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RESUMO 
 
O presente artigo tem pretensa de desenvolver metodologias de ensino, que possam 
auxiliar na ampliação educacional dos estudantes de ensino fundamental, volvida para a 
construção de categorias geográficas como Lugar e Paisagem. Dispondo-se levar estes 
alunos a perceber através dos mapas mentais a paisagem e o lugar que habitam. Neste 
contexto, as novas percepções do espaço vivido expressam representações espaciais que 
levam os alunos a construir sua própria referência, tendo os Mapas Mentais como um 
dos seus principais aportes metodológicos. O desenvolvimento do estudo dos conceitos 
de lugar e paisagem levarão os educandos à possibilidade de conhecer o seu lugar como 
ele se apresenta, como também de que forma o externo modifica o local.                                                 
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ABSTRACT 
 
This article is supposed to develop teaching methodologies that can assist in the 
expansion of education for elementary school students, directed for the construction of 
geographical categories as Place and Landscape. Offering to take these students to see 
through the mental maps the landscape and the place they inhabit. In this context, the 
new insights of the lived space express spatial representations that lead students to build 
their own reference, with the Mind Maps as one of its main methodological 
contributions. The development of the study of concepts of place and landscape will 
lead the students to the possibility to know their place as it shows itself, as also to 
modify the external site. 
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Este trabalho se encontra em fase inicial com levantamentos bibliográficos e 

estudo do Bairro Tabuleiro do Martins, o mesmo procura desenvolver uma metodologia 

que torne maior a participação dos estudantes em sala, como também os tornar 

conhecedor de sua própria realidade. O reconhecimento do lugar e a interpretação da 

paisagem é uma possibilidade, que poderá permitir autonomia por parte dos alunos na 

sociedade contemporânea. Então, há necessidade de procedimentos que auxilie no 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Assim, se desenvolve uma visão da 

realidade desses sujeitos, que na maior parte das vezes, a realidade se mostra de forma 

incompleta quanto o contexto não considerado. Desse modo, a utilização dos Mapas 

Mentais são formas de linguagens que refletem o espaço vivido concebido em todas as 

suas nuances, cujos signos são edificações sociais. 

Os desenhos feitos pelos estudantes, estes que exigem uma organização mental, 

possibilitando maior percepção, tornando-o conhecedor de seu próprio lugar, de sua 

identidade, para que depois eles possam conhecer o mundo a partir do vivido (os 

aspectos culturais e sociais do individuo e do lugar no qual está inserido). Com a 

utilização avaliativa permitida pela constituição de mapas mentais para o ensino da 

geografia, na perspectiva de valorização do aluno, como ator de transformação do 

espaço Geográfico ao partir do particular para o geral e vice-versa.  

A leitura dos lugares mais distantes é facilitada pela comparação com o seu 

lugar, conhecer o mundo a partir do vivido, observado a partir de sua casa até a 

totalidade. Os procedimentos contam com a reprodução de suas observações percebidas 

no lugar, observações das manifestações culturais (como influenciaram no 

desenvolvimento do bairro) e as principais vias de acesso. Para tanto, foi realizada 

leituras referentes aos conceitos definidos por Tuan (1983); Kozel (2008); entre outros 

para interpretação e explicação da proposta.  

A paisagem é uma das categorias geográficas que faz parte do dia a dia dos 

sujeitos que no espaço estão inseridos, alterada de acordo com as necessidades sociais. 

A paisagem é formada por características distintas e qualquer que seja a alteração vai 

alterar a dinâmica do espaço. Assim, se deseja obervar como os alunos veem à dinâmica 

da paisagem, observada a partir do lugar. Nesse sentido, o lugar é onde se cria 

afinidade, identidade e um sentimento de pertencimento.   

As percepções dos educandos são percebidas através de mapas mentais o 

principal aporte metodológico para o desenvolvimento pedagógico. O mapa mental é 



 

compreendido como uma expressão do vivido, através de uma linguagem gráfica, sendo 

o mesmo um trabalho técnico, uma vez que visa comunicar à ideia que o sujeito tem de 

seu lugar, sendo ainda um documento que está contido na memória de cada um, 

representado por suas percepções. O mapa mental deve ser vislumbrado como um 

documento que transmite informações. Nogueira define mapas mentais como 

“representações construídas inicialmente tomando por base a percepção dos lugares 

vividos, experienciados, portanto de uma dada realidade”. (2004, p. 129). Observa-se 

que as representações são acarretadas a partir das questões de orientação e de 

localização do aluno.  

 
Método 
 
 Como metodologia a pesquisa utiliza um método que valorize aos educandos, 

através de suas percepções, o método utilizado será Fenomenológico, que segundo 

Rodrigues “preocupa-se com a descrição direta da experiência, tal como ela é. A 

realidade é construída e entendida como o compreendido, o interpretado, o comunicado 

pelo resultado da pesquisa”. (RODRIGUES et. al, 2005, p. 60). Desta forma os 

educandos retratarão sua realidade através dos mapas mentais de seu próprio punho, 

assim compreendendo que a realidade não se apresenta de forma unívoca, coexistindo 

vastas interpretações de um mesmo fenômeno, que precisa ser conhecido e 

desmistificado.  

 Visando compreender como os estudantes do sexto ano do ensino fundamental 

veem seu lugar e interpretam sua paisagem na probabilidade de (re) conhecimento do 

seu cotidiano.  

 A pesquisa se divide em duas partes a primeira em desenvolvimento de assunto 

com base das categorias geografia de paisagem e lugar, viagem de campo pelo bairro, 

localização dos pontos de referencias, constituição e interpretação dos mapas mentais. A 

segunda fase se dá pela avaliação do que foi apreendido pelos educandos. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa é imprescindível, que se conheça totalmente 

o lugar, no caso o bairro. A proposta foi elaborada para os alunos do ensino 

fundamental de sexto ano, com idade de 10 a 13 anos de idade, como sequência didática 

se pretende implementar atividades como inferência a realidade local dos alunos, sua 



 

identidade, seu espaço vivido, que permitirá as novas gerações o acesso ao conjunto de 

conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 20-8), 

explicam que “as novas abordagens para o ensino da geografia, devem ser feitas de 

forma onde possam possibilitar uma maior reflexão de diferentes aspectos de um 

mesmo fenômeno, como, de que forma ocorrem as alterações do espaço”.   

Assim, o intercâmbio entre aluno e educador que é, e será o canal de 

assimilação, ler não é tão difícil, mas saber como, se torna complexo para o aluno se 

não tiver um professor “na busca e formulação de hipóteses e explicações das relações, 

permanências e transformações que aí se encontram em interação.” (BRASIL, 1997, p. 

19-25).  

Neste caso é crivo evidenciar os mapas mentais como forma de representação do 

vivido, evidenciado, mas, não interpretado, (por isso que este trabalho é pertinente) os 

mapas representarão o espaço vivido e transformado socialmente, através de culturas, 

economias, políticas entre outros fatores. Nogueira ressalta, que “os mapas mentais 

contém saberes sobre lugares que só quem vivi neles pode ter e revelar”. (NOGUEIRA, 

2004, p. 130). Abaixo a sequência adotada na construção dos mapas mentais:  

1° Passo: saber idade e ano escolar dos alunos, para saber se estão de acordo 

idade e ano escolar; 2° Passo: desenvolver assuntos sobre as categorias geográficas 

Paisagem e Lugar e os pontos cardeais fundamentais para localização; 3° Passo: 

Identificação do bairro, nome do bairro popular e/ou oficial. O porquê desse nome? 

Existiram outros nomes? Quais? 4° Passo: reconhecimento do Bairro para melhor 

constituição do saber. Nomes das principais ruas, avenidas, praças e outros lugares do 

bairro. Por que desses nomes? Quem escolhe esses nomes? Localização e orientação 

dos espaços do bairro; 5° Passo: localização do bairro da escola na planta de Maceió; 

localização dos bairros vizinhos em relação aos pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. 

O que o faz identificar o bairro, como a igreja, linha de ônibus, supermercado, praça, a 

feira-livre, entre outros; 

Esta parte mostra que crescer no lugar significa ir se encontrando com claridade, 

as circunstancias que dão significados a este lugar no tempo em que se vive. Assim se 

chegará à totalidade-mundo que já faz parte da vida do individuo, mas que não sabe 

como esta mundialização altera e transforma seu lugar. Pois estas exigências externas 

adentram no lugar lhe dando novos significados. E para que seja contextualizado o 

espaço mundo é necessário partir do imediato, aquilo que constituem sua experiência 



 

cotidiana para que percebam à realidade a sua volta dando opinião a mesma, para haver 

uma transformação. 

6° Passo: aula de campo, conhecer e analisar o Bairro para compreender a 

maneira pela qual vive a sociedade que esta em contato e, de que forma o externo 

modifica o lugar de vivencia. Ponto de parada: Feirinha do Tabuleiro do Martins; 

Avenida Durval de Góes Monteiro; Favela de Lona; Posto de Saúde Cobel II (Ibe Gato 

Falcão); 

7° Passo: observar a composição da população (identidade cultural e, aspecto 

econômico), desenvolvimento da economia, infraestrutura (se há coleta de lixo, se tem 

saneamento básico). Onde estão localizadas as manifestações culturais (pontos de 

referências do bairro), e, se há participação dos moradores; 8° Passo: localizar os 

equipamentos urbanos do bairro. Como por exemplo: comércio, postos de saúde; 

escolas entre outros; 9° Passo: como identificar as primeiras construções do bairro? 

Como vivem as pessoas do bairro atualmente? O que foi construindo recentemente no 

bairro da escola? Qual a finalidade dessas construções? Como sabemos que as 

construções são antigas? O que essas construções representam, para o bairro? Quais os 

diferentes tipos de moradia existentes no bairro? (casas, conjuntos, favela, vilas, 

apartamentos, entre outros), e como estão distribuídas no bairro?  

A aula de campo para explicar as características do Bairro, fenômenos e fatos, 

que nele se passam como também compará-lo a outros lugares iguais, diferentes e 

similares a este. Analisar causas e consequências das transformações. A criança aprende 

contextualizar seu meio e ser levada a entender e estender seu olhar na direção de novos 

horizontes saindo do particular para o geral e do geral para o particular.  

10° Passo: construção dos mapas metais. Primeiro, desenhar o caminho que leva 

de casa a escola. Observar durante este trajeto a maior quantidade de informações 

possíveis, para serem representadas com detalhe. Logo deve descrever e falar como o 

percebeu. E, 11° Passo: ampliar área de representação espacial do bairro. Desse modo, 

cada aluno elabora o mapa mental do bairro em que mora e apresenta no coletivo de 

alunos.  

Nessa perspectiva os alunos serão levados a representar o caminho de casa a 

escola e depois o mapa que represente o bairro por inteiro. Em destaque o que ele 

observa durante o trajeto, observando no bairro as manifestações de danças, religiões, 

folclore, construções, entre outros fatores. Assim iniciado o processo de reconhecimento 

do lugar e o estudo geográfico. Depois comparar o seu lugar (bairro) com outros, as 



 

manifestações culturais de seu lugar com outras, de que forma alterou a paisagem e a 

identidade do lugar.  

 

Mapa Mental para o Reconhecimento do Vivido 

 

A geografia como ciência social deve considerar o alunado e a sociedade em que 

vivem, para que possam se redescobrir na sua realidade. O aluno é o principal 

protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Assim, a interação entre professor-

aluno e aluno-aluno através da solidariedade de constituição da visão critica e 

construção de saberes, permite uma melhor compreensão do lugar e da leitura da 

paisagem, cada um tem sua própria visão, que pode unir-se a outra, o estudo é a 

transformação intelectual do sujeito. 

Então, há necessidade de novos procedimentos que auxilie no desenvolvimento 

do ensino-aprendizagem desenvolvido a partir das percepções dos educandos. Segundo 

Tuan (1980, p. 14) “a percepção é uma atividade, um estender-se para o mundo. Os 

órgãos dos sentidos são pouco eficazes quando não são ativamente usados”. Assim 

podemos compreender, que quando bem utilizados os órgãos do sentido a paisagem se 

torna cada vez mais repleta de informações. O que leva Callai (2009, p. 110) a confirma  

a “paisagem é tudo aquilo que se vê que a nossa visão alcança, e a nossa visão depende 

da localização em que está”. 

É importante levar os alunos a perceber a configuração da paisagem como 

produto social do lugar em que habita por meio de percepções do próprio Bairro 

Tabuleiro do Martins usando relatos, registros fotográficos e constituição de mapas 

mentais, que representarão a paisagem como seu lugar, constituição de sua identidade 

estando o mesmo mundializado.  

 

O mundo cultural é considerado não apenas como uma soma de objetos, 
mas como uma forma de linguagem explicitada no sistema de relações 
sociais no qual estão inseridos valores, atitudes e vivências, e essas 
imagens passam a ser entendidas como mapas mentais. (KOZEL, 2008, 
p. 2) 

 

 Assim, é importância que seja estudado as categorias geográficas, podendo ser 

chamado de estudo da paisagem e do lugar, tendo como pressuposto, o vivenciado pelo 

aluno em seu cotidiano, para que o mesmo venha  entender, paisagem e lugar a partir de 

uma escala, o lugar como sua casa, o lugar como  sua rua, como seu bairro entre outros. 



 

Mas durante a aprendizagem será inserido elementos globalizadores deste espaço, como 

indicar que o padrão de consume existente numa escala mundial. Nesta perspectiva 

Tuan (1983), define lugar como “íntimo”, onde as pessoas se integram, têm 

significados, afetividade e emoção. 

 A casa do aluno é um centro de encontro familiar para a produção social, 

constituição da moral, da identidade, da cultural, da religião e do reconhecimento ético-

político-social.  A casa é em sua essência o lugar repleto de intimidade onde a relação e 

a coexistência de pessoas, dão a este lugar significados, sentimentos e existência. Ainda 

mais, o lugar é por natureza local que se construiu ou, se constrói uma identidade 

apropriável para vida, recheado de laços afetivos e relações sociais com o todo que 

forma e, que transforma. 

O centro do universo para o aluno é a sua casa, que sai para o vizinho mais 

próximo, que em seguida segue para sua rua, logo depois compreende o bairro, por 

conseguinte o município e, logo após o mundo, mundo este que está presente em seu 

lugar. Cada indivíduo tem uma maneira própria de ver o mundo, de perceber o que está 

á sua volta, as percepções espaciais dos sujeitos variam de acordo com o que o sujeito 

conhece do espaço, como também podendo ser alterados os sentidos das coisas, por 

razão da cultura entre outros fatores. Desta forma, o mapa mental de uma criança, não 

será igual ao de outra criança, por mais que tenha bastante similitude.  

 
 
Do mesmo modo que se espera que a escrita dê maior autonomia para 
o indivíduo, a construção e o uso do mapa mental apresenta o mesmo 
objetivo. Ao invés de somente trabalhar com mapas existentes, o 
aluno precisa ter a oportunidade de expressar suas leituras a respeito 
dos lugares, por meio do desenvolvimento e da integração dos mapas 
mentais nas atividades escolares e cotidianas. Essa prática conduz para 
um avanço na capacidade cognitiva do indivíduo, pois além de ler ele 
terá condições de “escrever” o mapa, ampliando sua relação com esta 
linguagem. (RICHTER, 2010, p. 89). 
 

 

O aluno será levado a entender onde mora e qual a importância de saber 

(re)construir e contextualizar, para depois do processo saber que sua paisagem é o que 

consegue ver em seu lugar.  

 

Como já dissemos, a totalidade mundo não existe enquanto uma 
concretude, a não ser enquanto planeta. Mas o planeta Terra enquanto 
um corpo físico não nos interessa, mas sim aquilo que lhe preenche de 



 

vida e sentido: a humanidade se realizando nos lugares, afinal, 
ninguém mora e vive em todo mundo. (STRAFORINI, 2001, p. 73). 
 
 

 Pode-se imaginar no cotidiano das escolas, bairros e outros lugares, os alunos, 

que observam o espaço, que percorrem seu lugar dia após dia, mas não consegue 

identificar seus elementos e suas alterações, sua sociedade e sua cultura. Porque ver, não 

significa (re) conhecer. Assim compreende-se que: 

 

O odor tem o poder de evocar lembranças vívidas, carregadas 
emocionalmente, de eventos e cenas passadas [...] De onde vem esse 
poder? Diversos fatores intervêm [...] o poder de um odor em 
transportarmos ao passado [...] quando retornamos a cena [...] não 
somente a paisagem mudou, mas também a maneira como a vemos. 
Não podemos recapitular completamente o sentido essencial de um 
mundo visual do nosso passado sem o auxílio de uma experiência 
sensorial que não mudou; por exemplo, o forte cheiro da alga marinha 
apodrecendo. (TUAN, 1980, p. 11- 2).  

 

As percepções, as experiências e as lembranças dos indivíduos e dos grupos 

sociais são, portanto, elementos importantes na composição do saber geográfico através 

das interpretações do lugar. 

O aluno muitas vezes, conhece mais de outro lugar a seu próprio lugar, devido à 

intrusão midiática na vida social. Desta forma, deve-se apresentar conteúdos, que 

contextualizem o espaço vivido, assim se embasando da natureza e da sociedade local.  

Segundo Straforini (2001, p. 83), “não podemos mais negar a realidade ao aluno. A geografia, 

necessariamente, deve proporcionar a construção de conceitos que possibilite ao aluno 

compreender o seu presente e pensar o futuro com responsabilidade [...]”.  

Os mapas mentais inseridos no ensino de Geografia contribuem para que os 

alunos entendam com mais facilidade as transformações do espaço geográfico em que 

estão inseridos. Então explica Cavalcanti: 

 
A geografia defronta-se, assim, com a tarefa de entender o espaço 
geográfico num contexto bastante complexo. O avanço das técnicas, a 
maior e mais acelerada circulação de mercadorias, homens e ideias 
distanciam os homens do tempo da natureza e provocam certo 
encolhimento do espaço de relações entre eles [...] (2005, p.16). 
 
 

Desta forma, é fato importante, que o educando esteja inserido dentro daquilo 

que está estudando, proporcionando a compreensão de que ele é um participante ativo 

na produção do espaço geográfico. Nesse momento, é necessário que a criança tenha 



 

algum domínio dos conceitos geográficos, para que se orientem dentro deste espaço de 

vivencia.  

 
No entanto, a localização geográfica constrói-se à medida que o 
sujeito se torna capaz de estabelecer relações de vizinhança (o que 
está ao lado), separação (fronteira), ordem (o que vem antes e depois), 
envolvimento (o espaço está em torno) e continuidade (a que o recorte 
do espaço a área considerada corresponde) entre os elementos a serem 
localizados (ALMEIDA; PASSINI, 2004, p. 33). 

 

Resultados Parciais  

 

No momento atual a atual pesquisa se encontra em reconhecimento da área de 

trabalho, o Bairro e em levantamento bibliográfico, por isso os dados são parciais, não 

dispondo de dados mais concretos por enquanto. 

Esta proposta de prática de ensino de Geografia para alunos de sexto ano se 

fundamenta utilizando os Mapas Mentais. Assim a avaliação no ensino, principalmente 

na matéria de geografia, é desenvolvido a partir do ato de decoração, através de 

perguntas diretas que esperam repostas prontas, transformando o aluno em mero 

reprojetor de ideários e, não em críticos conhecedores, pois acabam escrevendo algo que 

nem se quer sabem seu significado. Segundo Rabelo e Cavalcanti, (2009, p. 4), “a 

avaliação assume um caráter regulador [...] autoritário e desvinculado do processo de 

ensino-aprendizagem [...] não cabendo a ela criatividade [...]”. 

Mas, neste caso a avaliação a ser desenvolvida parte do processo de apreensão e 

constituição do cotidiano dos alunos, onde os mesmos serão os principais atores de 

transformação social e participantes ativos do processo de ensino-aprendizagem, 

cabendo à criatividade de cada um uma importante função. Assim, pode-se saber até 

que ponto seu trabalho permite as inferências, a constituição, a interpretação para a 

representação do alunado quanto a seu lugar, no reconhecimento da paisagem. 

Os mapas requerem uma construção de significações vividas dos sujeitos, que 

estão inseridos no Bairro Tabuleiro do Martins. Mas, que não sabem fazer as 

interpretações corretas busca-se uma “interpretação/decodificação”, do espaço vivido 

alterado e transformado pelos conjuntos sociais deste lugar. 

  
 A linguagem aparece como uma semantização que os sujeitos fazem 
de seu espaço vivido ou uma modalidade privilegiada de 
representação. Essa linguagem é referendada por signos que são 
construções sociais. É nessa perspectiva que entendemos os mapas 



 

mentais: uma forma de linguagem que reflete o espaço vivido 
representado em todas as suas nuances, cujos signos são construções 
sociais. (KOZEL, 2008, p. 2) 

 

 A avaliação concebida de que forma os alunos vejam o Bairro Tabuleiro do 

Martins, com a perspectiva de evidenciar a assimilação dos sujeitos quanto os assuntos 

propostos, nas seguintes perguntas. Onde estão localizadas as manifestações culturais 

do Bairro? Como se desenvolve a economia do Bairro Tabuleiro do Martins?  Quem 

são as pessoas que moram no bairro Tabuleiro do Martins (sujeitos sociais de 

transformação do espaço)? Quais as percepções das pessoas nas transformações 

geográficas do Bairro Tabuleiro do Marins? Como definem lugar e paisagem? Qual a 

sua percepção quanto o lugar e, o que faz este lugar está mundializado? 

Preestabelecer que o educador tem um papel, pois norteará seu aluno a entender 

onde mora e qual a importância de saber sobre sua paisagem e o reconhecimento do 

lugar, sendo o mesmo o facilitador da aprendizagem, para o reconhecimento das 

transformações do espaço, qual estão inseridos, mas que não conseguem ter uma visão 

crítica e reflexiva da realidade.  

 

Considerações Finais  

 

A elaboração deste trabalho permitiu desenvolver uma proposta metodológica 

considerando as categorias geográficas de Paisagem e Lugar e a utilização dos Mapas 

Mentais. Os mesmos compõem em um dos instrumentos metodológicos a ser utilizado 

nas aulas de Geografia, notadamente, porque valoriza a percepção e representação do 

educando no processo de ensino e aprendizagem. A contextualização e problematização, 

desconstrução e reconstrução do conhecimento, insinuando a aproximação das 

informações com a realidade do educando, de modo que o ensino de Geografia torne-se 

algo verdadeiramente expressivo.  Desta forma, se pretendeu obter como resultados, a 

partir da avaliação, que os educandos possam se reconhecer no espaço vivido, como 

também desmistificar seu lugar podendo conhecer, a cultura do bairro, a economia, as 

percepções das pessoas e quem compõe o bairro. Estudando os conceitos de lugar e 

paisagem a partir do espaço vivido, que será representado pelo alunado através da 

constituição de mapas mentais, como forma de representação de linguagem que poderá 

trazer consigo a identidade de cada sujeito, para que possam reconhecer as 



 

transformações do espaço geográfico. E, que se vejam como transformadores da 

paisagem, conseguindo ler a realidade ao seu redor.  

 Há um desejo que as crianças avancem e percebam claramente o funcionamento 

de seu lugar tomando noções espaciais desde cedo para expressarem sua opinião e 

mudar com isso sua realidade, para que realmente venham a avançar para uma vida 

mais justa a todos os membros e, incentivar uma escola de amplo horizonte, que 

promova a pesquisa, propiciando mudanças. 
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