extremamente atrativo, “ou seja, aprendendo de uma maneira 

simples, brincando, muitas vezes sem perceber que está estudando, de uma forma dinâmica e 

atrativa, aproximando o aluno do conhecimento geográfico.” (RUPEL, 2009,  p. 3). 

Quando se pensa em trabalhar com o lúdico, muitos docentes se mostram temerosos de 

não deter o controle da turma, principalmente quando se trata de uma sala de aula contendo 

uma grande quantidade de alunos. Kimura (2008) diz que “nessas condições, seria desumano 

e arrogante colocarmos esse tema sem levarmos em conta as dificuldades pelas quais o 

professor passa”. 

Ciente do desafio de inserir essas atividades no ensino de geografia a autora supracitada ainda 
coloca que: 

É possível notar que esse tema refere-se a uma necessidade que é, ao mesmo 
tempo, uma dificuldade no tratamento do lúdico, que requer uma abertura 
subjetiva por parte do professor. Além disso, requer também um trabalho 
objetivo do profissional do campo didático-pedagógico (KIMURA, 2008, p. 
151). 



 
        Assim, trabalhar a Geografia com atividades lúdicas é uma opção metodológica para o 

docente, de modo que estas práticas venham permitir aos alunos fazer uma relação dos 

conceitos geográficos, bem como da relação homem-natureza, possibilitando aos educandos 

um incentivo para a busca do conhecimento.  

Realizar essas atividades satisfatoriamente pelo docente é possível através da definição 

dos objetivos a ser atingidos com a prática desenvolvida e através de um consenso com a 

turma sobre como realizar as dinâmicas sem provocar uma desordem na sala de aula e 

executar as atividades de uma maneira que seja proveitosa tanto para o professor quanto para 

os alunos, em um efetivo processo de ensino-aprendizagem.  

 Ao decorrer das atividades relacionadas ao estágio, verificamos um déficit relevante 

no que se refere ao ensino da cartografia. Considerando que é essencial o uso da cartografia 

no ensino de Geografia, buscamos trabalhar várias oficinas que envolvem representação 

gráfica, evidenciando sempre a importância da cartografia no ensino de geografia, uma vez 

que podemos utilizar o estudo dessa ciência como instrumento facilitador da compreensão dos 

aspectos geográficos. De acordo com PASSINATI e ARCHELA: 

Apresentamos, aqui, a geografia como a ciência que estuda a relação 
existente entre a sociedade e o meio e a cartografia como uma das 
ferramentas utilizadas para esse estudo. Em outras palavras, expomos a 
cartografia como instrumento de uso da geografia. A alfabetização 
cartográfica, por sua vez, leva cada indivíduo a compreender o espaço físico 
conhecido, facilitando a análise geográfica. (PASSINATI e ARCHELA, 
2007, pág. 172). 
 

 Assim, podemos destacar a importância de retratar a alfabetização cartográfica como 

procedimento facilitador que fornece subsídios para o ensino de Geografia. Diante disso 

esperamos que as práticas descritas abaixo, realizadas no estágio sirvam para descortinar, em 

toda sua complexidade, maneiras de trabalhar o lúdico como proposta metodológica para o 

ensino de Geografia.  

 

APRENDENDO GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA POR MEIO DE OFICINAS 

PEDAGÓGICAS  

Iniciamos o nosso estágio I no dia 07 de maio de 2012 e concluímos em 06 de junho de 

2012. A principio no dia 07 de maio, buscamos conhecer toda a estrutura da escola para 

termos uma noção da realidade a qual nós como estagiários estaríamos inseridos e quais 

práticas seriaram possíveis de ser realizadas a partir da estrutura física e disponibilidade de 

recursos da escola. Diante disso aplicamos um diagnóstico escolar com a diretora da escola e 



a partir dos dados disponíveis neste podemos então planejar nossas oficinas e verificarmos 

também as condições de trabalho disponíveis para o professor regente da nossa turma que era 

o 5º ano do período matutino dessa instituição de ensino.  

 E nesse mesmo dia já fomos apresentados aos estudantes e ao professor regente titular  

da turma a qual nós desenvolvemos nossas atividades de estágio I e aproveitamos para 

aplicarmos um questionário com os alunos para verificarmos vários aspectos como: a faixa 

etária, que tipo de atividades lúdicas eles mais apreciavam, onde residiam, o que entendiam 

por geografia , entre outros aspectos. 

Os espaços do cotidiano dos alunos devem ser aproveitados nas práticas de ensino, por 

isso o estudo do Bairro torna-se essencial sendo que o mesmo segundo Callai (2000, p.129) “é 

um dos lugares que está mais próximo do aluno, no qual ele convive com outras pessoas”. 

Diante disso conferimos que além de ser o lugar que tem um significado para o discente este é 

o espaço que pode ser percorrido por completo.  

O docente deve instigar seus alunos a fazerem a leitura do mundo e do seu espaço 

vivido e isso não deve ser feito a partir dos círculos concêntricos, pois estes seguem uma 

sequencia linear que empobrecem a capacidade de desenvolver nos alunos uma visão mais 

ampla e crítica do espaço nas diversas escalas de análise. O mais viável é trabalhar com todas 

as escalas de análise associando umas às outras e evidenciando como estas estão totalmente 

interligadas, sobretudo na sociedade atual na qual a globalização, travestida com o seu 

discurso de homogeneização, fragmenta os espaços gerando impactos aos indivíduos 

inseridos no mesmo.  

 Ao total participamos de 8 aulas no período de um mês e estas se dividiram em 4 aulas 

de observação das aulas do professor regente e outras 4 de execução de algumas práticas 

planejadas por nós estagiários.  

 Dessa forma as nossas duas primeiras aulas foram de observações do professor regente 

e a partir disso verificamos que os conteúdos que este estava explicando aos seus alunos eram 

referentes a noções de cartografia e a partir disso elaboramos e planejamos nossa primeira 

oficina. 

 Na terceira aula nós ministramos uma aula dialogada com os alunos buscando ao 

máximo trazer desses os seus conhecimentos empíricos e assim aos poucos eles perceberam 

que tinham a capacidade de construir conceitos e os conteúdos apresentados nessa aula foram: 

O sistema Solar, Mapas, Coordenadas geográficas e Escalas. 

 Na quarta aula aplicamos nossa primeira oficina, o mapa mental no qual solicitamos 

que os alunos desenhassem o percurso de suas casas até a escola (figura 1), “partir do 



universo da criança para ensiná-la a observar significa dar condições a ela de verificar todos 

os pontos importantes da realidade, que devem ser registrados por meio da escrita ou mesmo 

do desenho.” (Romano, 2010, p.157) e essa atividade tinha como objetivo verificar o grau de 

compreensão e de análise do espaço, além de algumas noções básicas de cartografia e 

trabalhar com o conceito de lugar. Nesse sentido Straforini (2006, p.94) enfoca que “a 

categoria lugar não menospreza o real, o vivido e abre caminho para o discente estabelecer 

relações com outros lugares e com o mundo”. Então podemos considerar o mapa mental uma 

boa ferramenta para instigar os discentes a demonstram suas noções de lugar partindo das 

suas perspectivas sobre o espaço mais próximo a sua realidade, e com isso ele pode 

estabelecer relações diversas entre o local e o global partindo de um conceito geográfico 

como o lugar. 

Figura1- Aluno construindo o mapa mental 

 

                                  Fonte : Os autores 

 Os mapas mentais surgiram a partir de pesquisas realizadas na França e tinham como 

objetivo verificar as noções de percepção e estruturação de espaço. E diante dessa perspectiva 

as cartas mentais são um reflexo da percepção do espaço do aluno como salienta Pontuskha: 

“As cartas mentais são instrumentos eficazes para compreender os valores que os indivíduos 

atribuem aos diferentes lugares. O espaço vivido é o conjunto de lugares de vida de um 

individuo. A casa, o lugar de trabalho, o itinerário de um a outro local formam os 

componentes do espaço vivido.” (PONTUSKHA, 2009, p.314).  

 

 Verificamos a partir desses desenhos uma noção de senso critico desses alunos do 5º 

ano que apesar faixa etária que variava dos 9 aos 14 anos vários desses alunos mostramos nos 

seus desenhos os problemas de estrutura do bairro Rosa Maria como falta de pavimentação e 



ausência de rede de esgoto em várias ruas. E esses alunos quando questionados sobre essas 

suas representações sabiam falar e questionar porque o bairro passar por essas problemáticas.  

Nessa perspectiva Pontuschka (2009, p.293) ressalta que “o desenho do aluno, é para o 

professor, um elemento de análise sobre o desenvolvimento cognitivo de certa realidade 

representada pelo aluno.” E assim esses desenhos acabam por oferecer aos docentes uma série 

de informações ligadas à realidade vivida pelos alunos. 

Figura 2 e 3: Aluna expondo seu mapa mental  

 

Fonte: Os autores.  

Figura 4 e 5: Alunos expondo seu mapa mental  

 

Fonte: Os autores 

 

 Durante a quinta e sexta aulas continuamos a observar as atividades do professor 

regente e na sétima aula fizemos uma revisão dos conteúdos já explicados pelo professor de 

uma maneira mais lúdica por meio de uma aula mais dialogada e descontraída, na qual 

buscamos esclarecer e relacionar para os alunos alguns conceitos básicos da ciência em foco, 

referentes ao Clima, Relevo, Vegetação, Hidrografia, Política, Economia, entre outros que se 

fazem importante na formação geográfica. 



 A oitava e última aula foi o momento em que aplicamos a segunda e oficina intitulada 

noções de lateralidade, na qual os alunos foram divididos em grupos e um dos componentes 

do grupo se deitava sobre a folha de papel madeira (figuras 6 e 7) e os demais faziam o 

contorno do corpo desse aluno, os objetivos dessa oficina era os de trabalhar noções simples 

de lateralidade como esquerda e direita e também a nação de limite como dentro e fora.  

Figura 6 e 7: Alunos realizando a oficina sob a nossa orientação.  

 

 Fonte: Os autores 

Figura 7 e 8: Contorno feito pelos alunos  

  
Fonte: Os autores 

 

Consideramos que essa oficina também obteve um resultado positivo como a anterior 

visto que os alunos souberam diferenciar a esquerda da direita (figuras 7 e 8) pois 

contornaram o lado direito de uma cor e o esquerdo de outra cor, a diferenciação de acordo 

com as cores possibilita uma noção de legenda. Como foram instruídos por nós estagiários e 

eles também compreendiam claramente as noções de limite visto que sabiam o que era dentro 

e o que era fora. Partindo dessa oficina podemos num dialogo com a turma esclarecer alguns 



conceitos da cartografia exemplificando para eles como eles poderiam utilizar as noções de 

limites, lateralidade e legenda na analise de mapas. 

 

Figura 8 e 9: Exposição dos trabalhos 

 

Fonte: Os autores 

Para que haja o bom aproveitamento do ensino/aprendizagem, vários elementos se 

inserem na dinâmica das atividades educativas. Nesse contexto a escola desenvolve um papel 

fundamental quando representa várias modalidades de linguagens e as utilizam como 

instrumentos de conhecimento, promovendo assim a interpretação desses saberes adquiridos e 

posteriormente acaba por desenvolver a capacidade cognitiva e intelectual dos discentes. 

Partindo desse pressuposto, podemos considerar que o processo educacional é formado por 

um sistema de relações, no qual o professor, conforme Pontuschka (2009) exerce um papel 

importante nesse processo, como mediador entre o aluno e a informação recebida, 

promovendo o “pensar sobre” e desenvolvendo a capacidade do aluno de contextualizar, 

estabelecer relações e conferir significado as informações, no sentido de fazer com que os 

mesmos analisem de modo crítico as relações que se estabelecem no espaço que os 

circundam.   

Com os problemas conjunturais vivenciados pela educação pública, tem sido cada vez 

mais difícil ministrar aulas atrativas, sendo assim é importante pensar novas metodologias 

para que a aprendizagem seja concretizada, para isso é essencial o planejamento docente. 

Nesse sentido, podemos evidenciar como proposta de estratégia metodológica a inserção de 

atividades lúdicas, no sentido de diversificar as aulas tornando-as mais atraente. Assim, o 

professor pode se utilizar de ferramentas pedagógicas que possam auxiliar no processo de 



ensino e aprendizagem com uma proposta de despertar o interesse dos alunos para o 

conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

       Consideramos necessário ressaltar a importância das contribuições que o Estágio 

Supervisionado em Prática de Ensino em Geografia proporciona para os alunos de graduação 

nas licenciaturas, à medida que os mesmos devem ser levados ao ambiente escolar o mais 

cedo possível, é nessa ambiência que o estagiário tem a oportunidade de conhecer a realidade 

na qual ele vai se inserir posteriormente. 

Através das oficinas, foi possível estabelecer nas aulas de geografia um caráter 

educativo, atrativo e dinâmico, isso se deu por meio do desenvolvimento das duas atividades 

sobre os temas alusivos à cartografia, considerando que a referida temática se faz essencial 

para a formação geográfica dos alunos. Sendo assim, o professor tem a oportunidade de 

inserir no ensino básico diversas estratégias e diferentes metodologias no sentido de estimular 

os alunos a aprender e a exercitar seu conhecimento crítico e analítico do espaço vivido e a 

influência do global de forma lúdica, atrativa, dinâmica e, sobretudo significante para a vida 

dos mesmos.  

 O estágio foi importante para diagnosticar a realidade da Escola Municipal Lauro 

Rocha em toda sua dinâmica, sejam na estrutura física, no corpo docente, os recursos 

didáticos, os espaços pedagógicos, as observações das aulas do professor regente, a aplicação 

de oficinas pertinentes à cartografia, no sentido de estimular a participação dos discentes no 

processo de ensino/aprendizagem; a festa de encerramento que serviu para estreitar os laços 

de sociabilidade entre os discentes e professores, enfim, vários elementos que consideramos 

importantes, tendo em vista que essa experiência teórico/prático serviu como arcabouço para 

tirocínios posteriores.  
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