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RESUMO 

O ensino de Geografia nos anos inicias do Ensino Fundamental se caracteriza pelo trabalho 

articulado com as múltiplas linguagens na perspectiva de contribuir para a construção dos 

saberes geográficos dos alunos. Dentre essas linguagens podemos citar as histórias infantis e os 

desenhos como propostas de atividades que buscam fomentar a imaginação e a criatividade 

desses sujeitos, muito comum nessa fase da escolaridade. Desse modo,  a presente dissertação 

tem como objetivo geral analisar a potencialidade do uso das histórias infantis associadas a 

construção de mapas mentais para o desenvolvimento dos saberes geográficos dos alunos dos 

anos iniciais do ensino fundamental. Tendo por base esse foco, partimos do pressuposto que os 

conceitos geográficos pertinentes ao trabalho escolar de Geografia nesta fase, como Lugar e 

Paisagem, precisam ser associados às atividades didático-pedagógicas que possibilitem a 

compreensão dos alunos sobre o cotidiano e de suas práticas sociais. Assim buscamos integrar 

na prática escolar a contação de histórias infantis e a construção de mapas mentais, como 

linguagens potenciais ao universo desses alunos e como mediação para a construção dos saberes 

geográficos. Para isso, selecionamos duas turmas de 3º ano do EF de uma escola pública de 

Goiânia/GO para a contação de duas histórias, a saber: “O menino que colecionava 

lugares/Jader Janer” e “Chapeuzinho Vermelho/Irmãos Grimm”, e, posteriormente, foram 

realizadas duas atividades de elaboração de mapas mentais, sendo uma na perspectiva de 

contribuir para a construção do conceito de Lugar e outra para o conceito de Paisagem. Como 

resultados, pudemos observar inicialmente a forte potência dessas linguagens para o trabalho 

em sala de aula, pois os alunos mostrara-se motivados para desenvolver as atividades propostas 

a partir da contação de história e na construção das representações cartográficas. Além disso 

foi possível analisar como os conceitos de Lugar e Paisagem foram compreendidos de modo 

mais claro pelos alunos a partir da articulação com essas linguagens. Foi perceptível como a 

contação de histórias e os mapas mentais possibilitaram o entendimento desses conceitos, bem 

como sua articulação com o cotidiano desses sujeitos. Por fim, reconhecemos a potencialidade 

dessas linguagens associadas às práticas escolares de Geografia e construídas a partir de 

contextos de vivências e experiências dos alunos. 
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RESUMEN 

La enseñanza de la Geografía en los primeros años de la Escuela Primaria se caracteriza 

por el trabajo articulado con múltiples idiomas en la perspectiva de contribuir a la 

construcción del conocimiento geográfico de los estudiantes. Entre estos idiomas 

podemos mencionar los cuentos infantiles y dibujos como propuestas de actividades que 

buscan fomentar la imaginación y creatividad de estos sujetos, muy comunes en esta etapa 

de la escolarización. De este modo, la presente disertación tiene como objetivo analizar 

el uso potencial de los cuentos infantiles asociados con la construcción de mapas mentales 

para el desarrollo del conocimiento geográfico de los estudiantes de los primeros años de 

la Escuela Primaria. Basados en este enfoque, asumimos que los conceptos geográficos 

pertinentes al trabajo escolar de Geografía en esta etapa, como Lugar y Paisaje, deben 

asociarse con actividades didácticas y pedagógicas que permitan a los estudiantes 

comprender la vida cotidiana y sus prácticas sociales. Así, buscamos integrar en la 

práctica escolar el relato de cuentos infantiles y la construcción de mapas mentales, como 

lenguajes potenciales para el universo de estos estudiantes y como mediación para la 

construcción del conocimiento geográfico. Para hacer esto, selecionamos dos clases del 

tercer año del EF de una escuela pública en Goiânia / GO para contar dos historias, a 

saber: "El niño que coleccionó lugares / Jader Janer" y "Caperucita Roja / Hermanos 

Grimm" Más tarde, se llevaron a cabo dos actividades de mapeo mental, una de las cuales 

fue contribuir a la construcción del concepto de Lugar y otra al concepto de Paisaje. Como 

resultados, pudimos observar inicialmente el gran poder de estos idiomas para el trabajo 

en el aula, ya que los estudiantes se sintieron motivados a desarrollar las actividades 

propuestas a partir del conteo de historia y la construcción de las representaciones 

cartográficas. Además, fue posible analizar cómo los conceptos de Lugar y Paisaje se 

entendían más claramente por los estudiantes a partir de la articulación con estos idiomas. 

Se notó cómo la narración y los mapas mentales hicieron posible la comprensión de estos 

conceptos, así como su articulación con la vida diaria de estos sujetos. Finalmente, 

reconocemos la potencialidad de estos idiomas asociados a las prácticas escolares de 

geografía y construidos a partir de contextos de experiencias y experiencias de los 

estudiantes. 

 

Palabras-Clave 

Cartografía. Historias Infantiles. Enseñanza de Geografía. Años Iniciales. Imaginación.  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a infância ouvimos histórias, imaginamos lugares e pintamos paisagens. O desejo 

de conhecer o mundo levou-me muito cedo ao ambiente escolar, onde sempre quis permanecer. 

No Ensino Básico as cores e formas dos mapas mostravam a diversidade presente no universo, 

tudo isso foi um convite à Geografia.  

Na licenciatura compreendemos a Cartografia como linguagem e a consideramos 

imprescindível para maior compreensão dos conceitos geográficos por parte dos alunos. Em 

minhas primeiras experiências como professora do Ensino Básico, percebi que os estudantes 

chegam ao 6° ano do Ensino Fundamental (EF) com dificuldades na leitura de mapas e ainda 

prevalece o uso dos mesmos apenas para a localização dos fenômenos.  

Nesse contexto surgem questionamentos acerca dos processos de ensino-aprendizagem 

nos anos iniciais que culminaram na elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Analisamos, portanto, em que medida as histórias infantis poderiam auxiliar o processo de 

construção do conhecimento geográfico tendo a linguagem cartográfica como instrumento 

mediador. Percebemos que uma história infantil colabora com os saberes geográficos, pois 

instiga o aluno a imaginar o espaço e construir uma trajetória passível de ser representada por 

meio de mapas mentais.  

Seguimos para o mestrado com uma proposta de contribuir com a construção dos 

saberes geográficos nos anos iniciais do EF. Neste estágio de formação pretendemos que os 

escolares sejam capazes de representar e interpretar informações espaciais, bem como romper 

com o tradicionalismo, no que se refere à simples reprodução de mapas nas práticas escolares 

de Geografia desvinculado de sentido ou contextos dos conteúdos geográficos. 

Desse modo, nossa pesquisa se aproxima do imaginário, posto que acreditamos ser um 

elemento motivador em aulas nos anos iniciais do EF, com a compreensão do espaço geográfico 

mediado pela linguagem cartográfica. Nessa fase de escolarização a imaginação e a criatividade 

são elementos muito presentes tanto na vivência desses sujeitos como no processo de ensino-

aprendizagem, as histórias infantis permitem que os alunos construam espaços inventados e as 

relacionem com a realidade.  

Os alunos dos anos iniciais têm uma elevada capacidade de imaginação e a contação de 

histórias é uma prática pedagógica muito presente nesta fase de escolarização. As histórias 

infantis motivam a imaginação e possibilitam a construção do espaço do personagem, por meio 

dos mapas mentais, sendo que estes são instrumentos de análise geográfica e de fundamental 

importância para colaborar na leitura espacial dos alunos. 
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Objetivamos analisar a potencialidade do uso das histórias infantis associadas a 

construção de mapas mentais para o desenvolvimento dos saberes geográficos dos alunos dos 

anos iniciais do ensino fundamental. Para tanto nos faz necessário reconhecer a importância 

dos conceitos geográficos lugar e paisagem nos anos iniciais do EF e sua articulação com os 

conteúdos escolares e saberes geográficos nesta fase da escolarização; bem como identificar os 

saberes geográficos presentes nas histórias infantis na perspectiva de contribuir com a 

aprendizagem dos alunos a partir dos conceitos lugar e paisagem e ainda, analisar a 

potencialidade da construção de mapas mentais na contação de histórias infantis e sua relação 

com o ensino dos conteúdos geográficos.  

Assim, nossa intencionalidade é contribuir para o ensino de Geografia dos anos iniciais 

de modo a valorizar a imaginação dos alunos, uma vez que o uso das histórias infantis somado 

à linguagem cartográfica pode contribuir com a aprendizagem desta ciência e possibilitar a 

construção de conceitos como Lugar e Paisagem de maneira mais coerente com o nível de 

cognição desses alunos. 

Nosso trabalho pode ser inserido na atividade cotidiana e ter como base, além dos 

procedimentos racionais e sistemáticos, a imaginação que também nos auxilia no pensar o 

mundo e compreender as relações humanas no espaço geográfico. Demo (1996, p. 34), nesse 

sentido, trata a pesquisa como um “questionamento sistemático crítico e criativo, mais a 

intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em 

sentido teórico e prático”.  

Compreendemos que para o desenvolvimento desse trabalho é necessário somar à 

criatividade, a crítica, a teoria e a prática. Zago (2013) nos fala que para compreender o ser 

social como totalidade é preciso partir do observável para a essência. Portanto, a pesquisa está 

pautada na construção teórica e também pela abstração do sujeito criativo, porém com a 

intencionalidade do mesmo se tornar construtor e leitor crítico de mapas.  

Do ponto de vista de sua natureza a pesquisa é aplicada, de acordo com Barros e Lehfeld 

(2000, p. 78), esse tipo de pesquisa busca a aplicação de resultados a fim de “contribuir para 

fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”. 

Nesse sentido, objetivamos gerar conhecimento e este ser desenvolvido pelos professores dos 

anos iniciais, direcionado a contribuir para solucionar problemas que tangem o processo de 

construção de conceitos geográficos.  

No que se refere aos objetivos à pesquisa, na leitura de Gil (2008), a mesma é 

exploratória, uma vez que envolve levantamento bibliográfico, construção de hipótese, diálogos 
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com pessoas que têm experiência com os sujeitos e análise específica do processo de ensino-

aprendizagem de escolares.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa é participante, pois se realiza 

pela interação entre pesquisador e sujeitos pesquisados. Schmidt (2006), afirma que o termo 

participante sugere a inserção do pesquisador em um campo de investigação formado pela vida 

social e cultural de um outro que participará da investigação na condição de colaborador.   

Quanto à forma de abordagem ao problema a pesquisa é qualitativa, uma vez que os 

números não são suficientes para descrever as relações existentes entre o espaço analisado e os 

sujeitos envolvidos no processo de construção do conhecimento geográfico. (MINAYO, 2001). 

Para tanto, foram desenvolvidos nessa pesquisa os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

• Levantamento bibliográfico e fichamento de textos: a elaboração do trabalho estará 

pautada em referências encontradas em materiais gráficos (livros, artigos de periódicos 

científicos, histórias infantis); e materiais informatizados (artigos de periódicos 

científicos disponibilizados na internet); 

 

• Seleção de uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental no Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação - CEPAE para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Essa escolha 

se deve à organização do mesmo que permite diversas atividades desenvolvidas com 

qualidade no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão, receptividade por parte da 

direção e professores, e também por desenvolverem projetos que envolvem a contação 

de histórias para as crianças, contextos estes que somam ao nosso trabalho e ainda pelos 

conteúdos “Bairro” e “Paisagem Local”, que estão relacionados diretamente com os 

conceitos da pesquisa “Lugar e Paisagem”; 

 

• Escolha das histórias infantis “O menino que colecionava lugares” (autoria de Jader 

Janer, história nacional) e “Chapeuzinho Vermelho” (autoria de Irmãos Grimm, história 

estrangeira), pois apresentam descrição dos espaços e propiciam imaginar a distribuição 

espacial dos elementos. Além disso, também valorizamos a literatura nacional e a 

internacional e temos a intencionalidade de verificar se há, ou não, implicação do 

reconhecimento da origem da história para o ensino de Geografia; 

 

A atividade com os alunos será realizada em duas etapas: 

 

1) Lugar  
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1.1 Contação da história “O menino que colecionava lugares” sem uso de materiais, a 

fim de verificar a potencialidade da imaginação para a construção de imagens mentais 

dos lugares do personagem;  

 

1.2 Construção individual de mapas mentais com papel A4 e lápis de cor, pelos 

escolares de seus lugares de vivência e memória (temática relacionada diretamente ao 

conteúdo da própria história); 

1.3 Análise dos mapas mentais pela categoria de lugar; 

 

     2)  Paisagem 

 

2.1 Elaboração e contação de uma nova versão da história “Chapeuzinho Vermelho” 

que tenha características espaciais da paisagem do colégio, bem como materiais usados 

para a contação, como a fantasia, maquiagem e cesta de doces para comparação das 

estratégias utilizadas;  

 

2.2 Construção coletiva de mapas mentais com cartolina e lápis de cor, pelos escolares 

da paisagem;  

 

3. Análise dos mapas mentais pela categoria paisagem; 

 

• Ao final das duas atividades (1 e 2) será realizado o processo de análise dos mapas 

mentais produzidos pelos alunos, tendo a colaboração do professor da turma, a partir 

dos seguintes critérios: presença e contribuição dos conteúdos e elementos 

cartográficos; identificação e interpretação dos conceitos de lugar e paisagem; e relação 

com os conteúdos geográficos. Esses contextos serão analisados a partir das histórias 

infantis utilizadas no desenvolvimento da pesquisa de campo tendo a perspectiva de 

reconhecer a potencialidade dessa proposta para o processo de ensino-aprendizagem de 

Geografia.   

A seguir apresentamos a construção do mapa conceitual referente à metodologia a ser 

usada em nossa pesquisa: 
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                                                     SEÇÃO 01 

OS CONCEITOS GEOGRÁFICOS NOS ANOS INICIAIS 

Nesta seção abordaremos sobre os desafios do processo de ensino de Geografia nos anos 

iniciais do EF, no que tange principalmente, sobre a importância de pensar por conceitos, bem 

como a articulação dos conceitos de lugar e paisagem com os conteúdos escolares, a formação 

dos alunos nessa fase de escolarização, e ainda o papel da escola no processo de formação do 

sujeito, os profissionais que atuam nos anos iniciais e o conhecimento geográfico.  

Considerações sobre o processo de ensino-aprendizagem dos alunos nos anos iniciais 

Ouvimos, muitas vezes, que as crianças estão a descobrir o mundo. De fato, estão. 

Straforini (2001) afirma a disciplina de Geografia como possibilidade aos alunos de adquirir 

um conhecimento de mundo de forma mais integrada. Essa integração acontece, ao nosso ver, 

pelo processo de ensino-aprendizagem que considera a vivência do sujeito em seu espaço e a 

apreensão do mundo pela leitura crítica da realidade vivida.  

Para compreender a dinâmica do mundo e nos tornarmos sujeitos sociais com potencial 

para contribuir com seu desenvolvimento, é necessário que a formação crítica perpasse os anos 

iniciais do EF, uma vez que essa fase compõe o início da construção do pensamento geográfico. 

Portanto, para que nosso trabalho possa contribuir com os anos iniciais é preciso identificar 

quem são esses sujeitos, em que medida eles vivenciam o espaço e até que ponto compreendem 

o mundo a partir de suas observações e leituras espaciais. Nesse sentido, buscamos entender a 

infância, as crianças e suas geografias.  

A geografia da infância é o campo teórico onde todas as tensões se encontram: a 

geografia, os territórios e os lugares das crianças; a geografia, os territórios e os 

lugares pensados para elas (pelos adultos, pelas diferentes instituições, pelo poder 

público e outros agentes produtores do espaço e da infância) (LOPES, 2007, p.53).   

As concepções de infância advêm desde a antiguidade clássica, quando analisamos o 

percurso desse conceito verificamos que as características que prevalecem hoje estão 

diretamente relacionadas com a formação social. Kohan (2003) nos apresenta três concepções 

a partir de seus estudos em Platão. Primeiro que a infância não tinha características próprias, 

apresentava um pensamento futurista com base no devir, a criança não é perbracebida como ser 

no presente, mas como projeção política, desse modo havia o compromisso com a formação de 

um bom cidadão.  
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O autor também apresenta a criança como ser inferior, nesse contexto a vida adulta é 

percebida como mais relevante, o que dá suporte para sua terceira colocação que afirma a 

infância como desprezada pela sociedade antiga. Em suas palavras:  

As crianças são a figura do não desejado, de quem não aceita a própria verdade, da 

desqualificação do rival, de quem não compartilha uma forma de entender a filosofia, 

a política, a educação e, por isso, dever-se-á vencê-la. As crianças são para Platão, 

uma figura do desprezo, do excluído (KOHAN, 2003, p.24).  

Ainda segundo Kohan (2003), Platão estava insatisfeito com o governo da pólis e via a 

educação como ferramenta para alcançar uma sociedade mais justa. Assim, para que seu sonho 

se efetivasse a criança deveria ser moldada a fim de se tornar um adulto capaz de transformar a 

realidade vivida, a infância aqui se apresenta como possibilidade. Percebemos que Platão, na 

antiguidade, já identificava a necessidade de atenção ao período da infância na escola que hoje 

corresponde aos anos iniciais na perspectiva de que as crianças se tornassem sujeitos capazes 

de transformar o espaço.  

Ariès (1981), um historiador francês, analisou a temporalidade que indica o surgimento 

do sentimento de infância. Em seus estudos, afirma que o sentimento de infância não existia na 

Idade Média, uma vez que não havia especificidade no tratamento às crianças para as 

diferenciar dos adultos. As roupas, por exemplo, tinham o mesmo recorte dos adultos o que 

impossibilitava muitas ações no brincar, pois limitava seus movimentos. Se o movimento das 

crianças é limitado em excesso, sua imaginação também, pois há um condicionamento em 

imitar o adulto que trabalha e não tem tempo para observar o espaço.  

Postman (1999) também afirmava o desaparecimento da infância, em função do preparo 

para ser adulto, “no mundo medieval não havia nenhuma concepção de desenvolvimento 

infantil, nenhuma concepção de pré-requisitos de aprendizagem sequencial, nenhuma 

concepção de escolarização como preparação para o mundo adulto” (p.29).  

A Idade Média também foi marcada por ser um período com alta mortalidade infantil 

decorrente da falta de cuidados básicos de higiene e aceitabilidade dessas mortes. A ideia 

comum era ter muitos filhos para que alguns sobrevivessem. Nas palavras de Ariès (1981, p.21) 

“a infância era apenas uma fase sem importância, que não fazia sentido fixar na lembrança; da 

criança morta, não se considerava que essa coisinha desaparecida tão cedo fosse digna de 

lembrança”. 

Inclusive nas artes, uma das formas de expressão do período, as crianças eram retratadas 

com características do ser adulto em tamanho reduzido. “E por isso as pinturas coerentemente 

retratavam as crianças como adultos em miniatura, pois logo que as crianças deixavam de usar 
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cueiros, vestiam-se exatamente como outros homens e mulheres de sua classe social” 

(POSTMAN, 1999, p. 32) 

Ainda na leitura de Postman (1999) “de todas as características que diferenciam a Idade 

Média da Moderna nenhuma é tão contundente quanto a falta de interesse pelas crianças” 

(p.33). E esse descuido com as crianças somado à ausência do conceito de educação e 

analfabetismo são as razões pelas quais o autor afirma não ter existido o conceito de infância 

no mundo medieval.  

Ariès (1981) aponta a percepção do sentimento de infância em dois momentos, primeiro 

em âmbito familiar nos séculos XVI e XVII, o qual a criança é vista como objeto de diversão e 

distração para os adultos. E no final do século XVII onde esse sentimento aparece em contexto 

religioso, com a atuação da igreja para moralizar as crianças e ensiná-las a ter cuidados físicos 

e higiênicos.  

Em oposição ao pensamento de Ariès (1981) e Postman (1999), Stearns (2006, p. 11) 

afirma que “todas as sociedades ao longo da história, e a maior parte das famílias, lidaram 

amplamente com a infância e a criança”. Compreendemos que as famílias se responsabilizaram 

com as crianças em seu período que deveria ser infância, porém esses cuidados foram uma 

preparação para ser adulto. O requerimento da presença de um adulto junto a criança era apenas 

para ensiná-la as tarefas que deveria exercer como trabalhadora. Nossas pesquisas não 

identificaram considerações entre os séculos XVI e XVII acerca de uma infância envolvida com 

a leitura do espaço e a construção do ser social que faz reflexões sobre a realidade a qual está 

inserido. 

Stearns (2006, p. 12) afirma ainda que “a infância pode apresentar variações 

impressionantes de uma sociedade ou de um tempo a outro”. Entre essas mudanças podemos 

destacar o trabalho infantil, as punições e a diferenciação de idade para entrar na escola, 

entretanto essas variações são importantes para que possamos identificar a criança em 

diferentes espaços e analisar as possibilidades que ela tem de se tornar sujeito crítico em dada 

realidade. Khumann Jr. (1998) considera que os diferentes contextos em uma sociedade 

acarretam modos desiguais nas concepções de infância. 

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto das 

experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais é 

muito mais do que uma representação dos adultos sobre essa fase da vida. É preciso 

conhecer as representações de infância e considerar as crianças concretas, localizá-las 

como produtoras da história (KUHMANN JR, 1998, p. 30). 
 

A partir do século XVIII a infância se transforma junto a revolução industrial que 

inaugura um período marcado pelo movimento. Kramer (1994, p. 19) afirma que “a ideia de 
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infância aparece com a sociedade capitalista urbano-industrial, quando a sociedade muda o 

papel desempenhado pela criança”. Os trajes das crianças, por exemplo, mais leves representam 

a liberdade para seus corpos. As expressões artísticas também se revelam com características 

do corpo, da infância e da oralidade. Essas mudanças são acarretadas por uma conjuntura maior 

que envolve questões políticas e econômicas, mas influenciam diretamente o modo de pensar e 

agir de uma sociedade. Nesse sentido, caberia também ao Estado integrar a criança à vivência 

social. Postman (1999, p.70) contribui ao dizer que,  

No século dezoito a ideia de que o Estado tinha o direito de agir como protetor das 

crianças era igualmente inusitada e radical. Não obstante, pouco a pouco a autoridade 

absoluta dos pais se modificou, adotando padrões mais humanitários, de modo que 

todas as classes sociais se viram forçadas assumir em parceria com o governo a 

responsabilidade pela educação das crianças. 

 

Ainda que a infância não fosse pautada pela liberdade, pelo brincar e a utilização da 

imaginação para conhecer o mundo, as mudanças no século XVIII apontam uma direção para 

que isso acontecesse mais tarde. A criança vai deixando de ser vista como adulto e percebida 

como ser dependente, inclusive da escola, para ser um sujeito ativo socialmente.  

Se na sociedade feudal, a criança exercia um papel produtivo direto “de adulto” assim 

que ultrapassava o período de alta mortalidade, na sociedade burguesa, ela passa a ser 

alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura. 

Esse conceito de infância é, pois, determinado historicamente pela modificação das 

formas de orgulho da sociedade (KRAMER, 1994, p.19).  

Educar a criança em nossa análise está relacionado em duas vertentes que se encontram. 

Primeiro que a criança precisa se identificar enquanto sujeito que compõe uma sociedade e 

interage individual e coletivamente; segundo que para se integrar a sociedade e contribuir para 

seu desenvolvimento é preciso conhecer o mundo a partir de uma leitura crítica. O 

conhecimento geográfico está diretamente relacionado a formação desse sujeito social, uma vez 

que perpassa a transformação dos espaços pela ação humana.  

Conceber a criança como ser social que ela é, significa considerar que ela tem uma 

história, que pertence a uma classe social determinada, que estabelece relações 

definidas segundo seu contexto de origem, que apresenta uma linguagem decorrente 

dessas relações sociais e culturais estabelecidas (KRAMER, 1994, p.79).  

As relações sociais as quais a criança está inserida acontecem em um determinado 

espaço, “existe, portanto, um contínuo movimento entre espaço, sociedade e sujeitos, que faz 

com que a nossa geografia esteja prenhe de espaços, de territórios e lugares, que nos formaram 

e formam e que carregamos para o resto da vida” (LOPES, 2007, p.52). Para que possamos 

agregar conhecimento geográfico aos anos iniciais precisamos pensar a criança e a infância e 

“pensar a criança e a infância nesse âmbito é trazer à tona a impossibilidade de falar da infância 

sem articulá-la com a questão do espaço, dos lugares” (LOPES, 2007, p.53). 
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O primeiro contato com os conceitos geográficos acontece nos anos iniciais. Callai 

(2005) nos fala da importância de aprender Geografia nessa fase a partir da leitura do mundo, 

da vida e do espaço vivido destacando, por exemplo, a “possibilidade de aprender a ler, 

aprendendo a ler o mundo; e escrever aprendendo a escrever o mundo” (p. 228). Entretanto, 

para alcançarmos esse nível de aprendizagem, que tenha sentido para os alunos, também 

precisamos refletir sobre quem é o professor de Geografia nos anos iniciais, pois acreditamos 

no importante papel do docente para fomentar esse processo de aprendizagem. 

Pelo Parecer CNE/CP nº 5/2005 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2005), 

para atuar diretamente nos anos iniciais é necessário ser formado no curso de Pedagogia. O 

curso de licenciatura em Geografia habilita o docente para o ensino a partir do 6º ano, mas de 

acordo com a Lei 9394/96 (artigos 22 a 28 e artigos 32 a 42), não está previsto uma estruturação 

rígida nos anos iniciais e finais do EF, portanto é absolutamente legal a docência de portadores 

de licenciatura específica em todo o EF, dependendo sempre da proposta pedagógica de cada 

escola. Temos, portanto, dois profissionais habilitados para o ensino de Geografia nos anos 

iniciais, o professor pedagogo e o professor de Geografia.  

Com Libâneo (2010) verificamos que a formação nas disciplinas específicas no curso 

de Pedagogia não acontece de modo aprofundado, com privilégios às metodologias, porém sem 

relacionar estas com os conteúdos de Geografia. O autor salienta ainda que desconsiderar o 

conteúdo específico e valorizar apenas a metodologia resulta em ignorar o aluno do processo 

de ensino-aprendizagem, no qual os protagonistas deveriam ser o professor e o aluno.  

Nas pesquisas de Miranda (2012) também encontramos as dificuldades dos professores 

pedagogos com a Cartografia e ainda com conteúdos geográficos comuns no currículo dessa 

fase. Nas palavras do autor: 

Dessas observações e constatações, em síntese, podemos acrescentar que os 

professores dos primeiros anos do ensino fundamental, a maioria com formação 

inicial em cursos superiores de Pedagogia ou Normal superior e também no antigo 

Normal de nível médio, não são formados adequadamente para ensinar Geografia. 

Sem os conhecimentos específicos necessários para tratar dos conteúdos curriculares, 

muitos desses professores “pulam” partes inteiras do programa de ensino de Geografia 

(MIRANDA, 2012, p. 86). 

 

Entretanto a dificuldade com o processo de ensino do conhecimento geográfico não está 

apenas com os pedagogos, os professores de formação específica também enfrentam grandes 

desafios com a didática e com conteúdos relacionados à Cartografia, por exemplo. Lessann 

(2009), em seu trabalho com professores de Geografia, diagnosticou que “uma mesma atividade 

é desenvolvida ao longo dos diferentes anos do currículo, da mesma maneira, trabalhando-se 

os mesmos conteúdos, conceitos e habilidades” (p. 25). A Geografia enquanto disciplina deve 
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criar condições para que os alunos compreendam o mundo. Essa ideia pode ser analisada nas 

palavras da autora ao afirmar sobre a importância da Geografia na escola: 

Um programa de ensino-aprendizagem em Geografia deve oferecer aos alunos, 

mediante sua execução, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a aquisição de 

conceitos que, uma vez associados, deverão desenvolver na criança e no adolescente, 

competências para o saber geográfico. Essas competências dotarão o aluno de 

autonomia na resolução de questões problema de ordem geográfica (p. 25).  

 

Nosso trabalho não tem a intencionalidade de discutir a formação do professor que atua 

nos anos iniciais. Compreendemos a importância desse debate, porém a problemática já está 

posta em outros trabalhos1 que se dedicaram a este fim. Nos dedicamos a construir um caminho 

metodológico que contribuia com uma possibilidade de resposta ao problema apresentado.  

Se pedagogos e professores de Geografia apresentam dificuldade com os conteúdos 

geográficos nos anos iniciais, nossa proposta é unir uma prática pedagógica que é a contação 

de histórias com a especificidade geográfica dos mapas mentais para atingir nosso objetivo 

maior que é a construção do conhecimento e a formação de um sujeito crítico capaz de fazer 

uma leitura da realidade na perspectiva de transformá-la.  

Ascenção e Valadão (2014) questionam se a formação inicial e continuada vem 

favorecendo aos professores um repertório teórico-metodológico que contribua para um 

exercício crítico diante das medidas políticas. A partir desse debate apontam três pontos 

principais de discussão quando nos referimos ao professor de Geografia e as reformas 

educacionais necessárias: mudanças curriculares, conhecimento docente e metodologia de 

ensino. 

A reorganização dos currículos escolares favorece o desenvolvimento das aulas, uma 

vez que permite organizar o que ensinar, selecionar os procedimentos, os referenciais, os 

conteúdos. Para isso o conhecimento docente deve ser o diferencial, mais que saber os 

conteúdos geográficos, é necessária uma abordagem crítica dos mesmos, pois a 

intencionalidade também é a formação social do indivíduo.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Geografia para os anos iniciais nos 

ajudam a compreender as orientações teórico-metodológicas que fundamentam a Geografia 

escolar. Esse documento indica que: 

Atualmente, comprometida com as novas correntes do pensamento de uma Geografia 

da percepção e fenomenológica, o aluno passou a ser orientado a desenvolver uma 

consciência crítica em relação ao mapeamento que estará realizando em sala de aula. 

 
1 GUIMARÃES, V. S. Formação de professores – saberes, identidade e profissão. 1ªed. Campinas: Papirus, 2004.  

PIMENTA, S. G. Et. al. Os cursos de licenciatura em pedagogia: fragilidades na formação inicial do professor 

polivalente. In: SILVESTRE, M. A; PINTO, U. de A. (Orgs.). Curso de pedagogia: avanços e limites após as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. São Paulo: Cortez, 2017.  
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[...] O aluno deixou de ser visto como um mapeador mecânico para ser um mapeador 

consciente, de um leitor passivo para um leitor crítico dos mapas (BRASIL, 1998, p. 

77). 

  

Em dezembro de 2018 foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a 

fim de homogeneizar a aprendizagem prevista para a educação básica. No que se refere as 

competências específicas de Geografia, o documento orienta a utilizar os conceitos geográficos 

de modo a mobilizar o pensamento espacial e os raciocínios geográficos. “Estes permitem 

novas formas de ver o mundo e de compreender, de maneira ampla e crítica, as múltiplas 

relações que conformam a realidade, de acordo com o aprendizado do conhecimento da ciência 

geográfica” (BRASIL, 2005, p.363).  

O contato dos professores pedagogos e licenciados em Geografia com  os contextos 

sobre os estudos do pensamento espacial e os raciocínios geográficos possibilita uma leitura de 

novas perspectivas para o ensino dessa ciência, perspectivas estas que se relacionam com a 

realidade dos alunos. Nesse sentido Cavalcanti (2001, p.12) destaca que “A Geografia é uma 

leitura, uma determinada leitura da realidade [...], leitura do ponto de vista da espacialidade, 

cujo objeto de estudo é o espaço geográfico”. Assim, evidenciamos a importância do ensino de 

geografia nos anos iniciais relacionado com a vivência, a compreensão do espaço geográfico 

junto a análise da realidade do aluno, mediada pela linguagem cartográfica.  

Ainda, segundo a BNCC, “nos anos iniciais as crianças devem ser desafiadas a 

reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de vivência, assim como suas 

semelhanças e diferenças socioespaciais e a identificar a presença ou ausência de equipamentos 

públicos e serviços básicos essenciais” (BRASIL, 2005, p.366). Para que os alunos 

desenvolvam a percepção e o domínio de espaço a indicação para essa fase é o desenvolvimento 

da capacidade de leitura por meio de fotos e desenhos, por exemplo. Nesse contexto, 

compreendemos que nossa proposta com os mapas mentais se torna também um recurso no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Este recurso didático pertence ao espaço escolar, e é nesse espaço que está parte da 

vivência dos alunos, portanto contribui também para sua formação social. Silva (2016) aponta 

“o desconhecimento do processo de produção do espaço escolar” (p.15) e questiona “como a 

escola contribuirá com a formação do aluno” (p. 16). Para compreendermos a importância do 

espaço escolar no processo de construção do conhecimento geográfico, partimos da leitura de 

Dayrell (1996) que faz uma análise com perspectiva sociocultural e releva o dinamismo, o 

cotidiano e o ser humano enquanto sujeito que compõe uma sociedade. O autor aponta que a 

escola é um espaço social próprio porque é ordenado em dupla dimensão.  
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Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam unificar e 

delimitar a ação dos seus sujeitos. Cotidianamente, por uma complexa trama de 

relações sociais entre os sujeitos envolvidos, que incluem alianças e conflitos, 

imposição de normas e estratégias individuais, ou coletivas, de transgressão e de 

acordos (p. 02). 

 

Silva (2016), em sua análise, mostra que é possível compreender a Geografia do espaço 

escolar a partir das práticas espaciais cotidianas dos jovens que o produzem. Nesse sentido, ao 

identificar os alunos como sujeitos socioculturais, consideramos sua experiência vivida, seu 

cotidiano, a diversidade presente nas aulas de modo a ampliar o aprendizado, uma vez que o 

conhecimento não está pautado apenas nas ciências, mas também na formação do sujeito 

enquanto indivíduo pertencente a uma sociedade complexa.  

É na infância que devemos iniciar o trabalho de construção do sujeito, Dayrell (1996) 

afirma que “nenhum indivíduo nasce homem, mas constitui-se e se produz como tal” (p. 04). 

Dessa forma, a escola mostra-se plena de significados, pois é o local dos primeiros encontros e 

convivências com amigos e autoridades, por exemplo.  

Se a escola é um espaço de formação ampla, não podemos desconsiderar os encontros, 

a afetividade, os diálogos e a imaginação dos sujeitos; a diversidade cultural existe e é 

fundamental que faça parte da formação social dos escolares. Os diferentes espaços de vivência 

da escola contribuem para a formação social dos alunos, pois o conhecimento não é produzido 

apenas dentro da sala de aula. Compreender a disposição dos elementos no espaço e as 

implicações desse movimento é tarefa do professor de Geografia. Como também de construir a 

espacialidade dos fenômenos junto aos escolares a partir de diferentes metodologias e pensar 

por conceitos.  

1.2 A importância dos conceitos de lugar e paisagem na Geografia Escolar 

A ciência geográfica apresenta competências específicas para os anos iniciais, nesse 

sentido a BNCC  salienta a importância do desenvolvimento da “capacidade de leitura por meio 

de fotos, desenhos, plantas, maquetes e demais representações. Assim, os alunos desenvolvem 

a percepção e o domínio do espaço” (BRASIL, 2005, p. 319).  

Este documento também afirma que se deve garantir aos alunos a compreensão das 

características naturais e culturais nas diferentes sociedades e lugares do seu entorno, incluindo 

a noção espaço-tempo e que eles diferenciem os lugares de vivência e compreendam a produção 

das paisagens e a interrelação entre elas. Percebemos por essas indicações curriculares que nos 

anos iniciais a categoria espaço apresenta-se de forma ampla e também mostra a necessidade 

de construir os conceitos de lugar e paisagem.  
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O lugar na perspectiva de compreender suas relações com o meio e se identificar 

enquanto sujeito na sociedade, e a paisagem na concepção de entender sua dinâmica e as 

transformações pela intervenção humana, além de ver o próprio espaço. Desse modo, faremos 

uma reflexão a partir da leitura de Vygostky (2000) e Cavalcanti (2006) sobre a importância de 

pensar por conceitos e como os conceitos de lugar e paisagem são fundantes para que os alunos 

dos anos iniciais possam ler o mundo.  

Vygostky (2000), em seus estudos, analisou que o processo de formação dos conceitos 

na criança que acontece em três fases. A primeira fase é a formação da imagem sincrética ou o 

que o autor denomina também de amontoado de objetos,  “correspondente ao significado da 

palavra, coincide perfeitamente com o período de provas e erros no pensamento infantil” (p. 

176). Na segunda fase, o amontoado de objetos forma-se a partir das características temporais 

e espaciais dos elementos; “a disposição espacial das figuras nas condições artificiais da nossa 

experiência, ou melhor, as leis puramente sincréticas da percepção do campo visual e a 

organização da percepção da criança mais uma vez desempenham um papel decisivo” (p. 177). 

E a terceira fase que “é a fase em que a imagem sincrética, equivalente ao conceito, 

forma-se em uma base mais complexa e se apoia na atribuição de um único significado aos 

representantes dos diferentes grupos, antes de mais nada daqueles unificados na percepção da 

criança (p.177). Essa última fase finaliza o primeiro estágio no desenvolvimento dos conceitos, 

o amontoado de palavras se projeta para o segundo estágio.  

Vigostky (2000) denomina o segundo estágio de formação de conceitos de pensamento 

por complexos, essa complexidade se dá pelo fato do pensamento não estar unificado apenas 

com a subjetividade, a criança vincula seu pensamento aos objetos.  

Se o primeiro estágio do desenvolvimento do pensamento se caracteriza pela 

construção de imagens sincréticas, que na criança são equivalentes dos nossos 

conceitos, o segundo estágio se caracteriza pela construção dos complexos que têm o 

mesmo sentido funcional (...). Essa passagem para o tipo superior de pensamento 

consiste em que, em vez do nexo desconexo que serve de base à imagem sincrética, a 

criança começa a unificar objetos homogêneos em um grupo comum, a complexificá-

los já segundo as leis dos vínculos objetivos que ela descobre em tais objetos 

(VIGOSTKY, 2000, p.179). 

 

Cavalcanti (2006) enfatiza que “para formar um pensamento espacial, é necessário que 

forme conceitos geográficos abrangentes” (p. 34) e esses conceitos permitem ao aluno uma 

relação com o mundo. Na perspectiva da autora, os conceitos geográficos se constroem a 

medida que o professor considera os conceitos cotidianos dos sujeitos.  

O desenvolvimento do pensamento geográfico nos anos iniciais tem por base os 

conteúdos, a considerar a vivência dos alunos e a busca pelos significados dos conceitos. 

Cavalcanti (2006) considera que alguns conceitos mais gerais “são estruturadores do espaço 
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geográfico” (p.35), tornando-se categorias de análise, entre eles lugar e paisagem. Portanto, é 

pertinente que sejam os conceitos a serem trabalhados com os escolares.  

É comum a associação da concepção de lugar com um local, porém este não se restringe 

a um ponto do espaço para a localização. Neste debate Carlos (2007, p. 17) releva “a dimensão 

histórica que entra e se realiza na prática cotidiana, instala-se no plano vivido e que produziria 

o conhecido-reconhecido, isto é, no lugar que se desenvolve a vida em todas as suas dimensões” 

e também que pensar esse conceito “significa pensar a história particular de cada lugar se 

desenvolvendo ou melhor se realizando em função de uma cultura/tradição/língua/hábitos que 

lhe são próprios” (p.17).  

Callai (2000, p.104) também aponta a importância de refletir a construção do 

conhecimento geográfico a partir da relação entre sujeito e espaço social. Nesse sentido, 

levamos em consideração as experiências individuais e coletivas em um determinado espaço. 

Nas palavras da autora:  

O processo de construção do conhecimento que acontece na interação dos sujeitos 

com o meio social, mediado pelos conceitos (sistema simbólico), é um processo de 

mudança de qualidade na compreensão das coisas, do mundo. Não é um processo 

linear, nem de treinos, mas de construção pelos alunos de conhecimento das suas 

próprias vivências, considerando os saberes que trazem consigo e desvendando as 

explicações sobre o lugar.  

 

Carlos (2007) nos questiona “como o homem percebe o mundo?” (p. 20) e afirma ser 

através de seu corpo. Compreendemos que os sentidos sensoriais, olfato, visão, paladar, tato e 

audição, possibilitam os sujeitos conhecerem os lugares. O cheiro das flores remetem a uma 

praça onde se brinca, as luzes da cidade a noite apontam o trajeto de volta para casa, o gosto da 

comida seleciona os melhores restaurantes, a textura lisa dos prédios evidenciam a arquitetura 

moderna na capital e o som dos carros identificam as avenidas mais conturbadas, por exemplo. 

Os exemplos citados descrevem de modo sucinto como os sentidos podem contribuir 

para a análise dos lugares. A todo o momento estamos vivenciando os espaços e construindo 

lugares com o nosso corpo, as experiências físicas nos espaços formam as memórias. Quando 

sentimos um cheiro específico, por exemplo, existe a possibilidade de fazermos referência a um 

lugar, porque os sentidos estão diretamente relacionados a construção de nossas histórias e 

todas elas perpassam um lugar.  

Não podemos, no entanto, na leitura de Carlos (2007) considerar a metrópole como 

lugar, uma vez que  

[...] ela só pode ser vivida parcialmente, o que nos remeteria a discussão do bairro 

como o espaço imediato da vida das relações cotidianas mais finas – as relações de 

vizinhança, o ir as compras, o caminhar, o encontro dos conhecidos, o jogo de bola, 

as brincadeiras, o percurso reconhecido de uma prática vivida/reconhecida em 
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pequenos atos corriqueiros, e aparentemente sem sentido que criam laços profundos 

de identidade, habitante-habitante, habitante-lugar (p.18).   

 

Assim, os lugares são os espaços habitados pelos sujeitos em seu cotidiano, espaços 

carregados de significado, são “espaços do vivido, apropriados através do corpo” (p. 18). A 

autora também refere-se aos percursos realizados pelos habitantes que ligam seus lugares. “O 

trajeto está relacionado com o privado e o público, o individual e o coletivo, o necessário e o 

gratuito” (p.18). No trajeto se constrói as sensações de pertencimento ao espaço, pois revela 

parte da história da pessoa que o realiza, uma vez que está relacionado aos vínculos 

estabelecidos no espaço transformando este em lugar. Portanto, o pertencimento configura-se 

na identidade do habitante  de um determinado lugar.  

Carlos (2007) também nos faz refletir acerca dos lugares vazios de sentido para o 

cidadão comum, a partir das possibilidades limitadas ou quase impossíveis de acesso. Mesmo 

diante desses elementos ocultos, a história das pessoas se constroem a partir da dimensão social 

que está inserida em seu cotidiano, mesmo que seja apenas na visualização das formas. Assim, 

o vivido traz algum sentido para os lugares invisíveis. 

Ao pensar na escala local, também questionamos a relação do lugar com o global, uma 

vez que a tendência no mundo é o processo de globalização. Harvey (1992) fala de compressão 

espaço tempo, que é a eliminação do tempo, mas não do espaço. Carlos (2007) concorda com 

o autor, pois em suas análises “o que efetivamente ocorre é que o desenvolvimento das 

comunicações tornou o espaço contínuo o que permite abolir o tempo” (p.21).  

O processo de diminuição das distâncias pelas comunicações e pelo fluxo de 

informações contribui para uma análise do lugar no mundo moderno. Carlos (2007, p.21) 

aponta que “repensar a identidade do lugar cada vez mais dependente e construída no plano 

mundial faz com que, hoje, a história do lugar passe cada vez mais pela história compartilhada 

que se produz além dos limites físicos do lugar, isto é de sua situação específica”. 

Souza e Castellar (2016) afirmam ser necessário refletir ainda mais o conceito de lugar, 

“pensar as localidades, os adensamentos e as experiências cotidianas é importante para pensar 

o referido conceito geográfico, porém, numa perspectiva dialética, essa abordagem não é 

suficiente” e que é relevante ampliar o entendimento “do espaço vivido à experiência e o espaço 

concebido às representações inclusive cartográficas” (p. 257). Desse modo, nossa pesquisa não 

se restringe ao campo teórico, mas também seguimos pela análise da prática na construção dos 

mapas mentais. 
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Os sentidos sensoriais também contribuem para o conhecimento da paisagem. Santos 

(1988) afirma que “a dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos 

sentidos” (p. 22) e ainda que,  

todos os espaços são geográficos porque são determinados pelo movimento da 

sociedade, da produção. Mas tanto a paisagem quanto o espaço resultam de 

movimentos superficiais e de fundo da sociedade, uma realidade de funcionamento 

unitário, um mosaico de relações, de formas, funções e sentidos (p. 21). 

  

O autor releva a apreensão da paisagem para além do que é visto e contribui para romper 

com o pensamento da paisagem estática observável, uma vez que “não é formada apenas de 

volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons” (p. 21). Assim, compreendemos 

paisagem a partir de uma leitura dinâmica que se transforma junto às ações humanas.  

Ainda segundo Santos (1988) “a percepção é sempre um processo seletivo de 

apreensão” (p.22). Nesse sentido, mesmo que a realidade seja a mesma, cada pessoa a vê de 

forma diferenciada. “Nossa tarefa é a de ultrapassar a paisagem como aspecto, para chegar ao 

seu significado” (p.22). Assim, segundo o autor, a percepção não é o conhecimento, mas a 

interpretação é muito importante, pois não podemos afirmar como verdadeiro o que está 

somente na aparência.  

Santos (1988) relembra que a Geografia já teve como objeto de estudo a paisagem, mas 

em sua concepção a paisagem é a expressão concreta do espaço geográfico. Também houveram 

grupos que afirmavam paisagem e região como sinônimos. Na análise do autor, na Europa as 

regiões mantinham por muito tempo as atividades, característica que era percebida como 

imobilidade e a paisagem, associada a um modo produtivo duradouro, era confundido com 

região.  

Mas, hoje essa confusão não é mais possível os conceitos se transformaram 

concomitantemente às mudanças do mundo. Vidal de La Blache considerou, segundo Santos 

(1988), dois tipos de paisagem, a natural e a artificial e argumentou afirmando que “há nos dois 

uma relação cultural, que é também política, técnica”  e que “cada tipo de paisagem é a 

reprodução de níveis diferentes de forças produtivas, materiais e imateriais, pois o 

conhecimento também faz parte do rol das forças produtivas” (p.22).  

Santos (1988) também esclarece a diferença entre a paisagem artificial e a natural. 

Sendo a primeira resultante das transformações humanas e a outra aquela não mudada pelo 

esforço humano. No entanto, explica “se um lugar não é fisicamente tocado pela força do 

homem, ele, todavia, é objeto de preocupações e de intenções econômicas ou políticas” (p.23). 

Por isso, o autor afirma que “se no passado havia a paisagem natural, hoje essa modalidade de 

paisagem praticamente não existe mais” (p.23). Assim, para ele paisagem é 
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um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por frações de 

ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou qualquer outro critério. A 

paisagem é sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe uma multiplicidade de 

funções e quanto maior o número destas, maior a diversidade de formas e atores. 

Quanto mais complexa a vida social, tanto mais nos distanciamos de um mundo 

natural e nos endereçamos a um mundo artificial (SANTOS, 1988, p.23).  

 

A cidade é citada pelo autor como exemplo da transformação do natural em artificial, 

pois no passado do homem “os instrumentos de trabalho eram um prolongamento do homem, 

mas, a medida que o tempo passa, vão se transformando em prolongamentos da terra” (p.23). 

As casas, prédios, estradas, pontes, por exemplo, são essas ampliações do espaço, 

transformações da paisagem que se configura de acordo com a cultura do povo que a modifica 

e principalmente conforme os processos de produção, circulação, distribuição e consumo.  

Assim como o lugar, a paisagem está relacionada com o global, posto que o capital e a 

tecnologia inseridas no processo de produção obedecem a um sistema que se movimenta 

globalmente. Desse modo, a cidade está subordinada à globalização e é nessa realidade que a 

paisagem se configura, se modifica e se reconstrói. Diante destes fatos, sabemos que a paisagem 

não é estática e acompanha o ritmo do trabalho, das inovações e que “é suscetível as mudanças 

irregulares ao longo do tempo” composta das “diferentes maneiras de produzir as coisas, de 

construir o espaço” (Santos, 1988, p.24).  

A complexidade apresentada nos conceitos lugar e paisagem na ciência geográfica nos 

faz refletir sobre as propostas de encaminhamento metodológicas nos anos iniciais. Os escolares 

têm grande potencial imaginário que pode ser explorado e desenvolvido como instrumento para 

conhecer o mundo. Compreendemos que a vida não pode ser somente imaginária, é necessário 

estar ciente da realidade, mas o criar é um processo fundamental e a criança tem essa 

característica forte nesta fase da escolarização.  

A escola tende a fragmentar o conhecimento e a criação perde seu espaço em razão deste 

processo. Assim, àqueles indivíduos que têm uma predisposição se fortalecem, mas muitos 

perdem a criatividade. Robinson (2006) afirma que nosso atual sistema educacional acaba com 

a criatividade e a curiosidade dos estudantes ao forçá-los a se estabelecer em um molde para a 

academia e ainda que temos de repensar os princípios fundamentais que são a base da formação 

dos estudantes. 

 Desse modo, a ação docente têm grande relevância ao propor uma metodologia de 

ensino. Vygotsky (1984) afirma que há relação entre desenvolvimento e aprendizagem, porém 

não de maneira independente, o que o autor chama de zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP), são atividades que a criança só consegue realizar mediante a ajuda de outra pessoa. Na 

perspectiva educacional, a teoria do autor define o papel do professor como mediador para que 
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os escolares avancem em seu processo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento acontece, 

em nossa análise, quando o professor utiliza a imaginação como fonte criadora e estabelece 

relações entre o vivido e o imaginado para compreender a realidade espacial.  

A atividade lúdica é fundamental para o desenvolvimento do pensamento espacial, as 

situações que a criança imagina contribuem para que ela desenvolva a abstração. Nesse sentido, 

o professor tem um papel muito importante ao relacionar a abstração com elementos reais e da 

vida cotidiana, possibilitando um direcionamento para a significação dos conceitos.  

Assim, nossa proposta metodológica segue esse percurso, uma vez que a contação de 

histórias está relacionada com o desenvolvimento do pensamento abstrato, na perspectiva de 

que a criança tem a liberdade de imaginar a partir dos fatos narrados, por conseguinte o 

pensamento abstrato se concretiza na construção do mapa mental e a leitura do mesmo 

possibilita uma análise do mundo real. 

O espaço escolar onde desenvolvemos nossa pesquisa é o Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação – CEPAE, criado em 1994 como unidade vinculada a Pró-Reitoria de 

Graduação da UFG. O CEPAE atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. A primeira 

fase do EF é constituída do 1º ao 5º ano, com aulas regulares no turno matutino, sendo duas 

turmas em cada ano e 30 alunos por turma nos 3º, 4º e 5º anos em um prédio construído adaptado 

para as crianças desta fase de escolarização.  

O contato com a escola é muito importante para a escolha do locus da pesquisa, uma 

vez que percebemos a contribuição e as fragilidades daquele espaço. Por ser um colégio voltado 

para a pesquisa não tivemos nenhum empecilho por parte da direção, dos professores ou dos 

pais/responsáveis dos alunos, já que no PPP2 desta instituição o desenvolvimento de estudos 

relacionados à educação e ao ensino são elementos basilares no processo formativo.  

Após o contato com a direção para apresentação da pesquisa, explanamos também aos 

professores e ainda organizamos um documento para que os pais autorizassem o uso dos mapas 

mentais em nosso trabalho. Por conseguinte, agendamos junto à professora titular as aulas para 

a primeira fase do trabalho na qual trabalhamos o conceito de lugar, mas a primeira 

aproximação das crianças foi para conhecer o projeto do colégio de contação de histórias no 

recreio. Segue a narrativa de nossa primeira visita ao CEPAE: 

Era perto das 10 horas de uma quinta-feira com temperatura agradável, 

alguns alunos estavam espalhados ao ar livre para desenvolver jogos com o 

professor. O barulho aumentava conforme havia uma aproximação do prédio, 

 
2 Disponível em: https://www.cepae.ufg.br/up/80/o/PPP_-_2018.pdf 
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visualizamos um longo corredor que divide dois pavilhões, à direita os alunos 

dos anos finais do EF e à esquerda os alunos dos anos iniciais, nosso destino 

a conhecer. Seguimos e nos deparamos com uma placa “Algo de interessante 

vai acontecer, as crianças estão chegando!”, a sensação de contribuir com a 

formação dos pequenos motivava cada vez mais. Antes da entrada um parque 

de brinquedos na grama. Seria interessante aprender conceitos geográficos a 

partir de histórias infantis e mapas mentais, pensamos. Criança adora 

brincar e cada brincadeira é imaginar. A imaginação é parte fundamental no 

ser criança e elas podem aprender geografia por ela. As brincadeiras, as 

amizades, as experiências na escola nos apresentam o lugar, e todo esse 

espaço modificado entre construções e vegetação nos direciona à paisagem. 

Mais adiante, no hall entre os corredores das salas de aulas começava “a 

contação de histórias na hora do recreio”, deslumbrados sentamo-nos e 

ouvimos os alunos contarem suas histórias. Estávamos certos, eles adoram 

imaginar. 

A contação de histórias na hora do recreio é uma especificidade do CEPAE, a fim de 

instigar os alunos a se tornarem leitores. Uma vez por mês as professoras responsáveis se 

organizam e os alunos contam uns para os outros histórias e poemas de sua autoria. Uma prática 

pedagógica que evidencia o interesse dos escolares pelo imaginário e direciona a alfabetização. 

Nesse sentido, também segue nossa pesquisa por estar inserida no processo de ensino-

aprendizagem de geografia a partir da leitura de mapas, portanto o CEPAE configura-se em um 

espaço propício para o desenvolvimento de nosso trabalho.  

O caminho metodológico que decidimos segue em duas direções, uma atividade 

individual e outra coletiva. O conceito de lugar é particular, pois está associado à identidade do 

sujeito, Cavalcanti (2006, p.36) afirma que “implica um sentimento de pertinência com o qual 

um indivíduo vai se identificando, vai construindo familiaridade, afetividade”, portanto a 

atividade desenvolvida para análise do conceito de lugar foi individual.  

Diferentemente, o conceito de paisagem foi mediado a partir de uma atividade coletiva, 

a fim de romper com a tradição de individualismo em sala de aula, evidenciar a possibilidade 

de construir um trabalho conjunto ampliando o quantitativo de informações, a considerar 

também que as mudanças na paisagem não ocorrem de maneira isolada, e ainda lidar com a 

formação cidadã, esta que requer respeito pelo pensamento do outro, mesmo não concordando 

com o sujeito. 

Ambas atividades estão ligadas à contação de histórias e a construção de mapas mentais. 

Estes mapas são representações dos espaços imaginários contidos nas histórias contadas. 
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Assim, ao ouvir uma narrativa, a criança, individualmente na primeira atividade, imagina o(s) 

trajeto(s) dos personagens identificando seus lugares e os materializando nos mapas. E na 

segunda atividade, que é coletiva, eles imaginam de forma individual, porém estabelecem um 

diálogo entre o grupo para representar as paisagens da história, ampliando a formação das 

imagens mentais, as quais detalharemos mais adiante.  

 

1.3 A visibilidade dos conceitos geográficos a partir de histórias infantis 

Com a valorização da criança a escola também precisou se adequar e por isso é 

responsável pelo início da literatura infantil. Nos estudos de Coelho (1991) identificamos 

Fénelon (1651-1715), escritor e orador influente, que se destaca pelo objetivo de educar 

moralmente as crianças, com ênfase no bem a ser aprendido e do mal que deveria ser 

desprezado. Os contos de fadas atualmente conhecidos foram editados com Perrault, na França, 

que retirou das narrativas camponesas os conteúdos obscenos e violentos da mente adulta para 

atingir o objetivo pedagógico. Esses fatos demonstram a aproximação entre a escola e a 

literatura. 

Fica evidenciada a estreita ligação da literatura infantil com a pedagogia, quando 

vemos, em toda a Europa, a importância que assumem os grandes educadores da 

época, na criação de uma literatura para crianças e jovens. Suas intenções eram 

fundamentalmente formativas e informativas, até enciclopédicas. Bons exemplos 

disso são as obras de Comenius, Basedow, Campe, Fénelon, entre outros (CUNHA, 

1991, p. 23). 

  

Posteriormente, no século XIX, os irmãos Grimm se destacaram na literatura infantil 

com o livro “Histórias para as crianças e família” por duas razões, primeiro pelo fato de existir 

nessas histórias sempre o predomínio do lúdico, e segundo, por definir um gênero específico 

para as crianças - a literatura infantil. 

No Brasil as histórias de Perrault e dos irmãos Grimm foram divulgadas a partir de 1894 

no livro de Figueiredo Pimentel “Os Contos da Carochinha”, mas não eram necessariamente 

vinculadas ao contexto escolar, de acordo com Zilberman (2016). Monteiro Lobato foi outro 

autor brasileiro que se destacou na década de 1920, com valorização da cultura, porém não 

tinha cunho educativo e moralizador, mas sim encantamento. 

Nosso trabalho utiliza a sensação de deslumbramento das crianças, ao terem contato 

com as histórias infantis, direcionada ao ensino de Geografia. O prazer ao ouvir uma história 

provoca a imaginação. Pino (2006) valoriza a produção imaginária nos seres humanos, ele 

acredita que há uma capacidade criadora no processo evolutivo do ser, cuja natureza é 

imaginária.  
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Desse modo, o termo imaginário “expressa o poder criador do homem e o campo da 

produção imaginária, cuja matéria-prima são as imagens humanas” (PINO, 2006, p. 49). O 

autor analisa a atividade criadora em comparação à atividade produtiva em Marx (trabalho), 

essa criação traz a possibilidade do ser humano agir sobre a natureza e transformá-la.  

Segundo o autor a imagem é uma reprodução da realidade, um “fenômeno biológico de 

espécies portadoras de um sistema nervoso central, o qual lhes permite reconstituir no âmbito 

interno as realidades externas” (PINO, 2006, p. 55). As realidades que nosso trabalho se refere 

parte das características presentes nas histórias infantis que envolvem os conceitos de lugar e 

paisagem, pois ao ouvir a história a criança tem seu imaginário acionado e criará em âmbito 

interno a imagem mental do espaço narrado.  

Barbosa e Santos (2009) identificaram em seus estudos que a criança que ouve histórias 

com frequência educa sua atenção, desenvolve a linguagem oral, a escrita, amplia seu 

vocabulário e ainda aprende a se entreter ao procurar por novas histórias. Essa busca é relevante, 

para além do entretenimento. O momento que vivenciamos, de transformações tecnológicas e 

acesso rápido à informação, tem cobrado das pessoas um perfil leitor crítico de sua realidade. 

Abramovich (1997) corrobora conosco ao explicitar que, 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 

histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter 

um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo (p. 

16).  

A contação de histórias contribui com o desenvolvimento do imaginário infantil, os 

personagens vivenciam situações, perpassam por lugares e paisagens que despertam sensações 

de medo ou coragem por exemplo, requerem estratégias para solucionar mistérios, enfim, são 

inúmeras possibilidades, porém, “não basta somente ler a história para a criança. A contação de 

histórias é mais que isso, é transformar para o mágico o que na escrita talvez seja monótono, é 

saber levar a criança ao plano do imaginário e trazê-la novamente para o mundo real (LIPPI; 

FINK, 2012, p.23). E para que isso ocorra,  

Quem conta tem que criar o clima de envolvimento, de encanto... saber dar as pausas, 

o tempo para o imaginário da criança construir seu cenário, visualizar os seus 

monstros, criar seus dragões, adentrar pela sua floresta, vestir a princesa com a roupa 

que está inventando, pensar na cara do rei e tantas coisas mais (CORTES, 2006, p. 

82).  

 

Entretanto, tem algo em comum em todas as narrativas: elas acontecem em um 

determinado espaço e, portanto, contribuem para a construção da espacialidade geográfica dos 

escolares nos anos iniciais. 

Gomes (2013) trabalha a espacialidade geográfica a partir de três perspectivas. Primeiro 

o ponto de vista que nos permite ver determinado objeto. Segundo o autor a mudança na posição 
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implica na visualização da paisagem. Assim, cada aluno na condição de observador poderá 

contribuir de maneira exclusiva a partir do sentido de posição em determinado espaço. 

Na sequência Gomes (2013) nos fala da composição, que é “resultado de uma 

combinação que produz algo novo, formado pela junção estruturada de diversos elementos” (p. 

21). Os elementos presentes na história compõe uma paisagem passível de análise, seja pela 

cobertura vegetal, pelo relevo entre outros componentes que envolve esse conceito. 

Em terceiro, o autor explica sobre a exposição, “lugares de exposição são lugares de 

grande e legítima visibilidade” (p. 23). A exposição está relacionada com a intencionalidade de 

quem mostra, portanto as imagens construídas mentalmente não são aleatórias, há uma 

produção de significados por quem as constrói.  

Consideramos que histórias infantis apresentam características essenciais para 

identificar o lugar geográfico, uma vez que os personagens criam elos afetivos e ações que 

mostram onde acontece a vida. Como a criança é carregada de imaginação identificamos nas 

histórias uma possibilidade de ampliar a motivação em conhecer o lugar do personagem e 

relacionar com suas experiências vividas no cotidiano, aspectos familiares e afetivos que 

contribuem para a construção de sua identidade enquanto sujeito social. 

Do mesmo modo o conceito de  paisagem também é pertinente ao analisar a partir da 

contação de histórias, uma vez que a personagem está inserida em um espaço e percebe suas 

transformações ao longo do tempo, pois “não é formada apenas de volumes, mas também de 

cores, movimentos, odores e sons” (SANTOS, 1988, p. 21).  

O autor também coloca que “a percepção ainda não é o conhecimento” (p. 22), por isso 

é fundamental a mediação do professor, para que a atividade não seja apenas de contação de 

história, mas de uma análise de sua forma que pode referir-se ao envelhecimento, inadequação, 

desgaste, desvalorização ou destruição por exemplo, e também pela sua função que envolve 

tempo e dinamicidade a fim de  que “ultrapasse a paisagem como aspecto para chegar ao seu 

significado” (p. 22).  

Ouvir histórias possibilita a construção de imagens na mente que podem ser 

sistematizadas em forma de mapas mentais. Richter (2011) nos mostra a relevância da 

Cartografia para o conhecimento científico. Segundo o autor, 

O mapa é um instrumento de comunicação, de linguagem e de representação que faz 

parte da vida do ser humano desde que o mesmo, em suas comunidades e organizações 

mais remotas, identificou a importância de “desenhar” o espaço vivido (p. 17).  
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Callai (2005) também destaca da importância de ler o espaço vivido, processo que se 

inicia com o reconhecimento dos lugares, quando a criança olha, observa, descreve, registra e 

analisa. 

Fazer a leitura do mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa, ou pelo mapa, 

embora ele seja muito importante. É fazer a leitura do mundo da vida, construído 

cotidianamente e que expressa tanto as nossas utopias, como os limites que nos são 

postos, sejam eles no âmbito da natureza, sejam no âmbito da sociedade (p. 228). 

 

Compreendemos que há uma identidade produzida no lugar, uma vez que o personagem 

se reconhece nele a partir dos elementos do passado e do presente que envolve a trama. A 

criança ao materializar as distintas características dos lugares na produção de seu mapa mental 

poderá relacioná-lo com suas experiências no plano real e ampliar sua leitura crítica de mundo 

ao compreender que o espaço nos faz diferente. Nesse sentido, também poderá identificar nos 

mapas mentais elementos da vivência real e considerar as transformações, bem como interpretar 

suas leituras da realidade.  

Mendonça (1979) faz uma crítica aos geógrafos que utilizam somente a observação, 

descrição e generalização e não utilizam outras faculdades mentais como à imaginação, a 

invenção e a dedução. Acreditamos que permitir a imaginação e a criação do seu próprio mapa 

estamos a romper com o tradicionalismo na escola e com a reprodução de mapas dos livros 

didáticos. Nossa proposta busca valorizar a imaginação a partir da infância, período 

fundamental e mais propício ao desenvolvimento desta capacidade nas crianças, pois elas estão 

conhecendo o mundo e o imaginar antecede o conhecimento.  

Oliveira (2010) destaca que os mapas dos livros didáticos foram feitos por adultos e 

para adultos. A complexidade dos mesmos não colabora para uma aprendizagem significativa 

nos anos iniciais. A ideia de imaginar os lugares e construí-los em mapas mentais ajuda a 

criança a pensar sobre o mundo que estamos, a fim de tornarem-se indivíduos melhores.  

Compreendemos que a linguagem cartográfica poderá contribuir para o processo de 

ensino-aprendizagem de Geografia nos anos iniciais, pois a imagem se origina a partir da 

história, comunica a informação da espacialidade e produz o efeito de possibilitar a 

representação cartográfica do espaço imaginado.  

Consideramos relevante para o processo de ensino-aprendizagem de Geografia nos anos 

iniciais o uso da linguagem cartográfica, posto que esta seja a base para a compreensão do 

espaço. Nesse sentido, Castellar e Vilhena (2010 p. 23) afirmam que “ensinar a ler em geografia 

significa criar condições para que a criança leia o espaço vivido, utilizando a cartografia como 

linguagem”. 
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As autoras indicam ainda que a alfabetização está pautada no saber ler e escrever, mas 

em Geografia não basta ler o mapa a partir da observação, é necessário tê-lo como referência 

para ler o mundo. Por isso, compreendemos que o diferencial está na possibilidade de usar 

diferentes linguagens, pois permite comparar o real e o imaginário. 

O aprendizado é construído significativamente à medida que diferentes metodologias 

são desenvolvidas em sala de aula, já que neste ambiente encontramos distintos perfis de 

estudantes. Assim, nossa pesquisa torna-se importante uma vez que sugere uma estratégia de 

ensino que permite a criação individual e coletiva dos alunos, levamos em consideração o 

imaginário como base para a construção de um mapa e não de apenas reproduzi-lo.  

Para explicitar as discussões e o direcionamento de nosso trabalho, delineamos a seguir 

um mapa conceitual (Figura 01): 

 

 

 

 

 

A Geografia ao centro refere-se a nossa linha de pesquisa que é direcionada aos 

profissionais que trabalham diretamente com a especificidade geográfica. De modo mais 

preciso selecionamos os anos iniciais, uma vez que propiciam os primeiros contatos dos 

escolares com os conceitos científicos. Contato que ocorre, em nosso ver, com mais resultados 

satisfatório em termos de aprendizado por meio da linguagem cartográfica. Em nosso trabalho, 

Figura 01: Sistematização dos conceitos da pesquisa. 

Org.: ABREU, 2019. 
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para que a Geografia se aproximasse dos estudantes utilizamos junto a linguagem cartográfica, 

a contação de histórias, não apenas para uma análise do enredo e dos personagens, mas para 

um estudo dos conceitos geográficos a partir da leitura espacial das histórias.  

O lugar relaciona-se com a vivência dos personagens, seu cotidiano narrado por meio 

dos caminhos por eles percorridos e nesse sentido construindo sua identidade enquanto sujeito 

que integra uma sociedade, pois o fantástico não impede a associação com a realidade. O irreal 

das histórias são elementos do imaginário que acionam a criatividade de quem ouve a história, 

instigando o ouvinte a imaginar também. Quando nos imaginamos em uma história construímos 

uma análise sobre ela por meio de nossas ações. 

Se por um lado nossas ações constroem lugares, por outro também construímos 

paisagens. Imaginamos suas formas, cores, texturas, cheiros e sons, também lhes atribuímos 

significados e toda essa construção acontece pelo fato de a paisagem ser dinâmica. E se em 

meio a esse movimento podemos criar uma paisagem fantástica também podemos descontruir 

as realidades que nos cercam. Para tanto, nosso projeto inicial é feito a partir dos mapas mentais, 

pois esse recurso torna uma criança um construtor de realidades e um leitor de mundo.  

Nas próximas páginas faremos uma análise das histórias infantis que utilizamos para a 

construção dos mapas mentais bem como sua importância no processo de ensino-aprendizagem 

de Geografia. Nesse sentido, também esclareceremos nossa escolha pela contação de histórias 

e como essa metodologia pode conduzir mais precisamente o imaginário infantil para a 

elaboração dos mapas mentais.  
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SEÇÃO 02 

ENSINO DE GEOGRAFIA, NARRATIVAS LITERÁRIAS E LINGUAGEM 

CARTOGRÁFICA 

Nesta seção arguiremos sobre a influência da contação de histórias junto ao imaginário 

e a ação criadora no ensino de Geografia, para tanto faremos uma análise das histórias infantis 

a fim de elucidar a importância das narrativas para a noção de espacialidade e identificaremos 

os saberes geográficos presentes nas histórias “O menino que colecionava lugares” de autoria 

de Jader Janer (2016) e “Chapeuzinho Vermelho” Abreu (2019) que contribuem para a 

construção dos conceitos lugar e paisagem. 

2.1 Ouvir histórias, imaginar e criar: ações que potencializam a construção da 

espacialidade geográfica dos alunos 

A partir do século XVIII, como mencionamos na seção anterior, a criança começou a 

ser vista a partir de suas especificidades enquanto sujeito em formação. A literatura infantil 

mostrou-se importante para essa mudança acontecer, sendo a escola o espaço principal de 

transformação. 

A contação de histórias é uma prática antiga na história do homem. Na cultura primitiva 

há relatos da interpretação de sinais da natureza e atividades cotidianas a partir de registros 

pictográficos os quais seriam compreendidos por todos os integrantes do grupo e que os contos 

eram temidos por retratarem ideias que não podiam ser explicadas racionalmente. Segundo 

Vieira (2005) “em primeiro lugar, o fato de que eles falam sempre dos relacionamentos 

humanos primitivos e, por isso, exprimem sentimentos arcaicos do psiquismo humano” (p.10).  

O contador de histórias surge em torno da fogueira, onde as pessoas se reuniam para 

compartilhar suas aventuras, saberes e leituras de mundo. Essas histórias eram memorizadas e 

passadas de geração a geração.  

A experiência que passa de pessoa para pessoa é a fonte a que recorreram todos os 

narradores. E entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem 

das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre estes, existem 

dois grupos, que se interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se 

torna plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. “Quem viaja tem 

muito o que contar”. Diz o povo, e com isso imagina o narrador como alguém que 

vem de longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou 

honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições. 

(BENJAMIN, 1987. p. 198, 199) 

 

Quem contava as histórias também era reconhecido por sua sabedoria ao transmitir 

ensinamentos, mesmo que essas histórias fossem carregadas de fantasia, mitos e lendas.  

Tem-se notícia de que as primeiras narrativas constituem-se em relatos fabulosos 

sobre a possível história do surgimento do mundo. É certo que esses relatos estavam 
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impregnados de conteúdos voltados para o sobrenatural, o misterioso envolvido na 

aura do sagrado. Eram relatos marcados pelo registro de rituais de iniciação e magia, 

próximos à consciência mítica e religiosa, para, somente muito tempo depois, 

transformarem-se em mito e história (CAVALCANTI, 2002, p. 28). 

 

Para Benjamin (1987) a necessidade humana de comunicação encontrou na narrativa 

oral uma “dimensão utilitária” que poderia ser uma norma para viver, uma sugestão prática ou 

ensinamento moral a partir de suas experiências individuais uma vez que 

Não existe experiência coletiva. Existem acontecimentos, fatos coletivos, como 

guerra, peste e morte que, em determinado momento, podem atingir a sociedade como 

um todo. No entanto, a experiência de cada um desses acontecimentos só pode ser 

absorvida individualmente. O que não quer dizer que uma experiência não possa ser 

compartilhada, imaginada, comunicada e sensibilizada. Ao contrário, é de 

fundamental importância que toda experiência humana significativa possa ser 

comunicada, tendo em vista a criação de um repertório comum de experiências, 

material básico para o desenvolvimento de uma consciência coletiva (NICOLETE, 

2011, p. 601). 

  

Se as narrativas fazem menção às experiências de quem as conta, essas experiências se 

tornam mais significativas ao serem narradas, pois a comunicação e a expressão são modos de 

fazer cultura a partir do espaço vivido, assim contar uma história também é analisar o espaço 

geográfico a partir das perspectivas sobre o mundo. 

Como a cultura é construída ao longo no tempo seguindo a dinâmica das mudanças da 

realidade, os contos em volta das fogueiras foram se transformando em histórias nas salas de 

aula, oficinas, bibliotecas, mas com o intuito de preservar o encantamento. Matos (2005) cita 

os anos de 1970 tempo da “volta dos contadores de histórias” que se contrapõe as tecnologias, 

como a TV, o vídeo game e o computador, por exemplo, que foram substituindo a cultura oral. 

Mesmo assim o fascínio dos homens pelas histórias não mudou, segundo Prieto (1999):  

Em plena virada de milênio, quando o professor se senta no meio de um círculo de 

alunos e narra uma história, na verdade cumpre um desígnio ancestral. Nesse 

momento, ocupa o lugar do xamã, do bardo celta, do cigano, do mestre oriental, 

daquele que detém a sabedoria e o encanto, do porta-voz da ancestralidade e da 

sabedoria. Nesse momento ele exerce a arte da memória. 

  

Barbosa e Santos (2009) identificaram o descontentamento de professores ao 

perceberem que seus alunos não gostam de ler e ainda as dificuldades de realizarem tarefas 

propostas em aula. Seus estudos tiveram por objeto as histórias infantis na perspectiva de 

melhorar a leitura das crianças dos anos iniciais. Nesse contexto, Prado e Soligo (2007) apud 

Barbosa e Santos (2009) apresentam colocações acerca de narrativas. 

A palavra narrar vem do verbo latino narrare, que significa expor, contar, relatar. E se 

aproxima do que os gregos antigos clamavam de épikos – poema longo que conta uma 

história e serve para ser recitado. Narrar tem, portanto essa característica intríseca: 

pressupõe o outro. Ser contada ou ser lida: é esse o destino de toda história. E se as 

coisas estão prenches da palavra, como preferia Bakhtin (1997), ao narrar falamos de 

coisas ordinárias e extraordinárias e até repletas de mistérios, que vão sendo reveladas 

ou remodeladas no ato da escuta ou na suposta solidão da leitura (p. 48).  
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A contação de histórias é uma prática que se mostra relevante para a formação da 

criança, porque está em uma fase de escolarização que se inicia a aprendizagem para ser leitor, 

essa leitura não fica apenas na história, uma vez que os fatos estabelecem conexões com a 

realidade vivida o que contribui para a que os escolares apreendam o mundo, encontrem 

soluções para suas dificuldades e ainda aprendam a lidar com seu emocional. 

Por exemplo, muitas estórias de fadas começam com a morte da mãe ou do pai. Nestes 

contos a morte do progenitor cria os problemas mais angustiantes, como isto (ou medo 

disto) ocorre na vida real. Outras estórias falam sobre um progenitor idoso que decide 

que é tempo da nova geração assumir. Mas antes que isso possa ocorrer o sucessor 

tem que provar-se capaz e valoroso (BETTELHEIM, 2002, p. 14).  

 

Provas, testes, questionários, interpretação de textos são avaliações escolares, podemos 

inserir nesse contexto a contação de histórias também, pois é uma ferramenta de estímulo à 

criança para que desenvolva a leitura da palavra e de sua realidade. Bajard (1992, p.13) diz que 

“as vezes, a expressão escrita da criança é alimentada pelas histórias contadas sistematicamente 

pelo professor”.  

Entretanto, a escola ainda apresenta dificuldades em trabalhar com avaliações que não 

seguem o padrão estabelecido, assim os estudantes não são instigados a imaginar e criar e os 

professores perdem a oportunidade de alcançar uma aula mais agradável com a objetividade da 

aprendizagem significativa cumprida. Nosso trabalho apresenta as relações estabelecidas entre 

a contação de histórias e o imaginário infantil. 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre 

o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a experiência 

do narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa experiência 

vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do 

plano do imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se 

materializam na vida real (RODRIGUES, 2005, p. 4).  

 

Bessani e Celório (2010) defendem a contação de histórias como uma atividade que 

propicia o uso do imaginário infantil o que acarreta às crianças conhecimento, permitindo a 

vivência do lúdico através da imaginação.  

A criação é inerente ao ser humano. Mas para criarmos, antes temos que imaginar. A 

fantasia, os sonhos e devaneios são parte do nosso eu. Cada sujeito constrói o mundo à sua 

maneira ao perceber, sentir e imaginar seu espaço. Existe uma busca individual pelo seu lugar, 

e ainda, em uma análise mais ampla, há uma busca coletiva uma vez que os sujeitos estão 

dispostos em sociedades com culturas distintas. 

Bachelard (1993) faz um estudo filosófico e nos convida a devanear através de imagens 

que ele analisa em torno de quatro elementos: água, ar, terra e fogo. Ele distingue a imaginação 

em duas: “uma imaginação que dá vida à causa formal e uma imaginação que dá vida à causa 



45 

material; ou, mais brevemente, a imaginação formal e a imaginação material” (p. 01).  A 

imaginação formal relaciona-se com a observação ociosa do mundo, estabelecida pelo 

racionalismo, enquanto que a imaginação material ou criadora está vinculada à superação da 

materialidade, o homem deixa de ser mero observador e passa a modificar a natureza.  

Durand (1997), discípulo de Bachelard, segue o estudo do imaginário em nível 

antropológico que perpassa a percepção, a produção e reprodução de símbolos, imagens e 

mitos. A produção cultural é seu foco e os elementos simbólicos formam o imaginário. Para o 

autor, só existe imaginário individual e a arte é um dos produtos que mais revela atitudes 

imaginativas que surgem das tensões que o indivíduo tem consigo e com o mundo.  

Maffesoli (2001) também contribui com reflexões acerca do imaginário, porém admite 

a existência do imaginário individual e do coletivo. O autor relaciona imaginário e cultura “o 

imaginário estabelece um vínculo. É cimento social. Logo, se o imaginário liga, une numa 

mesma atmosfera, não pode ser individual” (p. 76). Para ele o imaginário de um sujeito está 

inserido no imaginário de um determinado grupo.  

O imaginário permanece uma dimensão ambiental, uma matriz, uma atmosfera, aquilo 

que Walter Benjamin chama de aura. O imaginário é uma força social de ordem 

espiritual, uma construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas não 

quantificável. Na aura de obra - estátua, pintura - há a materialidade da obra (a cultura) 

e, em algumas obras, algo que as envolve, a aura. Não vemos a aura, mas podemos 

senti-la. O imaginário, para mim, é essa aura, é da ordem da aura: uma atmosfera. Algo 

que envolve e ultrapassa a obra. Esta é a ideia fundamental de Durand: nada se pode 

compreender da cultura caso não se aceite que existe uma espécie de “algo mais”, uma 

ultrapassagem, uma superação da cultura. Esse algo mais é o que se tenta captar por 

meio da noção de imaginário (MAFFESOLI, 2001, p.75). 

  

Também considera que o sujeito é influenciado pelo que está próximo dele.  

O imaginário é algo que ultrapassa o indivíduo, que impregna o coletivo ou, ao menos, 

parte do coletivo. O imaginário pós-moderno, por exemplo, reflete o que chamo de 

tribalismo. Sei que a crítica moderna vê na atualidade a expressão mais acabada do 

individualismo. Mas não é esta a minha posição. [...] O imaginário é o estado de 

espírito de um grupo, de um país, de um Estado, nação, de uma comunidade, etc 

(MAFFESOLI, 2001, p.76). 

 

Consideramos, a partir desses estudos, que a imaginação faz parte do indivíduo, de sua 

essência mais profunda. E que o lugar está relacionado com o imaginário desse sujeito pelas 

interações e vivências que ele estabelece no mesmo e ainda, a partir das relações com os outros 

sujeitos próximos, contribui com a formação cultural do grupo, construindo um imaginário mais 

amplo, o coletivo.  

Na infância temos os primeiros contatos com o mundo imaginário, seja por meio das 

histórias e cantos familiares, pela mídia ou pela literatura nos anos escolares. A criança 

apresenta inocência e muita liberdade de criação. Pela imaginação ela pode ser um personagem, 
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estar em outro local com características que ela considera ser importante para o seu mundo e 

livra-se de seus medos, suas angústias, ampliando o espaço da fantasia. 

A história é importante alimento da imaginação. Permite a autoidentificação, 

favorecendo a aceitação de situações desagradáveis, ajuda a resolver conflitos, 

acenando com a esperança. Agrada a todos, de modo geral, sem distinção de idade, 

de classe social, de circunstância de vida (COELHO, 2006, p. 12). 

 

A imaginação é importante na constituição do indivíduo enquanto sujeito social, pois 

deverá aprender a respeitar o pensamento do outro e perceber que juntos formam o imaginário 

de uma sociedade, na perspectiva de compreendê-la. Neste sentido, os anos iniciais do EF 

proporcionam o momento intrínseco para explorar a imaginação das crianças, uma vez que esta 

faixa etária está no auge da criação e de construir uma aprendizagem significativa. 

Alguns aspectos devem ser considerados para que a contação de histórias alcance seu 

objetivo em sala de aula. Para Souza e Bernardino (2011) o espaço físico deve ser adequado, 

harmonioso e aconchegante. O professor/contador deve utilizar gestos e expressões para imitar 

os personagens e ainda utilizar recursos como livros infantis, fantoches ou dedoches, por 

exemplo.  

Nesse sentido, selecionamos para a primeira história “O menino que colecionava 

lugares/Jader Janer”, este livro infantil que apresenta frases curtas e muitas imagens coloridas, 

de fácil entendimento para os alunos. Coelho (2006) nos fala da utilização do livro para contar 

uma história, que é indispensável a apresentação do mesmo:  

Devemos mostrar o livro para a classe virando lentamente as páginas com a mão 

direita, enquanto a esquerda sustenta a parte inferior do livro, aberto de frente para o 

público. Narrar com o livro não é, propriamente, ler a história. O narrador a conhece, 

já a estudou e a vai contando com suas próprias palavras, sem titubeios, vacilações ou 

consultas ao texto, o que prejudicaria a integridade da narrativa (COELHO, 2006, p. 

33). 

 

E para a segunda história “Chapeuzinho Vermelho” utilizamos slides com imagens que 

construímos com aquarela para ilustrar o enredo que também escrevemos. Busatto (2011) fala 

da utilização de objetos como recurso para estimular a imaginação, neste caso utilizamos a 

fantasia de Chapeuzinho Vermelho e a cesta de doces (ilustração da capa do livro,  aquarela e 

fotos nos anexos). 

Souza e Bernardino (2011) também consideram a participação ativa das crianças 

fundamental para compreensão do que se ensina, pois elas deixam de ser somente ouvintes e 

dialogam quando são indagadas, ficando atentas ao enredo. A história não pode ser contada 

apenas como recurso pedagógico ou para moralizar, deve ser contada como ato de criação, na 

qual a criança usa sua imaginação. 
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Busatto (2011, p.78) propõe que a forma ideal de se contar histórias é a que mais agrada 

o contador, desde que atenda aos elementos da prática da contação. Na síntese de suas ideias 

temos como elementos centrais ao narrar uma história: 

identificar-se com o conto, contar de boa vontade e com prazer, desfrutar de seus 

encantos, aprender as intenções corretas transformando-as em imagens visuais nítidas, 

encontrar o ritmo certo, não representar, e se valer de objetos que possam sugerir as 

imagens contidas no texto. 

 

Para Coelho (2006) é necessário considerar o ponto de vista literário, interesse e idade 

de quem ouve, bem como o gosto de quem conta a história e nesse sentido decidir se usará ou 

não determinado recurso. Também ressalva a importância de preparar os ouvintes explicando 

o tema do enredo aproximando-o de sua realidade vivida. A autora ainda aponta a naturalidade 

como característica importante em quem conta a história e para que a tenha é preciso conhecer 

muito bem o enredo.  

Ademais, conforme Coelho (2006), a voz é o principal instrumento na contação, 

portanto é conveniente ter clareza do que se fala, medir a distância entre o narrador e quem 

ouve, verificar o tamanho da sala para medir o volume, identificar se ruídos externos exigem 

que o volume de voz seja ajustado. Também a boa dicção é um fator que auxilia na contação, 

um exercício de dicção é escolher um texto e fazer sua leitura pausadamente e em voz alta. 

Causar expectativa também é um que desperta interesse nas crianças, mesmo que seja 

uma narrativa simples, assim, mesmo que a criança entusiasmada queira interromper, o narrador 

deve manter o foco e continuar a contação. A expressão facial e corporal acentua a troca dos 

personagens e das atitudes do contador. Não se conta uma história sentado, por exemplo, o 

corpo deve ser utilizado como ferramenta, não é uma regra, mas os gestos contribuem para a 

interpretação da história pelas crianças. 

As histórias infantis também estão carregadas de espacialidade, independentemente da 

escala. A narrativa de “O menino que colecionava lugares” apresenta 33 páginas, não é muito 

extensa, essa característica é comum nessas histórias porque é uma literatura destinada às 

crianças que ainda estão em processo de alfabetização. É importante que o livro tenha frases 

curtas e uma linguagem apropriada. Por isso é necessário analisar os detalhes nas palavras, bem 

como as imagens presentes em cada página. 

Ao nos depararmos com a palavra casa, por exemplo, logo imaginamos uma casa. Nossa 

mente a consegue projetar porque há uma significação desse nome para nós. Porém, cada 

indivíduo a projetará a seu modo e de acordo com suas experiências pessoais, com sua realidade 

vivida. Nesse sentido, quando a criança ouve uma história as palavras as quais têm significado 

e relevância para ela vão sendo internalizadas e relacionadas com o mundo real. 
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Para Pino (2006) a imagem é uma reprodução da realidade. Nas palavras do autor:  

o termo imagem remetemos a um fenômeno biológico próprio de certas espécies de 

organismos portadores de um sistema nervoso central, o qual lhes permite reconstituir 

no âmbito interno as realidades externas (objetos, lugares, organismos, eventos, etc). 

A função principal das imagens naturais é permitir aos organismos captar a realidade 

que constitui seu meio possibilitando formas naturais de conhecimento. Em termos 

mais restritos ainda, o termo imagem nos remete às imagens humanas, ou seja, às 

produzidas pelo cérebro humano, transformando as imagens naturais em imagens de 

natureza simbólica, ou seja, detentoras de significação (p. 55). 

 

Nesse sentido, acreditamos que as internalizações feitas pelos alunos ao ouvirem a 

história junto as projeções formam imagens de natureza simbólica, que contêm significação. 

As pesquisas de Damásio (2004) tentam descontruir a ideia que o cérebro guarda as imagens 

como arquivos que ficam à disposição para serem utilizados. Em seus trabalhos o autor defende 

o funcionamento do cérebro a partir da conservação de alterações bioquímicas que as 

experiências vividas produzem o que envolve uma grande quantidade de neurônios que seriam 

mobilizados no momento específico que o sujeito utilizar.  

Desse modo as imagens não são imutáveis, Vigostky (1999, p. 06) afirma que “o cérebro 

não é só o órgão que conserva e reproduz nossa experiência anterior, mas é também o órgão 

que combina, transforma e cria, a partir dos elementos dessa experiência anterior, as novas 

ideias e a nova conduta”. As histórias infantis, portanto, contribuem com esse processo à 

medida que acionam o cérebro para a criação das imagens. 

A combinação entre os elementos da história “O menino que colecionava lugares” com 

a realidade vivida dos alunos é descrita pelos escolares no momento da contação da história. 

Quando descrevemos os lugares citados no enredo onde o personagem passou, a cidade, por 

exemplo, os alunos também se identificaram nesses lugares por meio de recordações, essas 

memórias são formadas primeiramente como imagens mentais. 

Nesse sentido também no enredo da “Chapeuzinho Vermelho” a transformação da 

paisagem é percebida pelos estudantes a partir do cuidado que têm com o ambiente, por 

exemplo. Por exemplo, quando não jogam lixo no chão ou não alimentam os macacos presentes 

no campus estão contribuindo para a preservação da paisagem que representa o ambiente 

saudável. A imagem imaginada da paisagem adequada para a vida saudável dos estudantes e 

dos outros seres vivos do campus é uma imagem mental.  

A ideia de espacialidade também é fundamental para a compreensão do processo de 

formação das imagens mentais. Gomes (2013) afirma a importância das “posições relativas de 

coisas e/ou fenômenos que se situam, ao mesmo tempo, sobre esse mesmo espaço” (p. 17). As 

histórias infantis apresentam espaços e estes são constituídos de elementos que propiciam o 
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pensamento espacial. Nesse sentido de reconhecer a importância da espacialidade presente nas 

narrativas podemos remeter as histórias com as quais trabalhamos com os alunos.  

Na narrativa “O menino que colecionava lugares” há o seguinte trecho sobre o 

personagem “ele andava pelas ruas, pelos bairros, pela cidade, pelo campo, pela praia...”. Ao 

ouvir o trecho uma criança que diz “eu conheço uma praia” e outra responde “eu também”, a 

partir daí as lembranças dos lugares vivenciados pelos estudantes vêm à mente e causam uma 

análise do porque gostam ou não. Aqueles que não conhecem a praia, não vão considerá-la em 

suas representações, porque não é um lugar para eles.  

Isso se deve pelo fato de que para ser lugar na geografia, em nossa análise, é necessário 

ter relação com o espaço vivido, com o cotidiano e a identidade do sujeito.  De acordo com 

Callai (2000, p. 84) “estudar e compreender o lugar em geografia significa entender o que 

acontece no espaço onde vive para além das suas condições naturais ou humanas”.  

Quando analisamos um espaço e identificamos seus significados, também identificamos 

um lugar. De acordo com Gomes (1996, p. 310): 

A subjetividade do saber é um dos traços mais marcantes do humanismo e deriva 

diretamente desta concepção antropocêntrica. Na geografia, isto significa que a 

definição de uma espacialidade não pode ser estabelecida através da objetivação de 

uma ciência racionalista. O espaço e suas propriedades, distâncias, fluxo, hierarquia, 

possuem um sentido que não se reduz a medidas numéricas. Desta maneira, o espaço 

é sempre um lugar, isto é, uma extensão carregada de significações variadas.  

 

Freire (2001, p. 24) traz significados concretos e reais do lugar a partir da vivência das 

pessoas quando diz “meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras, cajueiros 

de fronte quase ajoelhando-se no chão sombreado, jaqueiras e barrigudeiras”. E ainda, Frémont 

(1980, p. 122) analisa a dimensão da experiência humana dos lugares: 

Os lugares formam a trama elementar do espaço. Constituem uma superfície reduzida 

e em redor de um pequeno número de pessoas as combinações mais simples, as mais 

banais, mas talvez também as mais fundamentais das estruturas do espaço: o campo, 

o caminho, a rua a oficina, a casa, a praça, a encruzilhada... como bem diz a palavra, 

através dos lugares, “localizam-se” os homens e as coisas. 

 

Desse modo, verificamos a relevância do conceito lugar em relação ao cotidiano. A 

construção da existência humana está nas relações estabelecidas com outras pessoas em 

diferentes espaços, seja de modo espontâneo ou intencional. E essa ligação dos seres humanos 

ao lugar é o que lhes dá identidade, segundo Freire (2001, p. 28): 

A Terra da gente é sua geografia, sua ecologia, sua topografia e biologia; mas é 

também o que mulheres e homens fazemos dela. Ela é como organizamos sua 

produção, fazemos sua História, sua educação, sua cultura, sua comida e ao gosto dela 

nos fixamos. A Terra da gente envolve luta por sonhos diferentes, às vezes 

antagônicos, como os de suas classes sociais. Minha Terra não é, afinal, uma 

abstração. 
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A Geografia na perspectiva de Santos (2001) tem o compromisso de compreender a 

realidade e sua complexidade. Este autor nos fala de lugares contidos em territórios, 

transformações sociais, uma vez que vivemos o processo de globalização perversa. Santos 

(2001) enfatiza o lugar como espaço privilegiado onde é possível criar resistência às 

desigualdades capitalistas. 

Após termos visto a importância do estudo do lugar para a apreensão do mundo pelos 

escolares, buscamos trabalhar com a paisagem. Lugar e paisagem são dois conceitos de 

fundamental relevância para o ensino de Geografia dos anos iniciais, pois relacionam-se 

diretamente com a vivência, a percepção, a significação, a dinâmica e a transformação dos 

espaços. 

O conceito de paisagem não é exclusivo da Geografia, uma vez que também está 

presente na arte, de acordo com Troll (1950). Quem pinta traça as formas, volumes, coberturas 

vegetais, as habitações, a vida social entre outros. Conforme Meneses (2002, p. 29) a paisagem 

é tema “extremamente amplo, cheio de veredas que se multiplicam e alternativas que não se 

excluem” e afirma o fato da palavra paisagem ser polissêmica um problema, pois pode ser 

utilizada no senso comum. 

 Porém, seja uma pintura ou outra representação da paisagem será pertinente de análise 

geográfica. Troll (1950, p. 02) também coloca que “toda paisagem se apresenta ao geógrafo 

dotada de uma certa fisionomia” e essa expressão que permite aos homens observá-la. 

“Mediante a observação do conteúdo e dos limites da paisagem, chega-se à compreensão da 

estrutura da paisagem” (p. 04). 

 Gomes (2013, p. 110) afirma que “há, na própria ideia de paisagem, uma dimensão 

composicional, ou seja, associação de coisas pela posição delas, que é uma das bases do 

raciocínio geográfico”. Essas posições são relativas uma vez que aparecem dependendo da 

relação entre a história e o sujeito que imagina. Nesse sentido, nossa análise da paisagem a 

partir desse autor tem como base seus três elementos: ponto de vista, composição e exposição.  

Gomes (2013, p. 19) aponta que “ponto de vista é um dispositivo espacial que nos 

consente ver certas coisas”, desse modo a mesma história pode desencadear diferentes análises, 

dependerá do ponto de vista. O aluno ao ouvir a história selecionará em seu imaginário as 

posições dos elementos para sua imagem mental.  

Essas posições é o que permitirá a compreensão do seu processo imaginário, é nesse 

momento que são conferidos direções e distâncias e outras características que são de ordem 

posicional. Gomes (2013, p. 20) considera que “ao assumirmos uma posição, estamos sempre 
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privilegiando um campo de observação”, uma característica importante quando se analisa a 

espacialidade, pois também devemos pensar sobre o que não foi contemplado na imagem. 

Todos os elementos selecionados pelos alunos, ao ouvirem uma história, se configuram 

em uma ordem espacial. A organização das posições que eles imaginam cada elemento, forma 

um conjunto de dados. Essas características também correspondem à espacialidade, uma vez 

que configuram uma composição. Gomes (2013, p. 21) afirma que composição é “a combinação 

que produz algo novo, formado pela junção estruturada de diversos elementos”. Além disso, 

este mesmo autor complementa esta ideia ao dizer que, “assim, analisar uma composição é 

compreender sua espacialidade, o lugar dos elementos nesse conjunto” (p. 22).  

O processo de formação de imagens mentais também se analisa pela terceira expressão 

de Gomes (2013), a exposição. Segundo o autor, exposição são “lugares de legítima 

visibilidade” (p. 23). Isto é, são espaços com características atraentes, seja pelas cores e formas 

ou conteúdos neles presentes. O autor também explica que ao expor um determinado lugar, 

consequentemente, outro se torna invisível, este fato mostra que alguns espaços estão em 

evidências segundo a intencionalidade de quem o expôs. 

Identificamos nos mapas mentais produzidos pelos escolares, que ao selecionarem 

alguns elementos da história consequentemente excluíram outros, consideramos esta ação 

relacionada ao espaço da própria história que se relaciona com o espaço vivido e as paisagens 

conhecidas. O aluno estabelece um vínculo com características que ele acredita que devem ser 

valorizadas segundo suas experiências e significações, assim as expõe nos mapas mentais. 

O processo de formação de imagens mediante a contação de histórias não é um processo 

estático, há transformações e movimento. As imagens construídas são sucessivas, à medida que 

a história é narrada as imagens vão evoluindo uma sucessão contínua de imagens que se compõe 

privilegiando partes do espaço da história. Muitas dessas imagens se mesclam, se confundem 

ou se desfazem durante o processo, por isso é importante que a história seja contada de forma 

clara e objetiva com linguagem adequada aos escolares.  

Na história “O menino que colecionava lugares” apresenta a posição dos elementos de 

modo que identificamos a cidade como primeiro ponto de análise espacial. As ilustrações 

apresentam ruas com o movimento de carros, pessoas, cachorro na calçada, parque e poucas 

árvores. A junção desses elementos compõe a paisagem urbana e expõe a situação de 

movimento. Temos, portanto a primeira imagem mental (Figura 02).  

Em seguida, a história amplia a escala e as ilustrações apontam elementos diversos como 

um lago, uma vaca, uma galinha, montanhas, casas, cachorro e uma pessoa próxima ao 

personagem principal, provavelmente o pai. A dispersão dos elementos de modo não ordenado 
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não interfere na formação de uma composição, mas a torna mais complexa. Não há composição 

de apenas um espaço, mas a soma de muitos e expõe além do movimento, a afetividade presente 

nos lugares (Figura 03).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

  

Figura 02: Mapa mental produzido por estudante do 3º ano – CEPAE. 

Fonte: Pesquisa de Campo.  

Figura 03: Mapa mental produzido por estudante do 3º ano – CEPAE. 

Fonte: Pesquisa de Campo.  
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Também observamos a presença de personagens secundários como os colegas da escola, 

o professor de Geografia, a avó e outros adultos, por exemplo. Cada página do enredo carrega 

cores e ações que sugerem movimentos, sons, cheiros, texturas, gostos e sentimentos à medida 

que o menino perpassa os lugares, enfrenta sua problemática e a resolve. Todas as composições 

expõem as experiências e a vivência do personagem em seus lugares.  

Da mesma forma acontece com a narrativa de Chapeuzinho Vermelho, uma vez que as 

ilustrações construídas para a contação da história têm elementos em posição a favor de 

representar a paisagem urbana onde ela vive carregada de poluição, bem como o caminho do 

rio com os ipês amarelos e a destruição da vegetação nativa para o cultivo de milho, por 

exemplo. Esses elementos compõem diferentes paisagens da história com suas formas, 

relacionadas às suas funções e conteúdos e ainda ressaltando a dinâmica acionada 

principalmente pela ação humana. A exposição principal nesse enredo está no problema 

enfrentado pelo lobo em consequência da transformação da paisagem. 

As duas histórias, portanto, apresentam espacialidades guiadas, na leitura de Gomes 

(2013), pela posição dos elementos, a composição de cenas e a exposição daquilo que a 

intencionalidade da história tende a mostrar. Esses fatores são fundamentais no processo de 

construção das imagens mentais, pois o aluno ao ouvir utilizará seu imaginário para selecionar 

os elementos e organiza-los em uma composição expondo aquilo que mais lhe atraiu. Quando 

a imagem mental está pronta no imaginário é possível descreve-la e traça-la no plano concreto 

na forma de um mapa mental.  

2.2 Histórias infantis e os espaços imaginários no ensino de Geografia 

 A contação de histórias infantis nos traz o encantamento, a imaginação e a fantasia. 

Todas as narrativas perpassam um espaço imaginário e esse espaço pode ser analisado nas aulas 

de Geografia por meio de conceitos a fim de aprender a ler o mundo. 

O fato de nossa pesquisa estar relacionada com dois conceitos geográficos diferentes 

como lugar e paisagem faz-nos, enquanto mediadores do processo de construção do 

conhecimento, preparar as intervenções de acordo com o planejamento do professor regente da 

escola e o currículo utilizado pela instituição, que estabelece uma normativa a ser cumprida.  

A divisão dos conteúdos no CEPAE é feita em 4 ciclos, por isso, durante o ciclo 2, 

trabalhamos o conceito de lugar e no ciclo 3 o conceito de paisagem com as duas turmas de 3º 

anos do EF. Junto a professora regente agendamos as datas de intervenção e definimos o 

planejamento. Optamos por não utilizar o livro didático com a finalidade de não condicionar os 
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escolares a um conceito pronto, assim teriam maior liberdade para a imaginação e construir 

suas próprias ideias.  

Para o conceito de lugar, utilizamos o livro “O menino que colecionava lugares” na 

íntegra, dessa forma ao contar a história mostrávamos também as ilustrações das páginas. Os 

alunos ficavam muito curiosos para ver os desenhos e saber o que aconteceria no 

desenvolvimento do enredo quando estávamos com os livros nas mãos. As frases curtas e as 

cores contrastantes propiciam maior envolvimento e aprendizagem. Souza e Bernardino (2011, 

p. 238) afirmam que 

A didática do conto de histórias é motivante e enriquecedora nas séries iniciais, mas 

com o cuidado de que a estrutura da narração deve ser previsível para a criança, de 

fácil linguagem, com imagens e possibilidade de explorá-las posteriormente de forma 

lúdica, as narrativas possibilitarão as crianças um melhor desenvolvimento da 

capacidade de produção. 

 

Para uma análise mais completa do livro infantil apoiamos nos estudos de Maria (2004) 

que explica o que é conto a partir de suas características históricas e linguísticas e também em 

Moisés (2007) que investigou a especificidade do texto em prosa. Primeiramente o autor explica 

que um texto em prosa não contém apenas denotação, uma vez que também se enquadra nas 

artes, “mas dela se aproxima na medida em que o prosador assume, geralmente, atitudes diretas 

em face da Natureza e dos homens, à procura de ser tão explícito quanto possível” (p. 84), e 

ainda que “uma obra em prosa de superior quilate, seja ela de cunho realista, seja introspectivo 

ou poético, caracteriza-se por utilizar, equilibradamente, a linguagem denotativa e conotativa” 

(p. 85). 

Moisés (2007) nos orienta a considerar os elementos particulares da prosa que são as 

personagens, o tempo, o lugar, a ação e ponto de vista narrativo, bem como os expedientes de 

linguagem, os que houver, que se expressam no diálogo, descrição, narração e dissertação.  

As histórias que selecionamos “O menino que colecionava lugares” e “Chapeuzinho 

Vermelho” são contos, na análise de Maria (2004) porque o primeiro “adquiri uma formulação 

artística, literária, escorregando do domínio coletivo da linguagem para o universo do estilo 

individual de um certo escritor” (p.07) e o segundo que refere-se a uma “forma simples, 

expressão do maravilhoso, linguagem que fala de prodígios fantásticos, oralmente transmitido 

de gerações a gerações” (p. 07).  

Desse modo, percebemos com a autora que, para citar a primeira história é importante 

dizer quem é o autor, pois a forma artística apresenta um estilo individual, o mesmo não 

acontece com “Chapeuzinho Vermelho” que não é necessário precisar quem o escreveu, pois 

designa a forma popular e coletiva da linguagem. Mas também esclarece que “se o conto como 
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forma literária, tal como o conhecemos hoje, é um prolongamento ou ramificação das antigas 

narrativas da tradição oral, o certo é que se revestiu de tantas e tais roupagens artísticas, que 

apresenta, hoje, feição própria bastante característica” (MARIA, 2004, p. 07).  

Com essa característica do conto popular da tradição oral verificamos a transmissão dos 

valores éticos, portanto quando, na versão dos Irmãos Grimm, a mãe da Chapeuzinho Vermelho 

a orienta para que escolha o caminho menos perigoso mostra-se esse valor em um processo 

sucessivo de âmbito familiar.  

O encanto da contação de histórias é muito intenso, Maria (2004, p. 09) afirma que é 

“espaço em que o aquecimento nas noites frias ainda se faz ao redor de uma fogueira e o 

embarque no sabor da imaginação é ainda uma aventura coletiva irradiando, paralela ao calor 

do fogo”. A fantasia, nesse contexto, se mostra com relevância pois a atividade de se aquecer 

do frio não é apática, mas contribui para o convívio familiar e social.  

E uma característica de todos os contos populares, além da realidade coletiva, é a 

linguagem. Segundo Maria (2004, p. 10), “o que importa é a mensagem a ser transmitida e nada 

chama a atenção para a linguagem como a manifestação em si mesma”. Já o conto como 

experiência literária, como é o caso de “O menino que colecionava lugares”, a autora identifica 

seu surgimento no Romantismo  

porque é criação de um único indivíduo, inscrevendo-se entre realizações artísticas, o 

conto, tal como o romance e a poesia modernos, é uma forma igualmente aberta a 

experimentalismos e inovações, ganhando sempre como arte e esgueirando-se, cada 

vez mais, de concepções fechadas, normativas e estanques (MARIA, 2004, p. 10).  

 

Independentemente do tipo de conto, a análise se inicia, segundo Moisés (2007, p. 89), 

a partir da ação, “ou seja, a soma de gestos e atos que compõe o enredo, o entrecho ou a 

história”. O autor esclarece que a ação pode ser externa e interna. A externa está relacionada 

com ações da ficção linear, por exemplo, uma viagem. A interna se passa na consciência ou 

subconsciência da personagem.  

Um aspecto importante da ação está em sua verdade. Moisés (2007) afirma que ao se 

ler uma história é esperado que o leitor concorde com quem escreve, pois este inventa um 

mundo e esse espaço imaginário têm suas leis. Nesse sentido, “por verdade ou verossimilhança, 

não se entenda que a ação reproduza literalmente ocorrências da vida real, pois nesse caso não 

seria ficção, mas que a ação se organize como se desse na realidade” (MOISÉS, 2007, p. 90).  

As ações dos contos selecionados se configuram em externa, a partir da análise em 

Moisés (2007). A narrativa de “O menino que colecionava lugares” tem por espaço principal 



56 

os lugares que fazem parte da vivência da personagem na linearidade de seu cotidiano como as 

ruas, os bairros e o campo, por exemplo. E, no mesmo modo, Chapeuzinho Vermelho que tem 

uma trajetória linear pela cidade para encontrar e ajudar o Lobo.  

O tempo se apresenta também, pelos estudos do autor, como elemento relevante na 

prosa, pois  

Criando o tempo, o homem nutre a sensação de superar a brevidade da existência, e 

de identificar-se, demiurgicamente, com o tempo cósmico, que permanece para 

sempre, indiferente à infinitude da vida humana; gerando o tempo, o ficcionista 

alimenta a ilusão de imobilizá-lo ou transcende-lo (MOISÉS, 2007, p. 101).  

 

Existem dois tipos de tempo, o cronológico, que corresponde à marcação das horas, 

minutos e segundos a seguir o relógio o tempo convencional que também se estabelece em dias, 

meses e anos, por exemplo. E o psicológico, que se dispõe contrário ao cronológico, pois não é 

linear e “flui no interior das personagens, como um eterno presente, um tempo-duração, sem 

começo, nem meio, nem fim” (MOISÉS, 2007, p. 102). 

A relevância do tempo também está relacionada com a dependência das ações a ele. 

Nesse sentido, os contos se estabelecem no tempo cronológico porque seguem uma linearidade 

que se inicia com um problema, há a busca pela resolução e ao final encontra-se uma resposta 

a perturbação inicial.  

Em “O menino que colecionava lugares” o tempo segue em função da personagem 

principal que tem medo de esquecer os lugares e segue na perspectiva de guarda-los na lata 

velha. Entretanto, sua atitude causa-lhe desconforto ao pensar que as outras pessoas ficariam 

sem seus lugares, ao final ele descobre que os lugares ficam guardados dentro de todas as 

pessoas que o vivenciam, encerrando o problema.  

De mesmo modo, em nossa versão de “Chapeuzinho Vermelho”, o tempo é linear a 

partir das ações da menina que têm dificuldades em escolher o caminho para a casa da vovó, 

uma vez que houve uma transformação significativa na paisagem da cidade onde mora e por 

consequência o lobo também está sofrendo por falta de comida e abrigo. No decorrer da história, 

os personagens seguem na tentativa de solucionar os problemas e encontram resposta nos 

conselhos da vovó.  

Percebemos que as ações das personagens em ambos enredos seguem uma sucessão de 

momentos, para tanto “a ideia de tempo é data pela própria ordenação da história” (MOISÉS, 

2007, p. 103). O tempo nos contos é breve porque apresenta um único conflito, por se tratar de 
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contos infantis essa preocupação se mostra ainda mais para que os escolares não tenham 

dificuldade de interpretação.  

O espaço, foco principal de nossa pesquisa, também é um elemento fundamental para a 

análise literária. As histórias escolhidas para esse trabalho têm como espaço principal a cidade. 

Segundo Moisés (2007, p. 106), “a relevância do lugar na ficção cidadina variará de acordo 

com a fôrma literária”, em nosso caso se trata dos contos, os quais muitas vezes destaca-se os 

sujeitos da ação e não o espaço em si.  

Para que a Geografia se estabeleça deve estar diretamente relacionada com o drama, 

essa característica está evidente em “O menino que colecionava lugares” que gira em torno da 

conceito lugar, porém em “Chapeuzinho Vermelho” a intencionalidade da versão original, 

como já mencionamos, é o conselho para não falar com estranhos e a desobediência aos pais, 

nesse contexto, em nossa versão, direcionamos a centralidade do texto para a mudança na 

paisagem em função do crescimento da cidade que acarretou problemas ao lobo.  

As personagens podem ser classificadas em planas e redondas. A primeira apresenta, a 

partir dos estudos de Moisés (2007), um só defeito e uma só qualidade e a outra possuiria uma 

série complexa de qualidades e defeitos. Também elucida que as personagens planas são 

estáticas porque sua característica principal não se modifica. O menino de “O menino que 

colecionava lugares” é uma criança extremamente decidida a manter perto de si todos os seus 

lugares e não há nenhuma transformação em si. E no contexto de “Chapeuzinho Vermelho”, a 

menina mantém sua postura bondosa do início ao fim e o Lobo não é mal, seu ataque à cesta de 

doces acontece, não para matar a Chapeuzinho, mas para comer, em uma ação de seu extinto 

diante da fome.  

O ponto de vista, em Moisés (2007) também é considerado como foco narrativo e 

estabelece a relação das histórias com os narradores, que se mostram oniscientes em ambos 

enredos, pois nos contam sem interferir no drama, o que também é uma característica 

importante para os anos iniciais, pois nessa fase estão no início da interpretação e a interferência 

no narrador torna o enredo mais complexo.  

Temos ainda os recursos narrativos, de acordo com o autor, teriam quatro modos: 

diálogo, descrição, dissertação e narração. O diálogo pode ser direto “mostrado ao leitor, por 

meio de travessão, aspas ou mesmo sem tais expedientes” e indireto “mencionado pelo escritor, 

utilizando a expressão-chave ‘ele disse que...’ e sucedâneos” (MOISÉS, 2007, p. 114). E ainda 

têm os monólogos diretos, quando o pensamento do personagem se comunica diretamente com 

o leitor e indireto quando há participação do escritor. 
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A descrição “corresponde à enumeração dos componentes e pormenores de objetos 

inertes”, quanto à dissertação “trata-se da explanação de ideias” e a narração “implica 

acontecimentos, ação e movimento” (MOISÉS, 2007, p. 115). Identificamos que nos enredos 

que analisamos o recurso foi a narração, pois quem escreveu os contos põe as personagens em 

ação e movimento.  

Após o período de análise dos contos, veio o planejamento das atividades. Agendamos 

as aulas de Geografia com a professora da turma para trabalharmos o conceito de lugar. Segue 

uma breve narrativa da primeira intervenção:  

Sexta-feira de aprendizado se iniciava. Os olhos curiosos dos alunos 

questionavam a presença de outra professora no espaço deles. A 

recepção foi com muita energia... “Quem já colecionou alguma coisa?” 

Essa pergunta resultou em um unânime levantar de braços e dizeres 

“Eu!” Com respostas diversas... “bolinhas”, “conchas”, “bonecas” e 

claro, em um ano de copa do mundo as “figurinhas dos jogadores”. 

“Vou escrever uma palavra no quadro, quero ver quem já colecionou L 

U G A R!?” E achamos que as crianças ficariam em silêncio a pensar... 

Que nada! Muito espertos...  “É possível, professora! É só guardar as 

fotografias!” e outra disse “Ou guardar um pedacinho do lugar, uma 

lembrancinha!” E logo um alvoroço de ideias e imaginação começou a 

saltar pela sala toda. “Vocês são muito inteligentes! São ótimas 

estratégias, mas vou contar a história de um menino que fez diferente...” 

 

A primeira história que contamos aos 3º anos do EF foi “O menino que colecionava 

lugares”, cujo personagem principal era um menino que adorava passear, gostava de caminhar 

por todos os lugares, mas tinha medo de esquecer como eram esses lugares.  Por isso, em todas 

as viagens e passeios ele levava uma lata velha e guardava os lugares dentro dela. O personagem 

da história se aproxima dos escolares pela idade e pelo gosto de viajar e conhecer os lugares, 

característica que instiga a criança a se projetar na história como parte dela. 

O que ninguém sabia é que naquela lata ele guardava o seu segredo. Ele guardava os 

lugares. Isso mesmo, ele tinha naquela lata uma coleção de lugares. Coisas de todos 

os lugares por onde ele havia passado, pedaços dos lugares colados nos seus pés. Era 

só chegar a um lugar e, quando tinha oportunidade, ele pegava algo e, plact, punha na 

lata (LOPES, 2016, p. 15-18). 
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Nessa parte a história apresenta diferentes lugares e escalas o que possibilita uma análise 

da dimensão do lugar que pode ser desde o quarto da criança ou a cidade que ele vive, por 

exemplo.   

Porém, o menino começou a se preocupar em como ficavam os lugares depois que ele 

tirava e guardava as coisas... “Será que as pessoas ficavam tristes? Perdidas? Será que 

esqueciam quem eram? Será que as pessoas podiam viver sem seus lugares?” (p.26). Então o 

menino resolveu abrir a lata e deixar que as coisas voltassem para o mundo, e teve uma surpresa, 

ele não esqueceu porque tinha as lembranças de todos os lugares. “Ele compreendeu que os 

lugares ficam guardados dentro da gente, compreendeu que, se lugar é gente...gente é lugar!” 

(p.34).  

O clímax do enredo envolve a preocupação do personagem por guardar os lugares dentro 

da lata, na vida real não é possível realizar essa atividade, mas é justamente a presença da 

fantasia que caracteriza uma literatura infantil. Segundo Oliveira (1996), para que um livro seja 

considerado infantil um dos critérios é verificar se contém o fantástico, o mágico, o 

maravilhoso, o poético.  

Do fantástico é possível obter uma percepção do real, os lugares guardados na lata estão 

relacionados com o espaço vivido. O personagem se apresenta na casa da avó, na fazenda, em 

outras casas, no parque e na escola, por exemplo. Lugares que os alunos também frequentam e 

são espaços carregados de múltiplos significados. Portanto, ao lerem sobre esses espaços os 

alunos iniciam sua leitura do mundo. 

A escolha por essa história infantil perpassa dois pontos importantes, primeiro pela 

pessoa que a escreve, um geógrafo, uma vez que seu olhar espacial traz para o enredo elementos 

mais pertinentes sobre o lugar. E segundo pela objetividade da própria história que é justamente 

pensar sobre esse conceito. É relevante ressaltar que as histórias infantis em geral são passíveis 

de análise para se construir o pensamento geográfico, pelo fato de terem uma espacialidade e 

refletirem sobre esse espaço. O que diferencia são os detalhes presentes em cada obra, que 

podem ter um direcionamento específico para um determinado conceito ou tema geográfico.  

Após a contação da história ficou evidente que a imaginação das crianças desabrochou 

em falas e comentários sobre estratégias de colecionar os lugares e principalmente de quais 

lugares eles escolheriam. Fato que demonstra como a história infantil tem potencial para 

instigar o pensamento espacial dos alunos. Esse momento também é importante para que o 

professor faça a mediação e que possibilite a compreensão que as escolhas dos lugares pelos 

sujeitos não são aleatórias. Todos os lugares escolhidos para serem colecionados apresentam 
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uma importância para quem escolhe, seja uma lembrança ou recordação de uma experiência, 

por exemplo. Características do espaço vivido que se insere no conceito de lugar.  

A partir da leitura de Callai (2005), que nos questiona sobre o papel da Geografia nos 

anos iniciais, acreditamos que esse papel seja contribuir para aprender a pensar o espaço no 

sentido da criança ter condições de representar e identificar os lugares. “Ao caminhar, correr, 

brincar, ela está interagindo com um espaço que é social, está ampliando o seu mundo e 

reconhecendo a complexidade dele” (CALLAI, 2005, p. 233).  

Além de compreender que um espaço pode ser um lugar, esses lugares têm significados 

complexos, que se direcionam à identidade daqueles que fazem parte dele. As escolhas para a 

vida cotidiana não são totalmente livres, elas dependem dos vínculos estabelecidos em âmbito 

social. Por isso torna-se relevante desenvolver essas atividades nas escolas. 

Ao elegermos o imaginário a intencionalidade é a busca na memória dos alunos pelos 

espaços vividos, uma vez que apresentam sentido e significados aos sujeitos. A memória 

perpassa pelas sensações, a partir da reflexão em Carlos (2007), apresentadas na primeira seção, 

na qual relevamos os sentidos sensoriais para a compreensão do lugar, assim também 

direcionamos os alunos a pensarem sobre o barulho, as cores, o cheiro, a textura e o gosto dos 

lugares. O aprendizado sobre o mundo deve ir além das representações, pois nelas cabem erros 

e distorções, é necessário que os estudantes consigam perceber a vida que é construída 

cotidianamente. 

A segunda intervenção foi direcionada ao conceito de paisagem. Fez parte de nossa 

metodologia caracterizar a personagem principal do enredo, Chapeuzinho Vermelho, nas vestes 

e com a cesta de doces e ainda projetamos algumas imagens da história. A projeção deve-se 

porque criamos uma versão da história com espacialidade direcionada à paisagem mais 

cotidiana aos alunos, além de também evidenciarmos problemas do Cerrado para relacionar o 

conceito geográfico à realidade dos estudantes. Apresentamos a seguir a narrativa da segunda 

intervenção: 

Era uma manhã sem sol, sem calor, nuvens cinzentas espalhadas no céu 

esbranquiçado. Enquanto passávamos pelos corredores, em direção aos 

3º anos, os olhares de todos e os cumprimentos a Chapeuzinho. Oliveira 

(1996) nos fala que a literatura infantil antes é literatura, carregada de 

arte, beleza e emoção, o que justifica os adultos também se agradarem 

dos contos destinados às crianças. Ao nos aproximarmos das crianças a 

curiosidade nos olhos não podia ser disfarçada. Todos os alunos 

conheciam a personagem e a trama que envolvia o lobo e a vovó, porém 
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ao dizer que algo havia acontecido ao lobo, os alunos se mostraram 

ainda mais atentos para compreender. E ao relacionarmos a história 

com a paisagem local verificamos que os estudantes se projetaram no 

contexto e quiseram ajudar o lobo que antes parecia mal...  

Em nosso enredo, os caminhos para a casa da vovó apresentavam a denotação da cidade 

de Goiânia com seus problemas ambientais e o ataque do lobo à Chapeuzinho teve relevância 

para a compreensão da paisagem geográfica, porque as alterações humanas no ambiente 

acarretam a transformação da paisagem. Não utilizamos o livro original porque nossa 

intencionalidade foi de relacionar o espaço vivido dos estudantes no CEPAE, pois o campus 

tem áreas de bosque, o que instiga os alunos a pensarem sobre esse espaço que conhecem. 

O enredo original de “Chapeuzinho Vermelho” apresenta as características do ambiente 

europeu, o desenvolvimento da metodologia poderia ter sido realizado de modo satisfatório 

com essa versão caso o objetivo fosse trabalhar outro conceito geográfico ou paisagem em 

escala global. Optamos por construir uma versão que se aproximasse mais dos estudantes para 

que pudessem analisar a paisagem presente em seu cotidiano, compreender que esses conceitos 

não são distantes e se identificarem enquanto sujeitos ativos na produção do espaço geográfico 

Em nossa versão, Chapeuzinho tem dificuldade de escolher um caminho para a casa da 

vovó porque “um pedaço do rio secou, o bosque encolheu, a paisagem escureceu, com tanta 

poluição, uma cidade enorme surgiu, e o lobo sumiu”. A problemática da história está no 

desaparecimento do lobo em função do crescimento da cidade e seu ataque a Chapeuzinho 

Vermelho também se justifica quando ele diz “um pedaço da minha casa sumiu, agora fico 

sempre com muita fome, quem dera tivesse mais natureza por aqui, comeria até pequi”.  

A menina promete ajudar o lobo faminto, durante o percurso até a casa da vovó, assim 

a narrativa apresentava características da paisagem transformada pela ação humana, como pode 

ser observado no excerto do texto lido aos alunos “seguiram pelo caminho do rio até a casa da 

vovó, a tristeza do lobo fazia dó. Muitos animais não estavam mais ali, a paisagem estava 

transformada, vegetação queimada, o rio perdeu seu brilho, só se via plantação de milho”.  

No decorrer da história a vovó explicava a dimensão do problema ambiental que implica 

na redução quantitativa de alimento para o lobo, bem como os prejuízos para seu habitat, ela 

dizia: “a água do rio é usada para irrigar todo esse milho, e tem tanto lixo jogado que tirou seu 

brilho. Casas, fábricas, comércio, a cidade cresceu e dos animais muita gente se esqueceu. São 

tantos carros que nem se pode mais correr e o ar poluído faz o nariz escorrer, retirar as árvores 
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faz a temperatura aumentar, com o solo pavimentado a água da chuva não pode infiltrar, isso 

causa transtornos, faz a cidade alagar, além disso onde os animais vão morar?” 

Por conseguinte, a vovó sugere um projeto escolar para que Chapeuzinho juntamente 

com sua professora de Geografia possam convencer a comunidade que as atitudes humanas 

interferem na mudança da paisagem. Nesse sentido poderiam salvar e reconstruir a casa do lobo 

ao plantar árvores, por exemplo. O lobo fica grato pela ajuda de Chapeuzinho e da vovó e afirma 

a relevância do respeito à natureza para a melhoria na vida dos animais como também dos seres 

humanos. No final do enredo o projeto é executado na escola e alcança a escala da cidade com 

apoiadores que se comprometeram com o cuidado ao ambiente.   

 Nossa escolha pela história “Chapeuzinho Vermelho” deve-se a sua popularidade no 

meio infantil, foi nosso intuito utilizar uma história internacionalmente reconhecida e uma 

história nacional “O menino que colecionava lugares” para melhor desenvolvimento da 

metodologia onde também temos o objetivo de verificar se a imaginação é um elemento que 

fundamenta os mapas mentais.  

Percebemos, inicialmente, que ambas cumpriram os objetivos que estabelecemos nesse 

trabalho e contribuíram para a formação de imagens mentais nos estudantes. O fato das imagens 

dos personagens conhecidos já serem disseminadas pelas mídias não atrapalharam o processo 

de construção, cognição e análise dos mapas mentais, os quais apresentaremos com mais 

detalhes na próxima seção. 
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SEÇÃO 03 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MAPAS MENTAIS: UMA APROXIMAÇÃO 

POSSÍVEL NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Essa seção apresentará a importância da educação geográfica para a formação do 

indivíduo bem como suas relações com o espaço e desse modo compreender sua contribuição 

enquanto sujeito social. Nosso objetivo é analisar como a contação de histórias e a construção 

de mapas mentais se relacionam com o ensino de geografia e contribuem para a formação 

espacial crítica dos escolares. 

 

3.1 A criança e a construção dos espaços imaginários: perspectivas para a formação de 

um sujeito crítico 

 

As crianças estão inseridas em uma realidade complexa construída por adultos, mas 

desde a infância é necessário trabalhar para que haja compreensão do mundo. Diante da 

modernidade a qual estamos, o conhecimento geográfico faz-se ainda mais necessário para que 

possamos desenvolver uma vivência em sociedade que perpasse valores éticos e morais a fim 

de construir sujeitos críticos capazes de refletir a realidade em diferentes escalas.  

A educação moral perpassa primeiramente os pais, a família, mas também é presente na 

escola pelo fato de ser um espaço de convívio social, regras próprias e construção do 

conhecimento de modo coletivo, Candau (1999, p. 112) complementa esse pensamento quando 

coloca que 

Educar para a cidadania exige educar para a ação político-social e esta, para ser eficaz, 

não pode ser reduzida ao âmbito individual. Educar para a cidadania é educar para a 

democracia que dê provas de sua credibilidade de intervenção na questão social e 

cultural. É incorporar a preocupação ética em todas as dimensões da vida pessoal e 

social. 

 

Os valores e ideais adquiridos na infância seguirá como base para nossa formação 

adulta. Valores como justiça, igualdade e liberdade estão diretamente relacionados com a escola 

e contribuirão para que no futuro os estudantes sejam cidadãos de fato e possam atuar em 

decisões políticas, econômicas, sociais e ambientais do país. 

Ao buscarmos cidadania no dicionário de Ferreira (2014) encontramos em seu 

significado as relações entre os direitos civis, políticos e sociais do indivíduo. A relação social 

entre os indivíduos caracteriza uma sociedade desde o início das civilizações. Porém, na Grécia 

Antiga, por exemplo, Aristóteles (apud Canivez, 1998) aponta a cidadania somente aos 
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governantes, uma atribuição apenas política, uma vez que mulheres, crianças e escravos eram 

excluídos.  

Com a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

identificamos que os debates acerca dessa temática se ampliaram. Assim, compreendemos a 

igualdade perante a lei uma conquista contemporânea e ainda precisamos lutar muito para que 

nossos direitos sejam de fato efetivados, pois a exclusão e manipulação nas leis dificultam o 

exercício da cidadania.  

Ao final dos anos 1980 quando no mundo se estabeleceu a ordem mundial multipolar a 

Geografia também se modificou junto à sociedade e a economia. A base geográfica que era a 

descrição espacial se ampliou para a criticidade e, portanto, houve maior relação entre cidadania 

e essa ciência. Nosso trabalho visa atingir esta criticidade geográfica a partir do contato da 

criança com a escola, e concomitantemente contribuir para a sua formação cidadã.  

O ensino de Geografia apresenta sua relevância junto ao processo de formação cidadã, 

pois liga o cotidiano do aluno ao mundo global. Nesse sentido, quando os conteúdos são 

ministrados em sala de aula, de maneira que essa ligação se fortalece no olhar da criança para 

o espaço, a criança compreende que a exclusão, a desigualdade e a destruição do ambiente, por 

exemplo, não deviam fazer parte da realidade. Santos (1987) resume a questão cidadania e 

Geografia: 

A educação deveria prover todas as pessoas com os meios adequados para que sejam 

capazes de absorver e criticar a informação, recusando os seus vieses, reclamando 

contra a sua fragmentação, exigindo que o noticiário de cada dia não interrompa a 

sequência dos eventos, de modo que o filme do mundo esteja ao alcance de todos os 

homens. O morador-cidadão, e não o proprietário consumidor veria a cidade como 

um todo, pedindo que a façam evoluir segundo um plano global e uma lista 

correspondente de prioridades, em vez de se tornar o egoísta local, defensor de 

interesses de bairro ou de rua, mais condizentes com o direito fetichista da propriedade 

que com a dignidade de viver. O leitor teria sua individualidade liberada, para 

reclamar que, primeiro, o reconheçam como cidadão. (SANTOS, 1987, p. 128/129). 

 

A criança ao compreender que suas ações implicam na transformação do espaço 

geográfico, ela inicia o processo de leitura de mundo, como é uma leitura crítica ela se torna 

um adulto leitor capaz de selecionar a informação e atuar de modo que sua individualidade 

também alcance interesses coletivos.  

A rotina em sala de aula também contribui para que a criança tenha conhecimento do 

seu desenvolvimento social ao lidar com os professores e colegas. Ela também reconhece o 

espaço escolar não apenas como limitador físico, mas aprende a respeitar as regras, estabelecer 

diálogos, planejar ações e executá-las. Ressalta Oliveira (2002, p.126) que: 

Dessa perspectiva, não há uma essência humana, mas uma construção do homem em 

sua permanente atividade de adaptação a um ambiente. Ao mesmo tempo em que a 

criança modifica seu meio, é modificada por ele. Em outras palavras, ao construir seu 
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meio, atribuindo-lhe a cada momento determinado significado, a criança é por ele 

constituída; adota formas culturais de ação que transformam sua maneira de 

expressar-se, pensar, agir e sentir.  

 

Essas interações entre a criança e seu meio é complexa, pois, na perspectiva da 

Geografia crítica, o lugar é também um espaço onde são manifestados os processos de âmbito 

global. Nesse sentido, se nossa identidade é formada a partir do lugar, logo, estamos articulados 

com os processos globais. Massey (2012, p. 02) considera que “um lugar não é uma coisa 

fechada, com uma identidade essencial, é uma articulação específica de relações globais, e é 

esta articulação de relações mais amplas que apresenta a sua particularidade”. 

Massey (2012) também destaca que essa especificidade do lugar pode se estabelecer 

enquanto resistência a injustiças do sistema econômico que vigora em nossa sociedade. 

Questões como, por exemplo, a desigualdade social deve estar presente nas aulas de Geografia, 

mas para que a aprendizagem seja concreta deve-se começar pelos anos iniciais a partir da 

apreensão do mundo pelo espaço vivido inserido no conceito de lugar.  

Ao trabalharmos a história “O menino que colecionava lugares” o conceito central é o 

lugar, mas cada um desses espaços tem suas características próprias no que se refere aos 

aspectos físicos. Porém, nossa análise com os estudantes não foi apenas para discernir a 

diferença física entre uma área rural e urbana, por exemplo, mas que pudessem ler os seus 

lugares e selecionar aqueles que mais tinham significado para eles.  

Se um aluno diz “eu gosto da minha rua durante o dia porque a noite é perigoso” é uma 

especificidade do lugar dele, está relacionado com sua vivência, tem significado por ser um 

espaço de encontros e brincadeiras, mas também reflete um problema de ordem global que é a 

violência em grandes cidades. A criança ao fazer essa análise de sua rua pode ainda não 

compreender a complexidade em termos globais, mas já é o início para sua formação enquanto 

sujeito que lê a sua realidade. 

Relph (1980) considera a análise do lugar a partir de três elementos: a localização, a 

paisagem e o envolvimento pessoal, sendo este último o mais importante para o autor, porque 

segundo ele os outros dois não definem a experiência com o lugar. O autor também destaca 

características que envolvem o lugar e os indivíduos como o tempo, a comunidade, os lugares 

privados e o enraizamento.  

A partir do tempo podemos observar as mudanças que ocorrem nos lugares, essas 

modificações se relacionam com o sentimento das pessoas que mantém a valorização do mesmo 

independente da temporalidade passada. Relph (1980, p. 39) afirma a constituição de um lar a 

partir da “fundação de nossa identidade como indivíduos e como membros de uma 
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comunidade”. Porém, a comunidade também não é suficiente para definir o lugar, porque o 

autor considera que a essência do lugar está nas experiências individuais.  

Partindo dessa expressão do lugar, nossa metodologia para esse conceito foi a 

construção individual de mapas mentais da história “O menino que colecionava lugares”. Nossa 

intencionalidade foi de os estudantes identificarem seus lugares a partir de suas experiências e 

compreender que fazem parte do espaço, bem como ler as realidades dos outros colegas. 

Identificamos na ação dos alunos de selecionar os lugares para representação o não 

direcionamento da essência do lugar para experiências superficiais. O lugar seria então, “o 

centro profundo da existência humana” (RELPH, 1980, p. 43). 

Para Relph (1980), essas experiências mais profundas estão relacionadas, portanto, com 

a identidade dos lugares. De acordo com o autor essa identidade se constitui a partir da 

localização física estática, das atividades e dos significados. Além desses constituintes, Relph 

(1980, p. 48-49) também apresenta um quarto elemento chamado de “espírito do lugar” ou 

“sentido do lugar” que “é singelamente óbvio em nossa experiência de lugares visto que ele se 

constitui na própria individualidade e singularidade de lugares”. Nesse sentido, a profundidade 

em que um indivíduo se relaciona com o lugar está intrinsicamente relacionada com a 

construção da identidade com ele.  

Por exemplo, uma família que vive em uma área de risco pode se recusar a sair desse 

espaço. A leitura dessa realidade não pode ser feita apenas pelo viés ambiental e de segurança, 

é importante analisa-la pelo conceito de lugar, pois nesse caso o enraizamento foi tão profundo 

que sair desse espaço seria perder a sua identidade. 

Nossa proposta metodológica para o conceito de lugar esteve relacionada ao 

reconhecimento do aluno de sua identidade relacionada aos lugares. Os mapas mentais 

construídos individualmente evidenciam esses lugares, neles contêm suas casas, a de seus 

familiares e amigos, lugares de convivência com essas pessoas os quais têm sentido e 

significado para eles como shopping, zoológico, parques e fazendas, por exemplo.  Porém, esse 

reconhecimento tem a intencionalidade de que os alunos, a partir dele, possam ler os seus 

lugares e refletir sobre a realidade a qual estão inseridos. 

Já o caminho metodológico desenvolvido para a paisagem foi coletivo. Para responder 

essa questão voltemos às considerações acerca desse conceito. Primeiramente, quando falamos 

em paisagem remetemos a contemplação da mesma, mas nosso intuito é a construção de uma 

leitura crítica do aluno e não apenas sua observação superficial e desprovida de significados. 

Ao olhar uma paisagem os alunos devem também refletir sobre elementos que muitas vezes 

não podemos ver, precisamos sentir. 
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Se a paisagem é composta por elementos, com o olhar atento é possível ler seus 

significados. O campo da imaginação é um estímulo para que a criança tenha essa atenção e 

consiga decompor a paisagem no plano da fantasia. Dessa forma os alunos também 

compreendem a sua realidade, pois as histórias construídas refletem questões humanas e nos 

auxiliam a entender a sociedade. 

A leitura crítica da paisagem deve ultrapassar a observação dos elementos estáticos, pois 

somente a descrição deles não é o bastante para compreender o mundo. A paisagem reflete o 

espaço produzido pelo homem por meio de suas atividades cotidianas e se modifica ao longo 

do tempo sendo, portanto, influenciada pelos elementos dinâmicos que movimentam o espaço. 

Do ponto de vista de uma leitura crítica da paisagem não se pode analisar somente o 

presente, pois a produção de um espaço está ligada ao passado pelas relações sociais. Na versão 

de “Chapeuzinho Vermelho/Irmãos Grimm” a protagonista mora em um vilarejo, tem duas 

possibilidades de percurso até a casa da vovó: o caminho do rio e o caminho do bosque, que 

fazem menção a um período histórico de vegetação nativa ainda em grande escala e o medo 

que ela tem é de encontrar com um lobo no decorrer do trajeto.   

Em nossa versão de “Chapeuzinho Vermelho”, a mesma protagonista vivencia um 

período diferente, pois o vilarejo se desenvolveu de tal modo que se tornou uma grande cidade, 

o percurso até a casa da vovó ainda é um problema, não pela presença do lobo, mas pelas 

modificações que a paisagem sofreu no decorrer do tempo, uma vez que “um pedaço do rio 

secou, o bosque encolheu, a paisagem escureceu com tanta poluição, uma cidade enorme surgiu, 

e o lobo sumiu!” (Abreu, 2019, p.02). 

A transformação da paisagem ao longo do tempo não é resultado de uma ação 

individual, mas coletiva. Coelho (2006) afirma que os problemas ambientais representam as 

mudanças sociais e ecológicas no âmbito de uma sociedade. Esses problemas ambientais são 

expressos espacialmente e percebidos na paisagem. Para Santos (1985, p. 37) “a paisagem é 

resultado cumulativo desses tempos”. Diante esses fatores, escolhemos a atividade de 

construção coletiva de mapas mentais para a análise do conceito de paisagem mediante nossa 

versão de “Chapeuzinho Vermelho”. 

Ambos conceitos, lugar e paisagem, foram trabalhados a partir do processo 

metodológico de contação de histórias e acionamento das imagens mentais por meio da 

imaginação. Por conseguinte, foram construídos mapas mentais, individuais para o conceito de 

lugar e coletivo para paisagem, e analisados junto a turma como um todo para desenvolver a 

leitura da realidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos escolares. A diante 

detalharemos esse percurso da pesquisa.  



68 

3.2 Ensinar Geografia com a literatura infantil: contar histórias e imaginar o espaço 

 

A prática de contação de histórias, como já discutimos nas seções passadas, estabelecem 

relações biológicas com o imaginário e propicia a formação de imagens mentais que podem ser 

representadas a partir de mapas mentais. Para nos referirmos ao processo de cognição nos 

apoiaremos em Luria (1976) e Vygotsky (1984) que explicam as representações mentais em 

âmbito biológico relacionadas a construção do conhecimento.  

De acordo com os autores, o lado esquerdo do cérebro apresenta funções diferentes do 

lado direito no quesito aquisição de conhecimento e ainda na conduta humana. As atividades 

do cérebro esquerdo têm por base a linguagem, a matemática, a formulação de estratégias para 

a solução de problemas e tomar decisões. Já o cérebro direito não está ligado ao pensamento 

verbal e analítico, mas as imagens, sons, reconhecimento pelos rostos, orientação espacial, 

experiências.  

Segundo Luria (1976), mesmo ambos os lados agindo de forma integrada, percebemos 

que o cérebro direito está relacionado a abstração. Ele responde às nossas experiências e 

emoções com sonhos e ideias, uma vez que as palavras não as conseguem comunicar. Portanto, 

contribui fundamentalmente para que o ser humano seja capaz de se expressar pelas 

representações mentais.  

Luria (1976) também ressalta a complexidade desses processos mentais, como a 

memória, o pensamento e a percepção. As estruturas cerebrais operam organizadamente em 

combinações para a representação mental. O autor formalizou a ideia de sistemas funcionais do 

cérebro. Antes de falarmos sobre as unidades vamos relembrar como é divido o córtex e as 

funções dos lobos, para tanto elaboramos o seguinte mapa conceitual (Figura 04): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Mapa Conceitual das áreas e funções dos lobos cerebrais. 

Imagem: internet          Org.: ABREU, 2019 
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Nos estudos de Luria (1976) identificamos três sistemas funcionais básicos que 

trabalham juntos: a unidade para regular o tono e a vigília (tom de voz e atenção); unidade para 

obter, processar e armazenar informações e a unidade para programar, regular e verificar a 

atividade mental. E também uma organização cortical (córtex vem do latim casca, sendo a 

camada mais externa do cérebro) hierárquica. Observe a seguir a localização de Kruszielski 

(20-) das unidades funcionais no cérebro (Figura 05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, cada unidade tem sua estrutura hierarquizada. As áreas primárias são de 

projeção, elas recebem e enviam impulsos para as regiões periféricas do cérebro. As áreas 

secundárias são de projeção e associação, onde chegam e se processam as informações e as 

áreas terciárias são zonas de superposição responsáveis pelas formas complexas de atividade 

mental. As áreas terciárias são, portanto, de execução, recebem as informações processadas e 

as executam, por isso mais complexa. Observe o esquema (Figura 06): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Primeira, segunda e terceira unidades funcionais. 

Fonte: Kruszielski (20-) 

Figura 06: Representação esquemática das áreas corticais. 

Fonte: Kruszielski (20-) 
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Luria (1976) e Kruszielski (20-) explicam as funções de cada unidade funcional (UF). 

A primeira unidade depende principalmente do tronco cerebral, também conhecido como 

tronco encefálico. Têm por objetivo manter bons níveis de tono cortical e manter o cérebro 

vigio a partir de uma lei de intensidade. Por exemplo, quando na versão “Chapeuzinho 

Vermelho/Irmãos Grimm” o lobo assusta Chapeuzinho e ela reage com muito medo, arregala 

os olhos, dá um pulo. A intensidade que o lobo a provoca é alta, por isso a resposta da 

protagonista a esse estímulo forte é também forte.  

O mesmo não acontece em nossa versão do enredo, pois Chapeuzinho gostava do lobo 

e queria encontra-lo, a tentativa do lobo em pegar sua cesta foi de intensidade fraca, portanto a 

resposta de Chapeuzinho também foi fraca, pois não teve nenhuma reação de medo. Também 

podemos associar essa intensidade à prática de contação de histórias, pois à medida que o 

enredo é narrado a sonoridade de voz é alterada de acordo com o evento do enredo, nesse 

sentido há uma resposta cerebral dos alunos a essa intensidade enquanto ouvem a história.  

Na segunda UF há uma organização psicológica e cerebral. Sua função está no 

recebimento, análise e armazenamento de informações. Localiza-se entre as regiões do córtex 

occipital (visual), temporal (auditiva) e parietal (sensorial geral). Recebe impulsos e transmiti-

os a outros neurônios. Como dissemos há um respeito entre as unidades e as áreas primárias, 

secundárias e terciárias, assim os neurônios visuais da área primária da segunda UF, por 

exemplo, só respondem aos estímulos visuais.  

A terceira UF programa, regula e verifica as atividades mentais, pois além de receber 

estímulos do mundo exterior, também pode criar intenções, elaborar planos, selecionar nossas 

ações, regular comportamentos, comparar as ações e corrigir erros cometidos. Ela também se 

divide em áreas primárias, secundárias e terciárias e segue os mesmos direcionamentos da 

segunda unidade, a única diferença é que enquanto na segunda UF os processos vão das áreas 

primárias as terciárias, na terceira, o ritmo é descendente.  

Vygotsky (1984) em seus estudos sobre a psicologia humana, considera ao longo do 

processo de desenvolvimento que o indivíduo deixa de precisar dos estímulos externos e utiliza 

os signos internos que são as representações mentais que substituem os objetos reais. Os signos 

internalizados são como marcas do mundo exterior e representam seus objetos e situações. 

Quando uma criança já alfabetizada ouve uma história sobre casa, ela sabe a função desse objeto 

que é a moradia, o abrigo de pessoas, pois o objeto casa já se internalizou como signo nessa 

criança.  

Nas histórias “O menino que colecionava lugares” e “Chapeuzinho Vermelho” 

identificamos, por exemplo, que ambas mencionam o objeto casa que pertence ao nosso mundo 
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real. Então, a história aciona a parte do lobo temporal, cuja a principal função é a audição, as 

unidades funcionais trabalham para que o cérebro associe essa palavra ao seu signo, desse 

modo, a criança cria uma imagem mental.  

Acreditamos que a contação de histórias contribui para que esse processo de cognição 

aconteça, pois ao ouvirmos uma narrativa nosso lado direito do cérebro é acionado resgatando 

memórias, experiências, integrando sonhos e ideias. É essa parte subjetiva presente em nós que 

exploramos nessa pesquisa. A imaginação faz parte desse percurso como elemento criador. A 

criação das imagens mentais como vimos, tem uma explicação biológica que envolve nosso 

emocional e usar essa sensibilidade para atingir a formação do sujeito social é a nossa maior 

resultante.  

Contamos as histórias relacionando-as com os conceitos lugar e paisagem, nosso corpo 

elaborou as imagens mentais e para materializar esses produtos instigamos os escolares a 

construírem mapas mentais. Assim utilizamos a linguagem cartográfica para analisar o espaço 

geográfico e compreender como nossas ações podem transformar esse espaço. Nas próximas 

páginas falaremos como foi a elaboração dos mapas mentais, faremos a análise dos mesmos e 

sua contribuição para o ensino de Geografia nos anos iniciais do EF.  

 

3.3 As histórias infantis e os mapas mentais: percursos para promover o desenvolvimento 

da imaginação e da criatividade no ensino de Geografia 

Contar uma história muda a energia da sala de aula, os olhares atentos, a curiosidade, a 

vontade de falar sobre o que está ouvindo... Uma criança transforma o espaço onde está com 

sua vontade de conhecer o mundo. É esse desejo que precisamos, enquanto professores que 

ministram Geografia, cultivar. São as aulas de Geografia que apresentam o mundo para os 

estudantes. Todos os espaços por mais complexos que sejam precisam ser analisados e 

compreendidos.  

Trabalhar com os anos iniciais é uma tarefa de extrema importância por ser os primeiros 

contatos com o conhecimento geográfico. A metodologia e a linguagem devem ser adequadas 

para a idade deles. Foi nesse direcionamento que selecionamos um processo metodológico que 

perpassa a imaginação algo tão presente nas crianças, os matérias como os papeis, cartolinas e 

lápis coloridos para que essa imaginação ganhasse forma, a forma de um mapa mental. 

Como já mencionamos em páginas anteriores, entendemos a Cartografia como 

linguagem pela dimensão da importância de ler o mundo. Os mapas muitas vezes estão em sala 

de aula apenas como acessório visual, a linguagem cartográfica mesmo estando tão presente no 
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cotidiano, por exemplo no percurso de uma viagem, não é associada a vida dos estudantes nas 

aulas o que acarreta dispersão e desinteresse pelos conteúdos. 

A rigidez na produção cartográfica nos fez escolher uma proposta alternativa da 

representação espacial: o mapa mental, porém nossa proposta não nega as demais produções 

cartográficas.  Katuta (2005) enfatiza que a produção de mapas deve romper com pensamento 

positivista do espaço voltada para a exploração que se restringe a concepções matemáticas.  

Richter (2011, p. 115) afirma que “as linguagens precisam fazer parte da formação dos 

saberes escolares”. Os mapas mentais permitem uma maior aproximação da Cartografia com 

os alunos, uma vez que eles se tornam autores dos mapas. Richter (2010, p. 115) também 

ressalta que: 

O aluno precisa estabelecer relações entre os saberes aprendidos na escola com a prática da vida 

cotidiana. Para alcançarmos esses ideais, consideramos imprescindível a inclusão da 

participação (ativa) dos mapas. Assim, muito mais importante do que apenas localizarmos um 

determinado fenômeno numa representação cartográfica, é fundamental que possamos 

desenvolver atividades, leituras e interpretações que permitam com que o aluno entenda a 

produção de um dado contexto no espaço. 

 

Os mapas mentais permitem ao seu autor incluir elementos da subjetividade, uma vez 

que trabalhamos com a contação de histórias imaginárias que envolvem as emoções das 

personagens e também constroem em nós uma resposta sentimental aos fatos narrados. Desse 

modo, nosso trabalho vai de acordo com as explicações de Kozel (2009, p. 121) quando diz:  

As representações provenientes das imagens mentais não existem dissociadas do processo de 

leitura que se faz do mundo. E nesse aspecto os mapas mentais são considerados uma 

representação do mundo real visto através do olhar particular de um ser humano, passando pelo 

aporte cognitivo, pela visão de mundo e intencionalidades. Essa multiplicidade de sentidos que 

um mesmo “lugar” contém para seus moradores e visitantes está ligada, sobretudo ao que se 

denomina de imaginação criadora, função cognitiva que ressalta a fabulação como vetor a partir 

do qual todo ser humano conhece o mundo que habita. O espaço percebido pela imaginação não 

pode ser o espaço indiferente, é um espaço vivido. E vivido não em sua positividade, mas com 

todas as parcialidades da imaginação. 

Então, para que o lugar fosse percebido pela imaginação contamos a história “O menino 

que colecionava lugares” conforme descrito na seção 02. Ao final de nossas reflexões e diálogos 

acerca desse conceito, partimos para o momento da atividade. Foram distribuídas folhas A4 

para que, individualmente, os escolares construíssem seus mapas mentais a fim de evidenciar 

os lugares que eles colecionariam. Após lançarem os traços e as cores no papel foram 

convidados a apresentarem para a turma os seus lugares. 

A turma A tinha 15 alunos no momento da intervenção e a turma B 23, perfazendo 38 

mapas mentais analisados na atividade da categoria lugar. Nos mapas mentais os alunos 

consideraram como lugar os locais de lazer que eles mais frequentam, por ser uma área urbana, 
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esses lugares são principalmente, shopping, cinema, restaurantes, mas também houveram 

muitas representações de praias e locais em outras cidades que remetem a lembranças de 

viagens.  

Em nossa pesquisa o conteúdo dos mapas mentais foi analisado a partir das orientações 

de Kozel (2009) que perpassam: 

a) Interpretação quanto à forma de representação dos elementos na imagem; 

b) Interpretação quanto à distribuição dos elementos na imagem; 

c) Interpretação quanto à especificidade dos ícones; 

d) Análise de outros aspectos ou particularidades.  

 

A partir dessas orientações selecionamos alguns aspectos para especificar a análise dos 

38 mapas mentais dos alunos, segue o quadro que indica os elementos com maior 

representatividade nos mapas construídos: 

 

 

 

 

 

 

Foram 38 mapas mentais elaborados pelas duas turmas de 3º ano do CEPAE. No que se 

refere a representação dos elementos na imagem, 27 apresentaram palavras para indicar o que 

era cada objeto representado, 11 tiveram os traços que formam um mapa mais propriamente 

Representação 

dos elementos 

na imagem 

Palavras. 
Forma de 

mapa. 
Linhas. 

Figuras 

Geométricas. 

Distribuição dos 

elementos na 

imagem 

Horizontal. Isolado. Disperso. Circular. 

Especificidade 

dos ícones 

Paisagem 

natural. 

Paisagem 

construída. 

Elementos 

móveis e 

imóveis. 
Humanos. 

Particularidades 

Casas de amigos, 

familiares e a sua 

própria. 

Pontos da cidade 

(shoppings, 

parques, museu). 

Lugares 

distantes (praias, 

lugares em 

outras cidades). 

Lugares 

fictícios. 

Quadro 01: Análise dos conteúdos dos mapas mentais. 

Fonte: Kozel, 2007 (adaptado) 

Organização: Abreu, 2019 
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dito, 34 contêm linhas para indicar a proximidade e a distância entre os lugares e ainda 

utilizaram figuras geométricas para retratar os elementos dos lugares como as casas, por 

exemplo. Observe os mapas que seguem (Figuras 07 e 08):  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 07 e 08: Mapas mentais construídos individualmente pelos estudantes do 3º ano – CEPAE.  

Fonte: Pesquisa em Campo. 
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Observe que os mapas representados contêm as palavras e as figuras geométricas, 

porém a especificidade da figura 07 é a forma de mapa, com trajeto que interliga os lugares do 

estudante. Esse trajeto se mostra significativo para a criança que consegue demostrar a 

proximidade de seus lugares. Outro elemento importante é o vazio presente no mapa, essa 

característica não indica falta de imaginação, mas direciona a representação para o objetivo da 

aula que é compreender a realidade pelo lugar.  

A figura 08 não apresenta linhas para indicar que os seus lugares são distantes uns dos 

outros, nesse sentido o mapa apresenta uma dimensão escalar que faz sentido para a criança. 

Não apresenta o trajeto na representação, mas há um esforço do campo imaginativo para 

selecionar os seus lugares. Dentro de todas as suas lembranças de espaços idos, somente os 

relevantes são escolhidos, relevância que está construída não apenas na aparência dos elementos 

dos lugares, mas na sua constituição. A criança imagina diversos espaços, mas somente os que 

se constituem lugar pela vivência são inseridos no mapa. 

Quanto à distribuição dos elementos na imagem, 11 mapas apresentam elementos bem 

distribuídos horizontalmente, 15 têm os lugares isolados uns dos outros, 09 com elementos 

dispersos no mapa sem uma mostra clara se os lugares estão próximos ou distantes e 2 

distribuídos de modo circular. Observe também os mapas que seguem (Figuras 09 e 10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Mapa mental construído individualmente por estudante do 3º ano – CEPAE, com 

distribuição isolada dos elementos.  

Fonte: Pesquisa em Campo. 
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Os lugares apresentados nos mapas (figuras 09 e 10) são distantes entre si, porém o 

estudante não utiliza linhas para demonstrar essa característica, os espaços em branco que nos 

permite identificar essa escala. A ausência do trajeto também mostra que há uma fragilidade 

em representar todo o percurso, pois pode não ser um registro detalhado na memória. Mas fica 

evidente que independente da distância, cada um desses espaços tem significados para a criança 

que os representou, seja pela praça e clube onde brinca, a convivência familiar em casa ou as 

viagens para a praia, por exemplo.   

Quanto à especificidade dos ícones, foram identificados 10 mapas mentais com 

elementos naturais e 36 com elementos da construção humana na paisagem. Também 13 

representaram elementos móveis (com sensação de movimento, como carros e pessoas por 

exemplo), 29 elementos imóveis e 07 representaram humanos.  

A representação dos ícones nos mapas mentais mostra a imagem mental ganhando 

forma na imaginação dos estudantes. Entre tantas lembranças, vivências e experiências a 

criança se imagina no espaço que mais lhe faz sentido e está carregado de significados, ela 

seleciona um espaço para chamar de lugar. Escolhido o lugar, a imagem mental já foi 

imaginada, na sequência o lápis traz a folha de papel a possibilidade de que nós expectadores 

possamos conhecer um espaço pela vivência do outro. Assim, os mapas mentais trazem a 

Figura 10: Mapa mental construído individualmente por estudante do 3º ano – CEPAE, com 

distribuição dispersa dos elementos. 

Fonte: Pesquisa em Campo. 
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possibilidade de conhecer o lugar do outro. Observe o mapa que segue, ele contém todos os 

ícones de nossa análise (Figura 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

quanto as particularidades, todos os mapas mentais representam os lugares que têm sentido para 

os estudantes, são espaços de vivência com a família, com os amigos, lugares de brincadeiras, 

de descanso, de viagens memoráveis, de religiosidade, de entretenimento e de compras. Nesse 

sentido, verificamos que nossa metodologia cumpriu seu objetivo, pois as crianças assim como 

o menino da história, colecionaram seus lugares e compreenderam o significado desse conceito.  

Após terminarem os mapas mentais, os estudantes apresentaram seus lugares dizendo a 

importância deles. Todas as falas referiram-se à essência de um lugar que está na relação que 

estabelecemos com o espaço a partir de nosso cotidiano. Ressaltamos também o não-lugar, uma 

vez que o lugar de um não é, necessariamente, o de outro, como os lugares que ainda não foram, 

por exemplo.  

A segunda intervenção com os alunos foi para trabalhar o conceito de paisagem. A 

contação da história foi diferente da primeira, pois a narrativa foi construída por nós, também 

criamos aquarelas para ilustrar e projetamos pelo data-show para que os alunos acompanhassem 

a contação do enredo. Contação que fizemos fantasiados de Chapeuzinho com uma cesta cheia 

de doces o que atraiu muito a atenção dos estudantes, mais ainda quando dissemos que a história 

era outra.  

Figura 11: Mapa mental construído individualmente por estudante do 3º ano – CEPAE. 

Fonte: Pesquisa em Campo. 
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Como já mencionamos, a construção dos mapas foi feita coletivamente, dividimos as 

turmas em grupos de 05 ou 06 integrantes e após ouvirem a história e discutirmos as questões 

presentes nela, como a preservação da vegetação nativa, lixo, queimadas, por exemplo, cada 

grupo recebeu uma cartolina para criar seu mapa mental da história. Nossa análise dos mesmos 

também seguiu as orientações de Kozel (2007) de acordo com o quadro apresentado 

anteriormente.  

A atividade teve por resultado 14 mapas mentais coletivos da história “Chapeuzinho 

Vermelho”. No que se refere a representação dos elementos na imagem, 04 apresentaram 

palavras para indicar o que era cada objeto representado. Os 14 tiveram os traços que formam 

um mapa pelo fato de indicarem caminhos e ligarem os espaços. Nenhum mapa continha linhas 

para indicar a distância entre os espaços, talvez pelo tamanho da cartolina já consideraram a 

distância suficiente para ler a representação e ainda utilizaram figuras geométricas para retratar 

os elementos como as casas, prédios, carros, por exemplo. Observe o mapa (Figura 12) que 

segue:  

 

 

Quanto à distribuição dos elementos na imagem, todos os mapas mentais apresentaram 

distribuição coerente utilizando ao máximo o espaço da cartolina para evidenciar as 

características da paisagem que estava sendo modificada pela ação antrópica ao ampliar a área 

Figura 12: Mapa mental construído coletivamente por estudantes do 3º ano – CEPAE. 

Fonte: Pesquisa em Campo. 
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construída e áreas de plantio agrícola, causando prejuízo aos animais, como o lobo que não 

encontrava comida.  

A especificidade dos ícones também apresenta todos os elementos que selecionamos no 

quadro. Os estudantes nos mostram em seus mapas que compreenderam a partir do enredo 

contado que a paisagem se modifica a partir de nossas ações, e essas atitudes podem salvar ou 

destruir o espaço onde vivemos. Há uma preocupação em mostrar parte da paisagem preservada 

e parte dela destruída ou modificada, a paisagem construída se mostra em destaque o que 

demostra a análise da própria cidade, uma vez que o enredo da Chapeuzinho traz características 

para que os alunos reflitam sobre a paisagem local. Como fica explícito no trecho:  

 

 - Ah, seu lobo, acordou cedo.  

Agindo igual os macacos do colégio onde estudo, 

Vem correndo atrás da minha cesta 

querendo comer tudo. 

 

Observe no mapa mental (figura 13) a seguir que há a ideia de mobilidade em alguns 

elementos como o rio e os carros, bem como a estabilidade das casas e prédios e ainda a 

presença dos personagens para compor a paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Mapa mental construído coletivamente por estudantes do 3º ano – CEPAE. 

Fonte: Pesquisa em Campo. 
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As particularidades também se mostram em todos os mapas mentais, a cidade cresceu, 

o rio diminuiu de tamanho, há monocultura, tem o trajeto, a casa da vovó, alguns colocaram o 

ipê amarelo, vegetação do Cerrado citado na história, o lixo jogado nos rios e ainda durante as 

apresentações houve a preocupação em cuidar do ambiente para que as mudanças na paisagem 

não fossem tão bruscas a ponto de destruir o habitat dos animais. 

Inferimos, portanto que a segunda parte do nosso processo metodológico de contação 

de histórias junto a linguagem cartográfica mais uma vez atingiu os seus objetivos. Os escolares 

foram envolvidos pelo enredo, acionaram o cérebro a partir da imaginação para criarem as 

imagens mentais e a partir delas criaram seus mapas.  

O fato de serem os autores dos mapas ampliou a discussão acerca dos conceitos 

trabalhados, pois a interpretação vem de suas próprias ideias as quais fazem sentido para eles e 

por fim conseguimos também que pensassem os espaços de maneira crítica, analisando suas 

ações e em que poderíamos melhorar para sermos verdadeiros cidadãos.   

Nas duas atividades realizadas a contação de histórias e os mapas mentais formaram a 

base para que o conhecimento geográfico pudesse ser desenvolvido em aula. O menino, 

personagem da primeira história contada, não coleciona qualquer espaço, mas aqueles que nele 

desperta maior sensibilidade. São lugares que deixam saudade, que embargam a voz, que fazem 

nossos olhos ficarem marejados pelo brilho intenso. Lugares onde o barulho se torna uma 

canção ou onde o silêncio nos permite dançar com o vento.  

Os escolares ao ouvirem sobre o menino puderam se visualizar na história, cada um com 

suas experiências individuais olharam para o mundo dentro do seu ponto de vista. Cada olhar 

foi selecionando cenas, brincadeiras e passeios compondo uma imagem mental. Desse modo, a 

espacialidade dos lugares colecionados pelos alunos pudera ser exposta concretamente para ser 

vista por meio dos mapas mentais.  

Nesse mesmo sentido, a contação de nossa versão de Chapeuzinho Vermelho atingiu 

seu propósito de construir o conhecimento geográfico pelo conceito de paisagem, uma vez que 

as modificações percebidas pela personagem enquanto vai a casa da vovó propicia uma análise 

mais completa da espacialidade. Primeiro no sentido de que a paisagem é uma soma de 

composições, estas que nos podemos conhecer por meio de nossos sentidos biológicos. A 

Chapeuzinho inala o ar poluído, sente falta da vegetação nativa, se espanta com a quantidade 

de veículos e áreas edificadas, por exemplo.  

Também é referenciado as formas da paisagem nos mapas mentais. A criança 

compreende que se é uma cidade poluída, a chance de ser uma cidade média ou grande é maior, 

pela quantidade de carros, indústrias e pela diminuição de área verde, por exemplo. Todos os 
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mapas coletivos apresentaram esses elementos para identificar que Chapeuzinho estava inserida 

em uma paisagem composta por elementos de uma cidade.  

A função das formas também sugere a modificação da paisagem, pois se temos 

indústrias em uma cidade, haverá um aumento de habitantes pela necessidade de mão-de-obra. 

Essas pessoas precisam morar na cidade, ampliando a área construída. Todos os mapas mentais 

coletivos apresentaram casas e prédios o que identificamos como compreensão de que a ação 

de viver em um dado espaço está diretamente relacionado com o movimento que o transforma. 

Se há um movimento que transforma o espaço estamos nos referindo a um espaço 

dinâmico, essa dinamicidade somada às inúmeras formas e funções que o compõe é resultante 

da ação humana. Quando observamos os mapas mentais dos alunos é perceptível e claro o 

movimento de transformação da paisagem pelo homem. Os mapas mentais construídos pelos 

estudantes apresentam paisagens.  

Os conceitos de lugar e paisagem nos anos iniciais são base para que os escolares 

consigam desenvolver o pensamento geográfico. Quando uma criança, a partir de uma história 

aparentemente apenas para sua distração, consegue identificar-se enquanto sujeito que faz parte 

do mundo, pois ela vive o espaço e ainda se posicionar para cuidar do mundo porque ela entende 

que suas ações o transformam, cumprimos nosso objetivo.  

O ensino de Geografia pode ser inserido em sala de aula a partir da união entre a 

contação de história, que é uma prática pedagógica, junto aos mapas mentais, uma 

especificidade geográfica. A linguagem cartográfica faz a mediação entre os saberes científicos 

e a vivência dos alunos junto a sua imaginação e criatividade, pois traz a liberdade da criação 

dos mapas pelas crianças.  

As crianças se encantam com as histórias e se surpreendem com a proximidade delas 

com as narrativas. É necessário descontruir todo pensamento que afasta as análises de nós 

mesmos. Se é preciso refletir a realidade vivida e melhora-la, o estudante precisa entender que 

essa realidade é também dele. Há a possibilidade de crescimento individual quando me 

identifico no mundo enquanto sujeito que vive o espaço geográfico em todas as suas dimensões 

e ainda há o crescimento coletivo, pois não estamos sozinhos, fazemos parte de uma sociedade. 

Se queremos que nossa realidade atual se modifique, a Geografia contribui para que as 

crianças se tornem adultos críticos capazes de romper com as amarras sejam elas políticas, 

sociais, econômicas ou ambientais. A análise geográfica é pertinente também, mesmo em sua 

complexidade, nos anos iniciais. Nossa proposta metodológica traz esse desafio aos docentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossas considerações visam resgatar tudo que vivenciamos nessa pesquisa, desde a 

escolha da temática, as observações, planejamento e cumprimento das atividades. Faremos uma 

avaliação do trabalho sob a perspectiva da Geografia escolar, nossa contribuição para a prática 

escolar dessa disciplina na escola nos anos iniciais do EF dos conceitos de lugar e paisagem a 

partir da contação de histórias e mapas mentais e ainda as prospectivas para futuros trabalhos. 

 A aproximação da Geografia e da Literatura é algo presente em nossos dias, porém cada 

pesquisa tem seu diferencial. Nosso trabalho envolve muito a personalidade da pesquisadora, 

pois lidar com o real muitas vezes é sombrio e vazio, é preciso imaginar possibilidades e criar 

soluções em espaços quase imperceptíveis. A sensibilidade é algo presente ao longo do 

trabalho, justamente porque o olhar de quem aqui escreve se emociona com cada palavra 

contada e cada traço representado.  

 A emoção não é algo que atrapalha a objetividade de nossa pesquisa, mas a torna única, 

porque nos auxilia na interpretação do espaço que é vivido, o lugar, e ainda nos faz compreender 

as transformações da paisagem. Trabalhar com crianças é algo que perpassa a delicadeza, pois 

há uma concentração de energia, inúmeras possibilidades e surpresas pela elevada criatividade. 

Para entender melhor essa fase passamos pela Geografia da infância, pois compreendemos que 

cada fase da vida tem sua particularidade, mas em todas podemos pensar geograficamente 

porque estaremos inseridos em um espaço passível de ser analisado.  

A análise geográfica das crianças nos anos iniciais passa por conceitos estabelecidos de 

acordo com os currículos, portanto lugar e paisagem se destacam e nos faz compreender que a 

sua importância na Geografia escolar também está na formação do ser enquanto sujeito social 

e suas atribuições na transformação do mundo que vive.  

O fato de serem crianças a linguagem precisa ser adequada, por isso nossa proposta 

envolve a contação de histórias que é uma prática pedagógica utilizada nessa fase de 

escolarização. Porém, o direcionamento da história não está apenas na moral como nos contos 

e fábulas ou nos personagens, mas sim no espaço onde estão inseridos e como esse espaço foi 

modificado e estabelece vínculos com os sujeitos que nele vivem.  

A partir desse contexto, construímos a seção primeira de nossa pesquisa, com o objetivo 

de reconhecer a importância dos conceitos de lugar e paisagem nos anos iniciais do EF e sua 

articulação com os conteúdos escolares e saberes geográficos nessa fase de escolarização. 

Verificamos que esses conceitos são base para que os escolares consigam desenvolver uma 

análise inicial do espaço onde estão inseridos e que as histórias infantis têm potencialidade para 
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que os alunos compreendam uma dada realidade, pois as narrativas estão plenas de 

espacialidades.  

Na segunda seção nosso objetivo foi identificar os saberes geográficos presentes nas 

histórias infantis na perspectiva de contribuir com a aprendizagem dos alunos a partir dos 

conceitos de lugar e paisagem. Para tanto, explicamos como ocorre a contação de histórias, sua 

relação com o imaginário infantil. Também analisamos as histórias selecionadas para o 

cumprimento do trabalho e identificamos nelas os conceitos geográficos lugar e paisagem. 

Percebemos que as histórias permitem uma análise espacial, mas é necessário que o contador 

de histórias enfatize esse aspecto durante o processo de contação. 

Na terceira seção analisamos a potencialidade da construção dos mapas mentais junto a 

contação de histórias infantis e sua relação com o ensino dos conteúdos geográficos. 

Compreendemos que é possível aproximar a prática de contar histórias com a elaboração de 

mapas mentais, uma vez que a formação espacial crítica precisa ser iniciada no ensino 

fundamental.  

Nessa fase de escolarização os alunos têm contato com as histórias infantis, mas é 

necessário direcionar a intencionalidade para os saberes geográficos. Os mapas mentais que 

apresentam maior liberdade de criação se mostram mais relevantes para que os alunos se 

aproximem desses saberes. A criança não fará a análise de um mapa complexo, mas sim do seu 

próprio mapa, iniciando sua leitura de mundo.  

A construção de um mapa mental perpassa a formação de uma imagem mental que 

abrange conhecimento neurológico e psicológico tamanha a complexidade. Identificamos que 

a formação dessas imagens é essencial para o processo criativo dos mapas e que precisa de 

maior aprofundamento teórico em trabalhos futuros que pretendemos seguir.  

Nosso trabalho contribui para a Geografia dos anos iniciais na perspectiva de que há 

uma busca por novas metodologias que sejam capazes de fazer os estudantes pensarem o espaço 

geográfico. Nossa proposta os orienta a pensar individualmente sua condição de sujeito que 

vive uma dada realidade e ainda coletivamente na qual compomos uma sociedade e que 

modifica constantemente o espaço onde vivemos. 

Ressaltamos a importância de integrar a linguagem cartográfica à prática docente para 

que os estudantes possam refletir o espaço geográfico, elaborar seus mapas e se tornarem 

leitores do mundo. O ensino de Geografia que queremos ainda não está presente nas salas de 

aula, mas precisamos construir caminhos e possibilidades para que se torne real. Por isso 

esperamos daqui algum tempo contarmos outras histórias sobre o ensino de Geografia, uma 
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história em que a imaginação, a criatividade, as diversas linguagens estejam presentes e 

contribuam efetivamente para a construção do saber geográfico dos alunos.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 01: Capa do livro “O menino que colecionava lugares/Jader Janer 2016”.  

Anexo 02: Aquarela utilizada para a contação de “Chapeuzinho Vermelho/Abreu 2019”.  
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Anexo 03 e 04: Fotos do momento da contação da história “Chapeuzinho Vermelho” e 

construção coletiva dos mapas mentais. CEPAE 2018.  
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