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RESUMO
Essa pesquisa teve como objetivo contextualizar os conteúdos geográficos com o espaço vivenciado pelo ano, por meio
da utilização e da elaboração de mapas, a fim de serem utilizados também como recursos didáticos elo professor,
reafirmando  importância do projeto PIBID Geografia que é realizado nas escolas, possibilitando que o licenciando tenha
contato com as atividades do âmbito escolar. A partir de pesquisa inspirada na metodologia do Estudo do Meio buscou-
se realizar uma espacialização geral da procedência geográfica. Buscou-se traçar, em suma, um panorama do “cenário
escolar” como o objetivo de planejar ações futuras e, ao mesmo tempo, criar um acervo de recursos didáticos, para uso
nas aulas de Geografia. Apresenta-se aqui, neste contexto, dois desses recursos didáticos produzidos. O primeiro refere-
se a um mapa que revela a procedência geográfica dos alunos matriculados no colégio e, segundo refere-e a um mapa
temático que busca caracterizar a paisagem do entorno do Colégio. O presente trabalho, realizado pelos bolsistas do
PIBID Geografia, proporcionou, primeiramente, a compreensão e o entendimento de que a utilização das representações
cartográficas é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem do aluno, principalmente no que tange a
sua alfabetização cartográfica e compreensão do espaço em que vive.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado de atividades que foram realizadas, no âmbito do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (Pibid) de Geografia, da Universidade Estadual de
Maringá (UEM), no ano de 2014, cujo campo de atuação é o Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal,
situado na cidade de Maringá-PR. (Mapa 1)

O Pibid, segundo informações do portal do Ministério da Educação (MEC), é uma iniciativa
governamental vinculada à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
que concede bolsas aos graduandos dos cursos de licenciatura, selecionados pelo programa, em
cada uma das Instituições de Educação Superior (IES) participantes.  Cada IES atua, considerando
as especificidades de seus projetos, em parceria com escolas de ensino básico da rede pública de
ensino  visando  o  aperfeiçoamento  e  a  valorização  da  formação  de  docentes  para  a  educação
básica.

 O programa, que se iniciou em 2009,  pretende promover a inserção de estudantes das
licenciaturas no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob a coordenação de um docente das universidades
e a supervisão de um professor experiente das escolas parceiras. 

Dentre  os  benefícios  que  já  se  observam é  possível  salientar  o  significativo  incentivo  à
formação  de  docentes  para  a  rede  básica  de  ensino,  a  qualificação  da  formação  inicial  dos
professores e a integração entre o ensino superior e a educação básica. Busca-se, deste modo, com
a inserção  dos  licenciandos no  cotidiano  escolar,  proporcionar-lhes  oportunidades de  criação e
participação em experiências docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem, de modo
geral, a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, fazendo com
que tais situações contribuam para a articulação entre teoria e prática necessária á formação e
qualificação dos docentes.
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo
Fonte: César Costa Sanches, 2014.

O  Pibid/Geografia  da  UEM,  especificadamente,  tem  por  objetivo  central  a  elaboração,
aplicação  e  avaliação  de  recursos  educacionais  que,  considerando  a  realidade  dos  alunos  da
Educação Básica e, particularmente,  da escola parceira,  eleve a qualidade do processo ensino-
aprendizagem nesta área do currículo escolar. Ou seja, o principal objetivo é a criação de recursos
didáticos geográficos.

O  presente  trabalho  apresenta  resultados  de  atividades  e  práticas  realizadas  no  Colégio
Estadual Doutor Gastão Vidigal, Maringá-PR pelos bolsistas do Pibid/Geografia. A partir de pesquisa
inspirada na metodologia do Estudo do Meio buscou-se realizar uma caracterização geral dos alunos
da  instituição  educativa  –  procedência  geográfica,  nível  socioeconômico,  hábitos  de  estudo,
interesses de lazer e entretenimento, etc. Como resultado da pesquisa foram elaborados produtos
cartográficos tais como, mapas, gráficos e tabelas que pudessem representar as características já
citadas visando o conhecimento e o reconhecimento da população escolar. Buscou-se traçar, em
suma, um panorama do “cenário escolar” como o objetivo de planejar ações futuras e, ao mesmo
tempo, criar um acervo de recursos didáticos, para uso nas aulas de Geografia. 

Apresenta-se aqui,  neste contexto,  dois  desses recursos didáticos produzidos.  O primeiro
refere-se a um mapa que revela a procedência geográfica dos alunos matriculados no colégio e,
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segundo refere-e a um mapa temático que busca caracterizar a paisagem do entorno do Colégio
Campo do Pibid. 

A importância de tal discussão se faz necessária a partir do pondo de vista do ensino de
geografia  na  educação  básica,  descrevendo  a  relevância  da  contextualização  dos  conteúdos
geográficos trabalhados em sala de aula com o espaço vivenciado pelo aluno, estimulando aos
docentes a utilização de recursos didáticos que aproximem os temas abordados à realidade do
aluno,  facilitando  o  seu  processo  de  ensino-aprendizado  na  alfabetização  cartográfica,
proporcionando ao aluno um melhor  entendimento e interesse da aula,  permitindo também aos
alunos a capacidade de possuírem uma visão critica e sistemática dos assuntos trabalhados e de
analisarem os fenômenos geográficos em diferentes escalas.

O presente trabalho está estruturado em três partes inter-relacionadas. Apresenta-se, a seguir
uma  breve  caracterização  do  ensino  de  Geografia  e  seus  desafios,  os  encaminhamentos
metodológicos envolvidos na produção dos recursos e finalmente as possibilidades didáticas que
eles  proporcionam.  Nas  considerações  finais  sintetizamos  das  potencialidades  dos  recursos  e
avaliamos também a importância do Pibid em nossa formação e atividade profissional futura.

O ensino de Geografia  se mostra em determinadas situações de maneira complexa para
muitos alunos, o que enfatiza a importância da criação e inovação de práticas e recursos didáticos
na qual os alunos possam observar compreender, descrever, analisar e contextualizar fenômenos de
diversas ordens do cenário geográfico, desenvolvendo assim de maneira eficaz, uma melhor prática
do processo de aprendizagem.

A  geografia  escolar  diferencia-se  das  demais  ciências,  pois  encerra  um  discurso
aparentemente neutro, em que se destaca a dificuldade de articular de maneira eficiente a relação
existente entre sociedade e natureza, abordando diante das suas competências as duas esferas que
a compõem. (PEREIRA, 1998)

Segundo Nacke e Martins (2003), dentre as muitas dificuldades do ensino em Geografia estão
a de trazer os conceitos abordados e estudados em sala de aula para a realidade e o cotidiano
vivenciado  pelo  aluno,  fazendo  com  que  possibilite  a  este  a  capacidade  de  compreender  os
conteúdos abordados, de modo a contextualizar a geografia escolar com a sua realidade.

O ensino de Geografia necessita de cada vez mais dos diálogos referentes ao fato de como
ensinar, ou seja, inovar a sua metodologia de ensino, fazendo com que o ensino consiga cumprir o
seu principal objetivo de formar um cidadão critico, flexível e criativo diante das diversas situações
impostas pela sociedade. 

Segundo Pontuschka (2001) o grande desafio do professor de geografia é justamente fazer
com que alunos de diferentes níveis compreendam o espaço geográfico, ampliem a sua visão de
mundo e entendam o seu papel  na sociedade atual,  trabalhando os conteúdos geográficos em
diferentes escalas, realizando, do ponto de vista do espaço geográfico, a integração da escala global
à escala local (espaço vivencial).

O  processo  do  ensino-aprendizado  pode  se  mostrar  de  diversas  formas,  sendo  que  a
absorção e compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula serão facilitadas quando o
aluno for capaz de utilizar os seus conhecimentos em situações externas à escola, observar um fato
isolado e poder contextualiza-lo no tempo e no espaço. (PONTUSCHKA, et al 2009).

O ensino  de  geografia  tem como principal  objeto  de  estudo o  espaço  geográfico,  sendo
necessário formar cidadãos que compreendam os fenômenos ocorridos no meio em que vive. Sendo
assim a importância de se trabalhar conceitos geográfica em diferentes escalas é fundamental para
a compreensão da totalidade da problemática espacial, correlacionando problemas espaciais com o
cotidiano do aluno. Diante disso o professor precisa ter consciência da escala utilizada, pois vivemos
em uma sociedade desigual do ponto de vista social e econômico.
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Segundo Passini e Almeida (2010) o espaço vivido refere-se ao espaço físico, vivenciado por
meio  do  movimento  e  do  deslocamento,  principalmente  do  ponto  de  vista  do  aluno,  o  trajeto
realizado para a escola,  porém é importante salientar que a localização ou o mapeamento dos
aspectos observados, não encerra uma análise geográfica, mas marca o seu inicio.

Segundo a  autora,  o  processo  de  alfabetização cartográfica  e  de  aprendizagem espacial
voltada para compreensão das formas pelas quais a sociedade organiza seu espaço, e que só será
possível  com  o  uso  de  representações  convencionais  desse  espaço,  deve  ocorrer  na  escola
mediante ao conhecimento geográfico do professor em produzir materiais que representem o espaço
geográfico vivenciado pelo aluno de forma mais clara e objetiva.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A atividade que deu origem a este trabalho,  como já anunciado, foi  realizada no Colégio
Estadual Doutor Gastão Vidigal, situado na cidade de Maringá/PR no qual foi planejado, elaborado e
desenvolvido um trabalho de pesquisa com coleta de dados e informações que visaram traçar o
perfil  dos alunos do colégio,  levantar as características gerais do cenário escolar,  caracterizar o
espaço geográfico em que o  colégio esta inserido, bem como mapear a procedência dos alunos que
são atendidos pelo colégio.

Assim,  num  primeiro  momento,  realizou-se  a  coleta  de  dados  visando  identificar  a
procedência geográfica dos alunos matriculados no colégio. Por meio do acesso à documentação
disponível na instituição e informada pelos alunos e ou, por seus responsáveis, foi organizado um
banco de dados no software Excel 2007, com a identificação do local de residência, especificamente
do bairro dos alunos do colégio.  A partir  desse banco de dados foi  possível  espacializar  essas
informações e elaborar o Mapa de Procedência dos alunos, referentes aos bairros da cidade de
Maringá que apresentam o maior índice de alunos que estudam no colégio.

O mapa foi elaborado com a utilização do arquivo do tipo shape de Maringá, disponibilizado
pela prefeitura municipal,  no qual foram sendo inseridos e digitalizados os dados levantados na
secretaria do colégio no software QGIS 2.8.3.

A seguir,  num segundo momento,  após realizados tais levantamentos e estudos,  pode-se
observar e analisar que o colégio esta situado em uma localização geográfica privilegiada, diante
das  disposições  e  serviços  ofertados  em seu  entorno.  Diante  disso  foi  possível  elaborar  outra
representação cartográfica, na qual auxiliasse o processo de ensino aprendizagem na sala de aula,
sendo elaborado um mapa no qual representasse por meio de fotos, imagens e informações do
entorno  que  o  Colégio  Estadual  Dr.  Gastão  Vidigal  esta  inserido,  apresentando  os  serviços
ofertados, as instituições públicas e os principais pontos característicos de seu espaço.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como já evidenciado um dos produtos organizados pelos bolsistas do colégio estadual Dr.
Gastão Vidigal foi  um mapa como a representação da procedência geográfica dos alunos do colégio
que residem na cidade de Maringá, localizando os bairros da cidade de modo a quantificar os bairros
que procedem os alunos do colégio.
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Figura 2: Mapa de Procedência dos alunos do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal por bairros.
Fonte: César Costa Sanches, 2014.

Com base nos dados coletados no sistema de cadastro dos alunos, disponibilizados pela
secretaria  do  colégio  foi  possível  tabular  tais  dados  e  elaborar,  em  um  software  específico
denominado QGis 2.8.3, o mapa da cidade de Maringá destacando os bairros nos quais residem os
alunos matriculados no colégio Dr. Gastão Vidigal. (Figura 2)

Com base na observação e análise do mapa é possível perceber que devido à localização
central  do colégio em foco,  os  bairros  que apresentam o maior  número de procedências,  sãos
aqueles localizados na parte central  da cidade, bem como o bairro Zona 7 e o bairro Alvorada.
Observa-se,  de  modo  geral,  que  a  zona  norte  da  cidade  de  Maringá  aparece  de  modo  mais
significativo no que tange a procedência geográfica dos alunos.

Entretanto, é de suma importância expor que tal colégio atende aproximadamente 44% dos
bairros de Maringá, atendendo 176 bairros em um total de aproximadamente 375 bairros existentes
no município. Além de tais dados foi possível quantificar no mapeamento que 93% dos alunos do
colégio estão situados nos bairros do município de Maringá e que os outros 7% representam alunos
situados nas  áreas  rurais,  em outras  cidades  ou  que  não possuíam tais  informações em seus
respectivos cadastros.

 Ao observar o mapa que se refere à procedência (bairros) dos alunos do Colégio Dr. Gastão
Vidigal, elaborado a partir de pesquisas e dos questionários aplicados com os próprios alunos, pode-
se observar em primeiro momento, que a maior parte dos estudantes residem nas proximidades
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onde a escola esta localizada, conforme demonstra a tabela abaixo que traz a indicação dos dez
principais bairros que emanam alunos para a referida escola.

Tabela 1: Procedência de alunos do Colégio Gastão Vidigal, por bairros do município de Maringá-PR.

Bairro Quantidade
Zona 7 423
Jardim Alvorada 171
Vila Esperança 64
Parque das Grevíleas 63
Vila Morangueira 54
Parque Residencial Cidade Nova 44
Vila Operária/ Zona 3 43
Vila Santo Antônio 42
Zona 1/ Centro 42
Jardim Oasis 41
Organização: César Costa Sanches, 2014.

Outro importante ponto a se destacar a partir da análise do mapa, é o da influência que a
escola exerce em relação ao ensino público oferecido nas diversas escolas do município, pois nos
diversos bairros aos quais provêm os alunos, estão localizadas outras instituições de ensino, o que
pela  proximidade  de  suas  residências,  seriam mais  práticos,  mas  ainda  assim,  os  alunos  dão
preferência ao Colégio Dr. Gastão Vidigal. 

Tal influencia é ainda mais facilmente visualizada, ao observarmos os dados que indicam que
alguns dos estudantes  matriculados no ambiente  escolar,  provem de cidades que pertencem a
Região Metropolitana de Maringá-Pr, além de outras localidades, ampliando a área de influencia,
para além do espaço geográfico urbano maringaense, como demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 2: Procedência dos alunos de outras cidades

Cidade Quantidade de alunos

Sarandi 39
Paiçandu 12
Iguatemi 05
Curitiba 02
Floresta 02
Iguaraçú 02
Jussara 02
Lobato 02
Astorga 01
Campo Mourão 01
Colorado 01
Dr. Camargo 01
Floriano 01
Guaiapó 01
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Itambé 01
Londrina 01
Mandaguari 01
Marialva 01
Nova Esperança 01
Pres. Castelo Branco 01
Santa Fé 01
Organização: César Costa Sanches, 2014.

Outro recurso didático produzido pelos alunos bolsitas do Pibid/Geografia no Colégio Estadual
Dr. Gastão Vidigal, foi um mapa com a caracterização do entorno espacial na qual está inserido o
colégio.  Foram  identificando  por  meio  de  fotos  e  imagens  e  localizados  os  principais  serviços
oferecidos no entorno visando que o aluno tenha uma melhor compreensão da sua realidade, por
meio de uma representação cartográfica em que pode ser realizada em conjunto com os alunos e
professores, funcionando como um material  de recurso didático, em que auxilie o professor e o
aluno, na compreensão do tema abordado. (Figura 3)

Figura 3: Mapa do entorno do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal.
Elaboração: César Costa Sanches, 2014.
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Diante de tais fatos as autoras ainda expõem em seu trabalho que um trabalho de orientação,
localização e representação deve partir do espaço próximo para o distante, possuindo como foco o
público alvo, ou seja,  quando trabalharmos com os conceitos cartográficos com os alunos, e de
suma importância representar tais fenômenos em diferentes escalas partindo de escalas maiores
(representando detalhes) para menores (representam contexto regional). 

4 CONCLUSÃO

O  presente  trabalho,  realizado  pelos  bolsistas  do  PIBID  Geografia,  proporcionou,
primeiramente,  a  compreensão  e  o  entendimento  de  que  a  utilização  das  representações
cartográficas, como mapas, tabelas e gráficos, é de suma importância para o processo de ensino-
aprendizagem  do  aluno,  principalmente  no  que  tange  a  sua  alfabetização  cartográfica  e
compreensão do espaço em que vive.

Diante disso faz-se necessário a participação do aluno, juntamente com o conhecimento do
professor, principalmente na elaboração e construção desses mapas, fazendo com que o aluno se
familiarize com o tema proposto mais facilmente e também com o espaço e a área abordada para tal
estudo.

Sendo assim o mapa referente a procedência geográfica (Figura 2) dos alunos do Colégio
Estadual  Dr.  Gastão  Vidigal,  na  cidade  de  Maringá,  nos  chama  atenção  justamente  pela
representação espacial e populacional do seu meio, possibilitando assim a compreensão por parte
do aluno quanto a disposição populacional  da cidade,  auxiliando-o no processo de leitura e de
alfabetização  cartográfica,  identificando  os  elementos  e  componentes  que  compõe  um  mapa,
fomentando a análise dos motivos e condições que resultam na sua representação espacial.

Deste modo o mapa realizado sobre o entorno escolar (Figura 3), é de suma importância no
que  tange  aos  recursos  que  o  professor  de  Geografia  pode  utilizar,  de  modo  a  facilitar  a
compreensão por parte do aluno referente ao espaço e localização geográfica, principalmente do
meio em que o aluno e a comunidade escolar esta inserida. O presente estudo ainda expõe que é
possível  trabalhar  diversos  conteúdos  geográficos  em  diferentes  escalas,  abordando  temas  e
situações da realidade vivenciada pelo âmbito escolar.

Além disso,  nota-se  a  importância  do  projeto  PIBID,  no  que tange a  sua capacidade de
fomentar  aos  graduandos  de  licenciatura  a  convivência  com o  ambiente  escolar,  bem como  a
participação em situações de praticas docentes referentes ao processo de ensino-aprendizagem,
contribuindo assim para a sua formação intelectual.
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