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RESUMO
Aulas com atividades práticas são reivindicações constante dos alunos, pois o foco de interesse dos alunos se volta a
aquilo que é concreto, palpável e que não se reduz apenas à imaginação ou a aspectos teóricos. Deste modo, objetivou-
se a aplicação de uma atividade prática com o intuito de ultrapassar os limites dos livros didáticos. A aula prática foi
baseada em uma atividade dinâmica com o mapa do Brasil, na qual os alunos foram desafiados a realizar associações e
elaborar por conta própria um mapa temático representando as três regiões geoeconômicos do Brasil, com destaque
para os aspectos relacionados à dinâmica econômica de cada uma dessas regiões. Para este fim, a turma de 30 alunos
do 7º ano foi dividida em três grupos, cada qual responsável por pesquisar e organizar os dados referentes às atividades
agrícolas,  industriais  e de extração de recursos minerais  de cada uma das três regiões geoeconômicas.   Pôde-se
observar um grande interesse por parte dos alunos com o uso do mapa em sala de aula, promovendo uma interação
com o recurso didático. Foi possível, também, observar a importância de se buscar maneiras diferenciadas para ensinar
os diversos conteúdos geográficos presentes no currículo escolar. Cabe ao professor, portanto, buscar continuamente
novos conhecimentos, novas metodologias, assim alcançando uma nova proposta de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Geografia; Cartografia; Recursos didáticos.

1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho, são apresentados os resultados de uma atividade didática realizada junto aos
alunos  do  sétimo  ano  do  Colégio  Estadual  Vital  Brasil  na  cidade  de  Maringá-Paraná,  cuja
preocupação  central  foi  trabalhar  com  a  mediação  e  produção  de  mapas  das  regiões
geoeconômicas e sua caracterização no território brasileiro.  Realizadas como parte das atividades
desenvolvidas  no  âmbito  do  Programa  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID)  de  Geografia  da
Universidade Estadual de Maringá. O Pibid/Geografia tem como foco central a produção de recursos
didáticos. 

Deste  modo,  o  objetivo  deste  trabalho  é  relatar  os  resultados  da  atividade  didática
desenvolvida e seus impactos, tanto na aprendizagem dos alunos, como no processo formativo dos
autores, futuros professores de geografia.  

Levando em consideração esta proposta de ensino e os objetivos do Pibid/Geografia da UEM
já mencionados, foi elaborada uma atividade com alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental,
como tentativa de explorar recursos didáticos que ultrapassassem os limites dos livros didáticos.
Assim, foi possível tomar, frente ao conteúdo, as principais atividades econômicas do Brasil com
base na divisão geoeconômica, proposta pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geiger.

Como já informado, esta atividade aula foi  realizada no Colégio Estadual Vital  Brasil,  que
disponibilizou alunos da turma do 7º ano e seu espaço escolar, no mês de novembro de 2015, com a
participação da professora de Geografia do colégio. A aula foi baseada em uma atividade dinâmica
com o mapa do Brasil, na qual os alunos foram desafiados a realizar associações e elaborar por si
sós um mapa temático representando as três regiões geoeconômicas do Brasil, com destaque para
aspectos relacionados à dinâmica econômica de cada uma dessas regiões.

Ao manusear cartazes, imagens em forma de legenda, ferramentas como tesouras, colas,
réguas e lápis,  o interesse dos alunos em pôr a “mão na massa” foi  grande, principalmente ao
trabalhar em grupos, onde todos tinham um papel e que uma atividade não cumprida para o trabalho
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final  era  insuficiente.  Observou-se que o uso de recursos didáticos  pedagógicos diferentes  dos
utilizados  no  dia-a-dia  pela  maioria  dos  professores  motivaram  os  alunos  a  aprender.  Esses
instrumentos possibilitam aos educandos participarem ativamente das aulas e expressarem suas
opiniões, interagindo com as informações.

O uso de atividades pedagógicas geográficas mais atraentes e que ultrapassem os limites do
livro didático é de extrema importância no ensino de Geografia na Educação Básica. Desta forma,
aulas com atividades práticas em sala de aula são reivindicações constantes dos alunos, pois o foco
de interesse nesta idade se volta a aquilo que é concreto, palpável e que não se reduz apenas à
imaginação ou  aos  aspectos  teóricos.  As  aulas  teóricas,  evidentemente,  são  essenciais  para  o
aprendizado  dos  alunos,  mas  a  educação  geográfica  não  deve  se  restringir  somente  a  ela,
evidenciando então a necessidade das aulas práticas (CASTELLAR, 1999; CALLAI, 1999).

Para Silva et al. (2012) o fato de alguns recursos didáticos se tornarem um sucesso em sala
de  aula  e  qualificarem positivamente  o  processo  de  ensino  aprendizagem se  deve  ao  fato  de
mostraram-se  como  algo  mais  atrativo  para  os  alunos  trabalharem  os  conteúdos,  não  ficando
apenas no textual. Os autores destacam ainda que embora os recursos mais tradicionais não sejam,
reconhecidamente, os mais eficazes no processo de ensino são, ainda hoje, os mais utilizados.
Neste sentido, Oliveira e Trivelato (2007) discutem a questão da utilização de recursos didáticos
diferentes dos tradicionais em sala de aula e afirmam que sua utilização contribui no processo de
ensino e aprendizagem, possibilitando aos alunos participarem de forma mais ativa, interagindo mais
com o conteúdo. Aulas mais dinâmicas e atraentes tornam o ensino e o aprendizado mais eficaz e
prazeroso, seja para o professor ou para o aluno. O papel do professor é planejar e desenvolver
atividades mais dinâmicas e interativas, saindo do mecânico, do repetitivo e do estático. O professor
precisa ter o domínio pedagógico dos conteúdos, respeitando as inúmeras possibilidades de mediar
o processo de construção do conhecimento pelo aluno (CASTROGIOVANNI; COSTELLA, 2007).

Assim,  a  adoção  e  utilização  frequente  de recursos  didáticos  inovadores favorecem uma
melhor abordagem científica do ensino da Geografia e contribui para uma maior compreensão dos
conteúdos pelos alunos impactando, indiretamente, a vida em sociedade. Neste sentido, o ensino da
Geografia deve levar o aluno a sentir-se estimulado a intervir significativamente na realidade em
construção,  com a disposição de se  constituir  num agente  da transformação social  (OLIVEIRA,
2009).

Neste contexto, Pissinati e Archela (2010) apontam para a necessidade e a importância em se
trabalhar e construir mapas com os alunos em sala de aula. Os autores afirmam que os alunos
acham os mapas bonitos, mas que, de modo geral, não conseguem compreender muito bem como
podem ser usados, bem como, tudo o que eles podem comunicar e informar. Deste modo, uso de
mapas no ensino de Geografia deve ampliar, no indivíduo, o poder de compreender a organização
do espaço conhecido, facilitando a análise geográfica. De acordo com Moraes (2003), a adoção de
mapas e principalmente a construção, potencializa a compreensão daquilo que está na paisagem,
do que é perceptível aos órgãos do sentido, tendo um papel essencial na formação do raciocínio
espacial,  na  formação  de  uma  consciência  espacial,  visando  à  atuação  autônoma,  crítica  e
transformadora. De acordo com Porto (2001),  a questão do mapa como um recurso didático se
pauta na justificativa de que o aluno precisa compreender a intrínseca relação entre o homem e o
espaço, na qual o aluno irá entender o espaço geográfico como produto das relações sociais e da
ação transformadora do homem. Compreender, não só o que é o espaço geográfico, mas também
entender que ele enquanto cidadão torna-se um agente transformador da realidade social, fazendo
parte do processo de produção desse espaço.

Em  pesquisa  realizada  por  Moraes  (2003),  sobre  a  utilização  de  mapas  no  ensino  de
Geografia com alunos de 3ª a 5ª série,  observou-se um posicionamento favorável ao estudo de
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Geografia utilizando-se de mapas. Como justificativas fornecidas pelos alunos para comprovar a
importância dos mapas, os alunos respondiam que: falar de um lugar vendo sua localização facilita o
estudo, porque aprendemos melhor a Geografia da nossa cidade, através dos mapas podemos ver
tudo.  No fim da pesquisa,  pôde-se concluir  que as atividades em que os mapas foram usados,
promoveram uma melhoria  na capacidade dos alunos de interpretarem os mapas, bem como a
diminuição na aversão dos alunos em relação aos mapas e aos conteúdos de Geografia.

O uso de mapas em sala de aula permite ainda ao aluno, conhecer os fenômenos geográficos
em diferentes escalas,  diferentes concepções e novas possibilidades.  A respeito  disso,  afirmam
Hauser e Lopes (2016) que:

O  professor  deve  ensinar,  em  diversos  níveis  escalares,  pois  é  necessário  o
estabelecimento  de  diversas  associações,  ao  qual  contribuirá  para  um  melhor
entendimento do conteúdo. O professor deixa, assim, de situar o aluno a uma única
escala  de  análise,  permite  e  possibilita  que  tenha  acesso  a  outros  níveis  de
associação,  em busca de um melhor  entendimento  e assimilação  do tal  conteúdo
(HAUSER e LOPES, 2016, p.120).

Santos et al. (2006), enfim, afirmam que é necessário dimensionar a real importância dos 
mapas e sua função representativa no entendimento do espaço. Assim, os mapas devem ser 
encarados como instrumentos que auxiliam na compreensão do espaço. Sugere, também, que o 
professor seja um instrumentalizador e viabilizador na construção do conhecimento sobre os mapas,
fazendo com que o aluno consiga perceber sua real importância.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho se iniciou antes mesmo dos bolsistas entrarem na sala de aula, com a elaboração
do material a ser utilizado. Por não haver tempo o suficiente para trabalhar mais detalhadamente o
processo de escolha dos símbolos a serem utilizados no mapa temático durante as aulas, ficou
decidido que tais símbolos seriam preparados de antemão, deixando a responsabilidade de sua
aplicação ao mapa aos alunos (Figura 1).
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Figura 1: Mapa base utilizado em sala
Fonte: Elaborado pelos autores (2014).

Numa tentativa de minimizar a dificuldade por parte dos alunos de interpretar o significado dos
símbolos,  optou-se  por  escolher  imagens  que,  através  da  forma,  pudessem  ser  facilmente
associados às atividades econômicas que representavam como, por exemplo, a silhueta de um boi
para a pecuária bovina, do desenho de uma fábrica para as indústrias, dentre outras com o tamanho
aproximado de 1x1 cm.

Ainda  com  o  propósito  de  facilitar  a  interpretação  do  mapa,  sua  seção  de  legenda  foi
subdividida em três categorias: indústrias de extração e transformação, englobando atividades de
extração de recursos minerais, siderurgia, transformação de matéria-prima em bens de consumo;
agricultura, agrupando as atividades de plantio; e criação de animais.

A escolha de que atividades seriam incluídas na legenda foi feita com base nos materiais que
os alunos teriam disponíveis para consulta durante a realização da atividade, tendo sido retiradas do
livro didático e dos textos complementares sobre as Regiões Geoeconômicas trabalhados em sala
pelo professor.

Como mencionado anteriormente, a atividade foi aplicada numa sala de 7º ano do Colégio
Estadual  Vital  Brasil,  no período vespertino.  Todos os alunos da turma foram divididos em três
grandes grupos, cada qual responsável pelo levantamento dos dados das atividades econômicas de
uma das três Regiões Geoeconômicas Brasileiras – Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul –, e sua
indicação no mapa. A atividade foi  desenvolvida durante uma aula geminada próxima ao fim do
bimestre, com o intuito de servir como “fechamento” e fixação do conteúdo.
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A  análise  dos  resultados  obtidos  se  deu  pela  observação  dos  alunos,  seu  interesse  e
aparente entendimento da atividade, nos estágios de pesquisa, organização e discussão do mapa
temático.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como informado, os alunos foram divididos em três equipes, cada qual responsável por uma
região. Por se tratar de um grupo numeroso, de cerca de 30 alunos, foi possível que dentro de cada
grupo fosse estabelecida uma divisão de tarefas, ficando, assim, alguns alunos responsáveis por
pesquisar  os  dados  relativos  às  diferentes  atividades  econômicas,  outros  tomaram  nota  da
localização delas no mapa, enquanto outros recortaram os símbolos a serem utilizados. 

Notou-se, nesse primeiro momento, considerando a novidade proposta, que houve interesse
pela atividade, porém os alunos manifestaram dificuldades para localizar os dados e relacioná-los à
legenda,  assim  como  para  ler  os  mapas  existentes  no  livro  didático  e  textos  complementares
utilizados. Isso denota a já conhecida deficiência dos alunos na interpretação de dados obtidos tanto
em  texto  quanto  em  mapas,  um  problema  formativo  comum  do  ensino  básico  brasileiro,  que
segundo Moraes (2003),  vem de limitações no domínio da linguagem cartográfica por parte dos
professores, que por manifestarem dificuldades em interpretar um mapa, não estão capacitados a
alfabetizar cartograficamente o aluno. Lunkes & Martins (2015) apontam que o problema está no fato
de  a  maioria  dos  cursos  de  licenciatura  em  Geografia  não  possuem  em  sua  grade  curricular
disciplinas  voltadas  ao  ensino  da  Cartografia,  apenas  às  técnicas  em  si,  formando  docentes
“incapacitados” à função de transmitir o conhecimento cartográfico adquirido no ensino superior, por
não possuírem a metodologia para tal. 

Os  alunos  demonstraram  grande  interesse  pela  atividade  proposta  e,  aliado  à  nossa
orientação e didática, foi possível contornar algumas das dificuldades mais básicas relacionadas à
compreensão das representações cartográficas. Isto, é claro, é apenas uma medida paliativa que de
forma alguma compensa a deficiência gerada pela falta de uma educação cartográfica de qualidade
nas escolas, mas o fato de apenas uma atividade gerar tal interesse abre um precedente para mais
uma  vez  reforçar  a  importância  de  utilizar-se  de  atividades  atrativas  ao  aluno  para  trabalhar
conceitos e desenvolver habilidades fundamentais para o estudo da Geografia.

Colhidos  os  dados,  seguiu-se  a  organização  do  mapa,  localizando-os  no  espaço  e
representando-os  através  dos  símbolos  previamente  recortados.  Segundo  vários  alunos,  foi  a
primeira vez que vivenciaram a experiência de contribuir na confecção de um mapa, e que, agora,
passaram a entender melhor a “lógica” por trás de sua elaboração. Por fim, foi realizada uma rápida
discussão sobre as atividades econômicas das regiões geoeconômicas do Brasil com base no mapa
construído em sala, assim como foram respondidas eventuais dúvidas dos alunos sobre o trabalho
realizado. Houve uma participação significativa dos alunos nessa discussão, e era nítida a vontade
de entender melhor o que representava o mapa que eles ajudaram a construir.
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Figura 2: À esquerda: fase de pesquisa e coleta de dados. À direita: construção do mapa
Fonte: Os autores (2014).

Cerca de quinze dias depois, retornou-se à sala para verificar se a experiência havia tido
alguma  repercussão  na  aprendizagem  dos  alunos  que  participaram  da  atividade.  Vários  deles
relataram  que,  após  a  atividade,  tiveram  uma  maior  familiaridade  com  o  tema  das  regiões
geoeconômicas brasileiras, também a respeito dos principais produtos que movem a economia dos
estados de cada região, desde agricultura, pecuária até indústrias, e que isso havia se refletido na
avaliação sobre este conteúdo.

Porém, o mais importante foi à colocação de alguns alunos afirmando que aquela experiência
de trabalhar na elaboração de um mapa havia melhorado sua habilidade de lê-los, que haviam
adquirido  um pouco mais  de  familiaridade com aquele  tipo  de material  e  conseguiam entender
melhor os conteúdos que representam. Isso demonstrou o quanto o desenvolvimento da habilidade
de construir mapas é importante para o desenvolvimento da capacidade de lê-los, e o quanto uma
atividade que exige  uma participação maior  da turma e possui  um fim prático  e palpável  pode
impactar positivamente a internalização do conteúdo.

4 CONCLUSÃO

Este  trabalho  é  resultado  do  esforço  conjunto  dos  alunos  bolsistas,  supervisores  e
coordenadores do Pibid (Programa Institucional  de bolsa de Iniciação a Docência),  do curso de
graduação  em Geografia  da  Universidade  Estadual  de  Maringá.  Trata-se  de um Programa que
representa uma oportunidade muito importante para o processo de aprendizagem da docência, no
qual esses alunos estão inseridos.

Por meio das atividades realizadas em sala de aula foi possível observar a importância de se
buscar  maneiras  diferenciadas  para  ensinar  os  diversos  conteúdos  geográficos  presentes  no
currículo escolar.  Trata-se de investir  esforços no sentido “ganhar” a atenção e o interesse dos
alunos  por  meio  de  atividades  didáticas  atrativas  e  potencializadoras  do  sucesso  do  processo
ensino-aprendizagem.  Logo, considerando a experiência relatada, se faz necessário dimensionar a
real importância dos mapas e sua função representativa, através de metodologias que propiciem ao
aluno o entendimento do espaço.

Cabe  ao  professor,  portanto,  buscar  continuamente,  novos  conhecimentos,  novas
metodologias, assim alcançando uma nova proposta de ensino. É necessário que ouse trabalhar
com diferentes recursos que possam auxiliar no ensino-aprendizagem, não se apoiando somente no
quadro e giz, devendo superar a proposta tradicionalista de ensino, embasada exclusivamente nos
livros didáticos, com muito conteúdo e esquecendo-se da qualidade das informações. Portanto, o
ensino  de  Geografia  é  uma  responsabilidade:  a  formação  de  futuros  cidadãos.  Quanto  mais
consciência tiverem os cidadãos, melhor será a nossa sociedade e nossas relações de convivência.
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Como  futuros  professores  de  Geografia,  entendemos  que  é  importante  a  realização  de
atividades  didáticas  diversificadas dentro  do  ensino,  superando,  assim,  o  modelo  tradicional  de
escola e apelando-se novas propostas de ensino-aprendizagem.

Desta forma, encerramos este trabalho sabendo que, a partir da utilização de novos métodos
e  recursos,  de forma  consciente e comprometida,  o  professor  estará contribuindo
para o desenvolvimento  pleno  dos  seus  alunos,  seja em termos  de aquisição  de conhecimentos,
construção de conceitos geográficos ou na contribuição para o estímulo de tomada de atitudes, ou
seja,  formação  de  cidadãos.  Sabemos  que esta é apenas  uma proposta inicial
que poderá ser enriquecida,  atualizada e  direcionada aos  interesses  daqueles  que a acharem
atrativa.
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