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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo analisar a construção das noções 

espaciais em crianças do 5º ano do Ensino Fundamental, tendo como objetivos específicos: 

entender o papel da Geografia escolar, analisar as práticas docentes que viabilizam a 

construção do conhecimento e analisar a representação do espaço pela criança. O trabalho 

com as noções espaciais é de grande importância no ensino da Geografia, fazendo com que a 

criança perceba melhor o espaço, além de viabilizar a leitura de mapas. Dentro de uma 

perspectiva qualitativa, a pesquisa foi realizada utilizando observações em uma sala de aula 

de 5º anos do Ensino Fundamental, com o foco nas aulas de Geografia, e desenhos produzidos 

pelas crianças dessa turma, os quais representaram a sala de aula e a escola em uma 

perspectiva aérea.  Dessa forma, procurou-se analisar as práticas pedagógicas utilizadas pela 

professora para o desenvolvimento das noções espaciais dos alunos, bem como as noções 

apresentadas por esses através do desenho. Foi verificada a falta de preocupação, por parte da 

professora, com o ensino de Geografia, que é trabalhada de forma tradicional e sem a atenção 

necessária para com o desenvolvimento apresentado pelas crianças. Observou-se também, por 

meio dos desenhos, que as crianças não dominam a perspectiva aérea e outros elementos 

necessários para a leitura de mapas. 
 

Palavras-chave: noções espaciais; ensino de Geografia; desenho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This present course conclusion essay aims to analyze the construction of space awareness in 

5
th

 grade children, with the specific goals of: understanding the role of school Geography, 

analyze the teaching techniques that make possible the construction of knowledge and 

analyzing the representation of space by the child. The work with the space awareness has a 

big importance in the Geography teaching, making the child better understand the space. 

Inside a qualitative perspective, the research was made using observations from a 5
th

 grade 

classroom, focusing on Geography classes and drawings made by the kids, which represented 

the classroom and the school by an aerial perspective. This way, the teacher’s techniques to 

develop the space awareness of her students were analyzed as well as the awareness perceived 

in them through the drawings. The lack of concern Geography teaching by the teacher was 

spotted, which is worked in an old fashioned way and doesn’t give the required attention for 

the children’s space awareness development. It was verified also, by the drawings, that the 

children don’t dominate the aerial perspective and more essential elements for the maps 

reading. 
 

Keywords: space awareness; Geography teaching; drawing. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília estuda a construção das noções espaciais de crianças do 5º ano do 

Ensino Fundamental e está dividido em três partes: memorial, pesquisa e perspectivas 

profissionais futuras. 

 Na primeira parte, é apresentada a trajetória de formação da pesquisadora, sendo 

destacados os fatos mais importantes e interesses que levaram a esta pesquisa e ao final da 

graduação. 

Na segunda parte, a pesquisa é apresentada em cinco capítulos. Na introdução são 

expostas a problemática e os objetivos do trabalho. No segundo capítulo são apontados os 

aspectos teóricos do tema. O capítulo seguinte contem os procedimentos metodológicos 

realizados. No próximo capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. Por 

último, são feitas as considerações finais. 

A terceira parte apresenta as perspectivas futuras da pesquisadora enquanto 

profissional. 
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PARTE I – MEMORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 Nasci em 1996, sendo a primeira filha do casal e por isso recebi muita atenção nos 

primeiros anos de vida. Pouco tempo após meu nascimento, minha mãe deixou seu emprego 

para estar comigo em tempo integral. 

 Quando completei dois anos de idade, mesmo sem trabalhar, minha mãe decidiu que 

eu passaria a frequentar uma creche que funcionava nos fundos de uma casa próxima a minha, 

para que tivesse convivência com outras crianças da minha idade. Lá eram realizadas 

atividades pedagógicas e assim comecei a aprender as letras e números. Em casa, meus pais 

utilizavam jogos pedagógicos e sempre estavam contando e lendo histórias infantis para mim. 

 Aos quatro anos de idade ingressei no jardim de infância em uma escola pública 

localizada na vila onde moro. Em pouco tempo, a professora percebeu que eu já sabia aquilo 

que ela estava ensinando para a turma. Por esse motivo, eu demonstrava certa impaciência nas 

aulas e acabava atrapalhando o trabalho da professora. Dessa forma, foram realizadas 

reuniões com meus pais e a direção da escola, bem como testes para analisarem os 

conhecimentos que já tinha e assim, fui passada para o jardim 2.  

 Um mês após completar 6 anos de idade, nasceu minha irmã, Gabriela. Um ano e três 

meses depois de seu nascimento, minha mãe decidiu ingressar no ensino superior. Dessa 

forma, passamos a depender do cuidado de outras pessoas no período do dia em que meus 

pais não estavam em casa. Esse fato fez com que despertasse em mim um grande sentimento 

de responsabilidade e cuidado em relação a minha irmã. Mesmo depois que ela começou a 

frequentar a escola, passávamos a maior parte do dia juntas. Com o passar do tempo, passei a 

auxiliá-la nos estudos e tarefas de casa, fato que ocorre até hoje. Além de estreitar ainda mais 

nossos laços, isso fez com que eu percebesse um gosto pelo ato de ensinar. 

 Quando estava com 12 anos, minha mãe passou a trabalhar como professora das séries 

iniciais do ensino fundamental. Desde então, sempre que possível, a acompanhava no 

trabalho. Assim, acompanhando de perto, pude conhecer melhor a realidade de uma 

professora e admirar ainda mais a profissão. 

 Já no 3º ano do ensino médio, levando em consideração o gosto por crianças e pelo ato 

de ensinar, escolhi fazer vestibular do meio do ano para o curso de Pedagogia da UnB e 

obtive aprovação. Como estudava no Colégio Militar de Brasília, o qual possuía autorização 
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para emitir o certificado de conclusão do ensino médio ainda no meio do ano letivo, consegui 

me matricular na universidade em julho de 2012, aos 16 anos. 

 Comecei o curso com muita alegria pela aprovação e com certo receio por conta da 

pouca idade, mas esse logo passou. Conheci pessoas maravilhosas, as quais ajudaram e 

alegraram os semestres de curso.  

 No 3º e 4º semestres participei do Projeto 3 fases 1 e 2  – Desenvolvimento Cultural na 

Educação Infantil. O universo da criança pequena me encantou. As experiências de prática 

realizadas da Casa de Ismael foram muito interessantes e enriqueceram a formação. As 

atividades que envolviam o desenho infantil me chamaram a atenção e despertaram o 

interesse no assunto. 

 No 5º semestre, foi realizado o Projeto 4 fase 1 dentro da mesma perspectiva do 

Projeto 3. O estágio na educação infantil era algo que aguardava com ansiedade e por isso 

muitas expectativas foram criadas. Fui bem recebida na escola por toda a equipe e também 

pelas crianças. Com alguns dias de estágio, fui convidada pela diretora da escola a participar 

do programa Jovem Educador Social Voluntário, no qual auxiliaria a professora regente da 

turma em que estagiava. Dessa forma, além de completar as horas de estágio exigidas pela 

Universidade, passei 4 meses auxiliando na escola. 

 Apesar do encantamento pela educação infantil, no 7º semestre decidi realizar o 

estágio do Projeto 4 fase 2 no ensino fundamental. Como havia me interessado na perspectiva 

que a professora Cristina trabalhava com a Geografia e o desenho, busquei sua orientação. As 

observações realizadas no estágio me levaram ao tema do trabalho de conclusão de curso.  

 As experiências de estágio e os estudos para essa pesquisa enriqueceram a formação. 

Dúvidas e inseguranças também vieram com eles. Porém, não apagam o desejo de ser 

professora. 
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1. Introdução 

 

Esta pesquisa, realizada como trabalho de conclusão do curso de Pedagogia da 

Universidade de Brasília, foi produzida a partir de questionamentos, que tiveram origem 

durante as observações participativas realizadas no Projeto 4 fase 2 (Projeto Individualizado 

de Prática Docente). Nessas observações, notou-se a pouca preocupação com a construção do 

raciocínio espacial da criança e com a maneira como são trabalhados os conceitos da 

Geografia em sala de aula. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Geografia: “a 

aquisição da noção de espaço é um processo complexo e progressivo de extrema importância 

no desenvolvimento das pessoas” (BRASIL, 1997).  

É fato que todos possuem a capacidade de perceber o espaço a sua volta, o que está 

presente na vida de cada indivíduo desde cedo. A criança, já em seus primeiros anos, percebe 

as características do local em que vive e é capaz de identificar pontos de referência. Porém, 

assim como outras habilidades, aquelas devem ser exploradas, a fim de que sejam 

consolidadas e dominadas, não apenas noções espaciais simples e concretas, mas também as 

mais abstratas. Dessa maneira, é necessário que as noções espaciais sejam trabalhas na escola, 

não somente como um conteúdo específico, mas como algo que faz parte do desenvolvimento 

dos alunos.  

Nessa pesquisa o trabalho com as noções espaciais será abordado com o foco no 

ensino de Geografia. Porém, acredita-se que essa construção não se dá apenas em uma 

disciplina, pois é um ponto comum que permeia diversas áreas do conhecimento, onde pode-

se citar a matemática, educação física, entre outras. 

O objetivo geral desta investigação é analisar a construção das noções espaciais nas 

crianças do 5º ano do Ensino Fundamental. Além disso, busca-se entender o que se pretende 

com o ensino da Geografia, ou seja, o papel da Geografia escolar, ressaltando sua 

importância, que tantas vezes é deixado de lado, para favorecer outras disciplinas 

consideradas mais importantes. Busca-se, também, analisar as práticas docentes que 

viabilizam a construção do conhecimento, bem como a representação do espaço pela criança.   
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Para o alcance desses objetivos, a pesquisa se desenvolveu em duas etapas. A primeira 

foi a observação em uma sala de aula de 5º ano do Ensino Fundamental, analisando 

especialmente as aulas de Geografia e identificando quais  estratégias a professora utilizava 

para a construção das noções espaciais nessa disciplina. A segunda etapa foi a intervenção na 

mesma turma, mediante implementação de atividades, que contribuíssem para a construção de 

noções espaciais, com destaque àquelas que promoveram o exercício do raciocínio espacial. 

Acredita-se que trabalhar as noções e conceitos geográficos com exemplos concretos, 

permitindo que a criança tenha uma relação significativa com o que é estudado, viabiliza a 

aprendizagem e o desenvolvimento. Dessa maneira, entre as atividades realizadas na sala de 

aula com os alunos está o trabalho com a representação do espaço, como forma de 

desenvolver as noções espaciais das crianças e viabilizar o processo de sua alfabetização 

cartográfica. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. O desenvolvimento das noções espaciais 

 

As noções espaciais estão intimamente ligadas ao desenvolvimento do ser humano e 

correspondem ao conhecimento do espaço externo ao corpo. De acordo com Brasil (1997, 

p.103) “o espaço é, simultaneamente, noção e categoria. É noção no sentido de estrutura 

mental que se constrói desde o nascimento até a formalização do pensamento e é categoria 

como objeto de estudo da Geografia”. 

A partir do nascimento, a criança tem suas primeiras experiências de exploração do 

ambiente por meio de seu corpo. Assim, a construção do espaço está ligada à percepção e à 

motricidade. O ato de sugar o seio para mamar, ou o fato de ser tocada, por exemplo, já dão 

início ao processo de aprendizagem do espaço e tem grande importância em seu 

desenvolvimento, como afirma Almeida e Passini (1991, p.28) “em sua memória corporal são 

registrados os referenciais dos lados e das partes do corpo, os quais servirão de base para os 

referenciais espaciais”.  

O processo de conscientização do espaço possui dois aspectos fundamentais: o 

esquema corporal e a lateralidade. O primeiro tem com base as funções motoras e a percepção 

do espaço. Dessa forma, Le Boulch (apud ALMEIDA; PASSINI, 1991, p.28) define o 

esquema corporal como “uma intuição global ou conhecimento imediato de nosso corpo, seja 

em estado de repouso ou em movimento, em função da inter-relação de suas partes e, 

sobretudo, de sua relação com o espaço e os objetos que nos rodeiam”. O desenvolvimento do 

esquema corporal ocorre desde o nascimento até a adolescência em função do 

amadurecimento do sistema nervoso, da relação do indivíduo com o mundo, bem como a 

representação que se faz de si e do mundo. O outro aspecto importante na organização 

espacial, a lateralidade, diz respeito ao predomínio de um lado do corpo para a direita ou para 

a esquerda. É de grande relevância que o professor ajude a criança a tomar consciência de seu 

predomínio lateral. 

Nesse contexto, o processo de construção do conhecimento e da noção de espaço pela 

criança se estabelece em três estágios subsequentes, a saber: espaço vivido, percebido e 

concebido. 
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O estágio do vivido refere-se às primeiras noções espaciais construídas pela criança. 

Corresponde ao espaço físico, vivenciado por meio do movimento e do deslocamento. Nessa 

fase, a percepção do espaço ocorre centrada no eu, estando assim, bastante ligada ao sentido 

do tato. Por isso as noções de localização, orientação e representação são determinadas a 

partir do próprio corpo. Dessa forma, a criança apreende o espaço por meio de brincadeiras e 

outras atividades, as quais tem oportunidades de experienciar o ambiente em que vive. 

É importante que o adulto proporcione para a criança um ambiente com segurança e 

que seja estimulador, a fim de que essa tenha a oportunidade de explorá-lo. Nessa ação de 

conquista do espaço, seja rolando, arrastando-se, engatinhando ou andando, ocorre não só o 

desenvolvimento físico e motor da criança, mas também a estruturação da noção de espaço. 

É interessante perceber as relações espaciais presentes nas brincadeiras das crianças 

pequenas: elas preferem os brinquedos, que são miniaturas de objetos e móveis, uma vez que 

o espaço do adulto não corresponde as suas dimensões físicas. Esse interesse pelo que se 

aproxima de sua realidade não se restringe apenas aos brinquedos, mas também aos espaços. 

É possível observar que a criança pequena gosta entrar em espaços menores, como embaixo 

da mesa, móveis, ou brincar em casa de bonecas ou cabanas. Nessa fase, é possível observar a 

organização do espaço por meio do desenho da criança, a qual, muitas vezes, se limita a uma 

parte do papel em suas representações. 

Nessa fase de desenvolvimento da percepção espacial ocorrem, principalmente, as 

relações espaciais topológicas espaciais elementares, que segundo Almeida e Passini (1991, 

p.31) “são as relações espaciais que se estabelecem no espaço próximo, usando referenciais 

elementares como: dentro, fora, ao lado, na frente, atrás, perto, longe, etc”.  

Entre as relações espaciais topológicas elementares no plano perceptivo está a relação 

de vizinhança, na qual a criança percebe os objetos próximos e no mesmo plano, ou seja, é 

capaz de identificá-los um ao lado do outro. Além disso, a criança nota que os objetos são 

separados um dos outros, percebendo assim a relação de separação. Visto isso, é capaz de 

observar também a relação de ordem, ou seja, além de separados, os objetos também ocupam 

posições diferentes de acordo com determinado ponto de vista, podendo estar em uma posição 

anterior, intermediária ou posterior. Ao perceber cada elemento e sua relação com os demais, 

se dá a relação de envolvimento. E, por último, há a relação de continuidade, em que se 

percebe que as localizações são contínuas e que o espaço forma um todo.  
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Para Almeida e Passini (1991, p.33), as relações espaciais topológicas elementares são 

a base para o trabalho sobre o espaço geográfico, pois “a partir delas é que se desenvolvem as 

noções de limites político-administrativos entre municípios, estados e países e suas fronteiras, 

área urbana e área rural” entre outros exemplos. À medida que se desenvolve, a criança passa 

a ser capaz de lembrar-se do espaço sem a necessidade de vivenciá-lo fisicamente, sendo esse 

o espaço percebido. Nessa fase, pode-se observar também a ampliação da capacidade de 

análise do espaço feita por meio da observação. Além disso, aos poucos, a criança deixa de 

usar seu próprio corpo como referencial para a localização, orientação e representação dos 

objetos e percebe que outros referenciais podem ser utilizados sem que altere a localização. 

Esse processo é denominado descentralização e segundo Hannoum (apud ALMEIDA; 

PASSINI, 1991, p.34) evolui: 

 

da análise do espaço ocupado pela criança para análise do espaço ocupado 

pelo objeto exterior; da análise da posição dos objetos com relação a ela, à 

análise da posição dos objetos com relação a outros objetos; da análise da 

posição dos objetos com relação a ela, para a análise do movimento dos 

objetos com relação a um ponto de referencia objetivo. 
 

 Dois processos ocorrem a seguir: a conservação e a reversibilidade, nos quais a criança 

é capaz de perceber a conservação do referencial e de reverter a ação, ou seja, realizar a 

operação inversa.  

Mais adiante, a criança passa a compreender o espaço concebido e então é capaz de 

estabelecer relações espaciais entre elementos através de sua representação. Diferente dos 

níveis anteriores, é possível que se raciocine sobre o espaço sem que esse tenha sido 

vivenciado. As relações espaciais presentes nessa fase são as projetivas, que ocorrem a partir 

do aparecimento da perspectiva e a criança passa a conservar a posição dos objetos e alterar o 

ponto de vista e as relações espaciais euclidianas, que acontecem com o surgimento da noção 

de coordenadas.  

Segundo Almeida e Passini (1991), as crianças das séries iniciais do ensino 

fundamental, as quais estão na faixa etária entre seis a onze anos, ainda estão em fase de 

construção dessas noções e por essa razão podem apresentar dificuldades para suas 

representações gráficas.  

2.2. A representação do espaço pela criança 

 



22 
 

O ser humano possui diversas formas de expressão, como os gestos, a fala e a escrita. 

Entre as várias formas de expressão está o desenho, como afirma Barison (1999, p. 14): 

 

                                             O conhecimento é uma interpretação que o sujeito faz da realidade a partir da 

percepção e ação. Para expressar esta interpretação ele usa a representação. 

A representação permite ao indivíduo evocar o significado (objetos, pessoas, 

acontecimentos, etc.) por meio de significantes como imagens e palavras. O 

desenho assim como a linguagem é uma forma de representação. 

 

O desenho é bastante presente na vida da criança desde seus primeiros anos de vida e 

constitui uma de suas principais formas de expressão. Através do desenho a criança é capaz 

de registrar emoções, sentimentos, o que considera como importante e o que sabe. Dessa 

maneira, o desenho constitui uma importante ferramenta de desenvolvimento da criança e do 

trabalho do professor. Lesann (2011, p.91) considera que: 

 
entender a evolução do desenho infantil abre uma perspectiva interessante 

para o professor entender melhor o potencial e a fase de desenvolvimento em 

que se encontram seus alunos e, assim, adequar melhor sua atuação e 

escolher atividades e modos de desenvolvê-las de forma condizente com o 

momento vivenciado pelo aluno. O desenho infantil serve, ainda, como 

instrumento de avaliação continuada, desde que o professor saiba analisar os 

elementos constitutivos e as limitações momentâneas de cada criança. 

 

 A importância do desenho também se dá pelo fato dele estar ligado à estruturação do 

espaço pela criança, como afirma Piaget (1985 apud PILLAR, 1996, p.42): “a evolução do 

desenho é solidária com toda a estruturação do espaço, conforme os diferentes estágios desse 

desenvolvimento”. 

Cabe ressaltar que, sendo a representação gráfica uma forma de expressão, cada 

sujeito a fará de acordo com seus esquemas mentais. Sendo assim, Barison (1999, p. 10) 

afirma que “não existe apenas uma forma de representação gráfica, não existe só uma 

perspectiva e de acordo com as fases do desenvolvimento a criança se expressa de forma 

diferente em seus desenhos”. 

 Analisando desenhos produzidos por crianças, Luquet (apud Lesann, 2011, p. 91) 

distinguiu quatro fases do desenho infantil. As denominações que Luquet deu a essas fases 

receberam críticas, uma vez que são consideradas como termos negativos, como por exemplo: 

incapacidade. Porém, essas fases são aqui apresentadas para que, independente da 
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denominação utilizada, se compreenda o processo e a evolução da representação gráfica da 

criança. 

 Luquet denomina a primeira fase como realismo fortuito. Inicialmente o que a criança 

produz não é um traçado para produzir uma imagem e sim apenas para traçar linhas 

desordenadas denominadas garatujas. Nessa fase, o desenho seria involuntário (figura 1), uma 

vez que a criança não tem consciência de que essas linhas podem representar objetos e, dessa 

forma, as faz pelo prazer em rabiscar e sentir o movimento dos próprios braços. Aos poucos, a 

criança passa a perceber a ligação entre seus movimentos e o que está sendo registrado no 

papel, passando assim a variar seus movimentos. Para Barison (1999, p.15) “esse controle 

sobre a garatuja se reflete no domínio que a criança adquire sobre outras partes do seu meio 

ambiente”. 

 
Figura 1: desenho involuntário (PILLAR, 1996, p. 42) 

 

Ao perceber seu desenho como uma representação do objeto e enunciar a interpretação 

que lhe dá, Luquet afirma que o desenho da criança é voluntário (figura 2). Porém, 

inicialmente pode haver uma distinção entre o que a criança afirma que irá representar e o que 

ela diz após finalizar o desenho.  

 

 

Figura 2: desenho voluntário (PILLAR, 1996, p. 44) 
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 A segunda fase é denominada realismo não acertado ou incapacidade sintética. Nela, a 

criança faz desenhos que podem ser considerados incompletos pelo adulto, uma vez que 

representa aquilo que considera importante (figura 3). Dessa forma, objetos podem ser 

omitidos do desenho ou representados com proporções exageradas. A preocupação da criança 

nesse momento é de representar os objetos de forma diferenciada. 

 
Figura 3: incapacidade sintética (PILLAR, 1996, p. 45) 

 

 Nesse estágio, a criança começa a representar graficamente o espaço, construindo 

relações topológicas entre as formas. Para Piaget (apud PILLAR, 1996, p. 44):  

 

o nível da incapacidade sintética apresenta o grande interesse de constituir 

uma representação do espaço, que negligencia as relações euclidianas 

(proporções e distâncias) e as relações projetivas (perspectivas com 

projeções e secções) e começa, com dificuldade, na construção das relações 

topológicas, sem conseguir dominá-las, quando se trata de figuras 

complexas. 

 

 Ao começar a desenvolver a percepção das relações entre os objetos no desenho, a 

criança entra na terceira fase, denominada “realismo intelectual”. Nela, os objetos não são 

representados exatamente da forma como são vistos, uma vez que a criança tende a desenhar 

tudo o que sabe daquele objeto, ou seja, mesmo que uma parte dele não seja vista, ela é 

registrada. Tal característica é chamada por Luquet de “transparência”. Nessa fase, a criança 

tende a representar os objetos de forma planificada, ou seja, faces distintas são representadas 

em um mesmo alinhamento. Outra característica percebida nessa fase é o que Luquet chama 

de “rabattement” (rebatimento): o desenho registra mais de um ponto de vista, ou seja, dois 

lados de um mesmo objeto podem ser registrados no desenho, como na figura 4. 
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figura 4: rebatimento (LESANN, 2011, p. 93) 

 

 Sobre essa fase, Piaget (apud PILLAR, 1996, p.49) afirma que: 

 

o “realismo intelectual” constitui um modo de representação espacial no qual 

as relações euclidianas e projetivas apenas iniciam, e sob uma forma ainda 

incoerente em suas concepções, enquanto as relações topológicas esboçadas 

no estágio precedente encontram sua aplicação geral a todas as figuras e 

dominam, em casos de conflito, sobre as novas relações. 

 

 Ao deixar de representar mais de um ponto de vista no mesmo desenho e os objetos 

invisíveis, substituindo a transparência pela opacidade, Luquet afirma que a criança entra no 

quarta fase, o realismo visual. Assim, a criança é capaz de representar a vista de cima, como 

na representação de uma mesa escola na figura 5, e a opacidade, representada na figura 6. 

Além disso, o rebatimento e as mudanças de pontos de vista começam a se coordenar e se 

inicia a perspectiva. 

 

  
figura 5: vista de cima (LESANN, 2011, p. 93) 
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figura 6: opacidade (LESANN, 2011, p. 94) 

 

 É importante ressaltar que características de uma fase não superam as anteriores de 

uma hora para outra. De acordo com Lesann (2011, p.94) “uma noção não é assimilada num 

momento único. O processo de assimilação de uma noção apresenta “idas e voltas”, até que 

uma determinada noção seja totalmente dominada”.  

   

2.3.  O trabalho do professor no ensino de Geografia nas séries iniciais do ensino 

fundamental 

  

 O ensino nos anos iniciais é chamado de fundamental por construir os fundamentos do 

conhecimento, formando conjuntos de habilidades e conceitos de ordem geral, os quais serão 

necessários para situações específicas. 

 Segundo Cavalcanti (1998 p.138) “o objetivo maior do ensino, portanto, é a 

construção do conhecimento mediante o processo de aprendizagem do aluno”. Dessa forma, o 

trabalho do professor consiste em viabilizar e auxiliar o processo de construção do 

conhecimento, compreendendo as particularidades de cada conteúdo e de cada aluno. 

Cavalcanti (1998, p.138) diz ainda que:  

a tarefa de intervenção no ensino escolar é basicamente do professor e 

consiste em dirigir, orientar, no planejamento, na realização das aulas e das 

atividades extra-escolares e na avaliação, o processo do conhecimento do 

aluno com base em determinados propósitos, em conteúdos específicos e em 

modos adequados para conseguir os propósitos definidos. 

 

 A aprendizagem do aluno deve ser entendida pelo professor como uma construção, em 

que ambos são ativos e interagem com o saber escolar. Em outras palavras, o aluno não deve 

ser visto como um mero espectador de uma aula e um receptor de informações, mas como um 
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sujeito que possui interesses, questiona, possui conhecimentos prévios e possui capacidades a 

serem desenvolvidas. 

 No processo de ensino, é fundamental que se leve em conta a vivência os 

conhecimentos que a criança já possui e que partindo desses, possam ser construídos os 

demais. Segundo Lesann (2011, p.40): “é necessário partir da realidade do aluno, do que está 

mais próximo, ou foi vivenciado por ele, portanto, daquilo que se tornou concreto”. 

 Em relação ao ensino de Geografia, muitas vezes o professor deixa de lado o aspecto 

ativo do aluno na aprendizagem, baseando-o na leitura e na memorização dos conteúdos. 

Porém, a disciplina vai muito além da interpretação de textos e pode ser trabalhada com 

diversas estratégias pedagógicas e explorando diversas capacidades dos alunos.  Conforme 

Goulard (1993 apud CAVALCANTI, 1998, p. 144) “os instrumentos cognitivos 

particularmente importantes para a aprendizagem de Geografia são: observação, localização, 

relação, compreensão, descrição, expressão e representação”.  

 É importante, para a construção do conhecimento da criança, que o trabalho do 

professor com essas ferramentas não seja realizado separando-as de forma rígida e mecânica, 

mas articulando-as, de forma a melhor atender os objetivos de aprendizagem e de despertar o 

interesse da criança. 

 Entre tais instrumentos cognitivos, cabe ressaltar a observação, com o objetivo de 

produzir motivações, problematizar o real e dessa forma, possibilitar a construção do 

conhecimento. Dentro dessa perspectiva, são interessantes atividades realizadas fora da sala 

de aula, onde se é possível ampliar as possibilidades e o contato com o que se é observado. De 

acordo com Cavalcanti (1998, p.145): “atividades externas são importantes, principalmente 

para os alunos mais jovens, mas sua importância é maior pela possibilidade de se 

transformarem, pela internalização e pela linguagem, em atividades internas, intelectuais, de 

pensamento”. 

 Além do que já foi citado, é de grande valia planejar e realizar atividades em grupo em 

sala de aula, uma vez que com o auxílio do outro, a criança pode ir além, compreendendo e 

cumprindo com os objetivos esperados melhor do que faria sozinha. Sobre isso, Cavalcanti 

(1998,p. 152) afirma:  
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as atividades de cooperação e de intercâmbio entre os alunos são importantes 

para o processo de socialização, para o desenvolvimento de habilidades, para 

promover o debate entre conhecimentos e visões diferentes sobre o mesmo 

objeto, para a relativização do ponto de vista de cada um, para estabelecer 

um “conflito sociocognitivo”. 

 

 Dessa maneira, é necessário que se tenha nas aulas uma abertura ao diálogo e ao 

questionamento, de forma que a criança possa expressar e debater suas ideias e tirar dúvidas. 

Também é interessante que o professor instigue questionamentos aos alunos, levando-os à 

reflexão. Tais momentos enriquecem o processo de aprendizagem e favorecem a motivação 

das crianças. 

 

2.3.1. As noções espaciais no ensino fundamental 1  

 Entre os diversos conteúdos e objetivos referentes à aprendizagem no ensino 

fundamental está a aquisição do conceito de espaço, o mais específico para a Geografia. 

Segundo Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, p. 274): 

 

                                   os conteúdos em Geografia nesse nível escolar devem promover o 

desenvolvimento da habilidade de perceber o espaço. Em outras palavras, 

contribuir para o processo de desenvolvimento da percepção espacial. Essa 

habilidade poderá contribuir para que seja compreendido o modo pelo qual 

um dado espaço se organiza. 

 

 

Para Almeida e Passini (1991) é necessário que o professor leve o aluno a estender os 

conceitos adquiridos sobre o espaço, localizando-se e localizando elementos em espaços cada 

vez mais distantes, para que se chegue ao desconhecido. A compreensão desses espaços se 

torna possível, segundo as autoras, através de sua representação gráfica, a qual envolve uma 

linguagem própria: a cartográfica. Dessa forma, o professor deve introduzir essa linguagem e 

trabalhar com atividades, que levem o aluno a apreender as noções da estruturação e extensão 

do espaço em sua concepção e representação. Nessa perspectiva, Longo (2011, p.10) afirma 

que:  

quando se opera com relações espaciais, é necessário localizar-se, orientar-se 

e expressar-se graficamente. Faz-se necessária a construção de um raciocínio 

espacial relacionado a uma ação progressiva, e não apenas considerar de um 

referencial. Esse processo se constituirá por meio da alfabetização 

cartográfica, que não se limita nas atividades ligadas ao ensino da geografia, 

mas a um processo interdisciplinar, incluindo a linguagem, a matemática, as 

ciências naturais e a arte. Ao trabalhar a linguagem cartográfica, desenvolve-
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se o raciocínio lógico matemático, as noções de espaço, a produção da 

escrita e a compreensão da representação. 

 

 Além de ter grande importância para o desenvolvimento de habilidades necessárias, a 

alfabetização cartográfica está especificada entre os temas a serem trabalhados desde os 

primeiros anos do ensino fundamental, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o ensino de Geografia. Segundo Brasil (1997, p. 79):  

 

O estudo da linguagem cartográfica, por sua vez, tem cada vez mais 

reafirmado sua importância, desde o início da escolaridade. Contribui não 

apenas para que os alunos venham a compreender e utilizar uma ferramenta 

básica da Geografia, os mapas, como também para desenvolver capacidades 

relativas à representação do espaço. 

 

 Para ocorra o desenvolvimento das capacidades que requerem a linguagem 

cartográfica, bem mais que ler textos, é necessária a vivência, sendo assim, fundamental que 

haja a experiência de se localizar e se expressar. 

 Se, no caso das outras linguagens, o aluno tem a possibilidade de produzir algo, no 

caso dos mapas não deveria ser diferente. Por exemplo, ao ser trabalhada a linguagem escrita, 

são elaboradas diversas atividades de produção de textos, entre outras. Mas ao trabalhar 

mapas, esses são apenas observados, como uma informação ou ilustração. Para Almeida e 

Passini (1991, p.22): “A ação para que o aluno possa entender a linguagem cartográfica não 

está em pintar ou copiar contornos, mas em “fazer o mapa” para que, acompanhando 

metodologicamente cada passo do processo, familiarize-se com a linguagem cartográfica”. 

No contexto da alfabetização cartográfica, é necessário que se tenha contato com 

mapas elaborados por outros, mas que também as crianças possam construir seus próprios 

mapas. De acordo com Almeida e Passini (1991, p. 22): “Ao ter que generalizar, estabelecer 

uma classificação e selecionar as informações que devam ser mapeadas, o aluno será forçado 

a tomar consciência das informações (...) o que melhorará seu raciocínio lógico”. Dessa 

forma, bem mais que apenas observar, ao criar um mapa a criança estará desenvolvendo 

outras habilidades.  

Ao produzir seus próprios mapas, a criança passará a perceber características 

necessárias para dessa representação. Almeida e Passini (1991, p. 22) afirmam que: “ao 
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reduzir o espaço estudado à sua representação, o aluno percebe logo a necessidade da 

proporcionalidade, para que não ocorram deformações”. Dessa maneira, a construção do 

pensamento da criança se dará por meio da ação. 

Além disso, ao a representação da criança irá intermediar o processo de leitura de 

mapas. Sobre isso, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, p.302) afirmam que:  

os desenhos são esquemas gráficos de organização do ser humano com o 

mundo. Uma educação geográfica deve recuperar, na escola, os princípios 

que permitirão ao aluno apropriar-se de um território do ponto de vista visual 

e gráfico. Os vários tipos de croquis de paisagem, dos territórios ou de 

sínteses dos fenômenos e processos permitem fazer uma intermediação entre 

o desenho e os mapas cartográficos. 

 

Para melhor se adequar ao processo de desenvolvimento da criança e despertar seu 

interesse, é importante que, ao elaborar mapas, esses sejam significativos para as mesmas, 

retratando realidades do seu cotidiano. Sobre isso Longo (2011, p.12) afirma: “os espaços de 

vivência (rua, bairro, cidade, dentre outros) jamais devem ser esquecidos nas aulas de 

Geografia; precisam ser retomados e reinterpretados, criando possibilidade de pensar em 

contextos mais amplos”. 

 A familiaridade com o contexto cotidiano facilita a expressão da criança e sua 

compreensão, de acordo com Leite (2002), ao desenvolver a habilidade de perceber o espaço, 

a partir de referências concretas de sua vida, faz com que a criança construa seus próprios 

parâmetros de comparação e efetue o estabelecimento das relações espaciais. Sobre isso, 

Almeida e Passini (1991, p.23) consideram:  

o espaço de ação cotidiana da criança, o espaço a ser representado. A partir 

dele também serão construídas as noções espaciais. A criança perceberá o 

seu espaço de ação antes de representá-lo, e, ao representá-lo usará símbolos, 

ou seja, codificará. Antes, portanto de ser leitora de mapas, ela deverá agir 

como mapeadora do seu espaço conhecido. 

 

 Cabe ressaltar ainda que “o resgate do Espaço Vivido da criança será a maneira pela 

qual ela irá desenvolver a habilidade de perceber o espaço, condição inicial para que possua, 

posteriormente, condições de perceber não só o aspecto de totalidade do espaço, mas 

principalmente seu pertencimento” a esse (LEITE, 2002, p. 275). 
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 Almeida e Passini (1991) apontam três momentos do trabalho pedagógico para a 

leitura de mapas. As autoras indicam, em um primeiro momento, as tarefas operatórias, as 

quais estão relacionadas às atividades de orientação, observação de pontos de referência, 

coordenação dos pontos de vista, proporcionalidade, conservação de forma, tamanho e 

comprimento. Em seguida, são apontadas as atividades de codificação do cotidiano, por meio 

das quais serão criados significantes para o que a criança quiser representar e organizados em 

uma legenda. Tais atividades permitirão o exercício da função simbólica no mapeamento, o 

que facilitará a compreensão da relação significante x significado. Em outras palavras, “a 

oportunidade de a criança codificar levará, quando da capacidade de reversibilidade, a de 

decodificar” (ALMEIDA e PASSINI, 1991, p. 23). Por último, se dará a leitura propriamente 

dita do mapa, na qual a criança decodificará, ligando o significante e o significado. 
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3. METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa adotou a abordagem qualitativa que, segundo Lüdke e André (1986, 

p.11), “tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento”. Dessa forma, o pesquisador tem contato direto com o ambiente e a 

situação que se investiga.  

Tal opção metodológica apresenta caráter descritivo e participante, considera todos os 

dados da realidade como importantes, preocupando-se com os diversos elementos presentes 

na situação estudada, e assim permite que se tenha uma compreensão mais esclarecedora da 

pesquisa. Assim, a pesquisadora procurou observar as estratégias utilizadas pela professora 

em sala de aula e envolvimento da turma nas atividades. 

3.1. Contexto de produção das informações empíricas 

3.1.1. O espaço da pesquisa 

 A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino da rede pública (figura 7), 

subordinada à Divisão Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro – DF e localizada em 

uma vila militar. É uma escola pequena e bem organizada, onde funcionam duas turmas de 

educação infantil e seis turmas de séries iniciais do ensino fundamental, divididas em dois 

turnos, atendendo cerca de 125 alunos. Possui ainda: 01 biblioteca, 01 sala de professores, 01 

sala para direção, 01 secretaria, 01 cantina, 01 ginásio coberto, 04 banheiros, 01 sala de 

orientação, 01 parque infantil, 01 casa de bonecas e área verde. 

 
Figura 7: escola 

Fonte: arquivo da pesquisadora 
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 As salas possuem um tamanho adequado ao número de alunos que atende, com janelas 

grandes, armários para o professor e estante para material dos alunos. Além disso, são 

enfeitadas com letras, desenhos e trabalhos feitos pelos alunos. As carteiras são individuais e 

são organizadas de acordo com a perspectiva que a professora desejar. No caso da turma em 

que a pesquisa foi realizada, as carteiras são organizadas em duplas. 

3.1.2. Participantes 

 Participaram da pesquisa alunos do 5º ano do Ensino Fundamental no turno 

vespertino. A turma possui dezoito alunos, porém apenas dezesseis participaram da pesquisa, 

pois dois não estavam presentes nos dias em que foram realizadas as atividades.  

 Dos dezesseis participantes, quinze tem entre 10 e 11 anos, e uma tem 14 anos, sendo 

nove do sexo feminino e sete do sexo masculino. Do total de crianças, oito moram na vila 

militar, onde se encontra a escola, e são filhos de militares; cinco moram em localidades 

próximas à vila e três em outras regiões administrativas. 

 As crianças são curiosas, demonstram interesse e participam ativamente das 

atividades, principalmente quando essas fogem ao padrão da aula tradicional.  

3.2. Procedimento de Construção das Informações Empíricas 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

diário da pesquisadora e desenhos produzidos pelos participantes.  

3.2.1. Observação da Participante – Diário da Pesquisadora 

 Foram realizadas, para essa pesquisa, noventa horas de observação participativa, 

resultando no diário da pesquisadora. Dessa forma, na tabela abaixo, foram sistematizadas as 

aulas observadas, considerando a disciplina ministrada e a metodologia utilizada pela 

professora. 

Quadro 1: descrição das aulas observadas 

Dia Disciplina Metodologia 

1 Português Explicação e exercícios no quadro 
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História Leitura do livro didático 

 

2 

Português Reagrupamento – leitura e produção de texto 

Ciências e Geografia Apresentação de maquetes sobre o sistema solar; vídeo 

sobre o sistema solar; folhas xerocadas sobre orientação 

 

3 

História Leitura do livro didático e exercícios 

Artes Pintura e colagem – Bandeira do Brasil 

Português Leitura e interpretação de três músicas 

 

4 

Geografia Leitura e exercícios em folha xerocada 

História Visita ao Palácio da Alvorada 

5 Português Reagrupamento – leitura e produção de texto 

Produção de texto sobre a visita ao Palácio da Alvorada 

6 Português Reagrupamento – leitura e produção de texto 

Ciências Leitura e exercícios em folha xerocada 

7 Português Atividades do livro didático 

História Leitura e exercícios do livro didático 

8 Português Reagrupamento – leitura e produção de texto 

Matemática Material concreto 

9 Ciências Leitura de folhas xerocadas 

Exercícios de revisão 

10 Português Reagrupamento – leitura e produção de texto 

Matemática Atividades do livro didático 

11 Geografia Atividade realizada pela pesquisadora 

Português Explicação no quadro 

12 Semana da criança Brincadeiras e filme 

13 Matemática Revisão e prova 
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14 Português Reagrupamento – leitura e produção de texto 

Artes Leitura de texto e produção de desenho 

15 História Prova 

Geografia Atividade realizada pela pesquisadora 

16 Português Produção de história em quadrinhos 

Geografia Atividade realizada pela pesquisadora 

17 Matemática Resolução de exercícios do livro didático 

Geografia Atividade realizada pela pesquisadora 

18 Ciências Leitura do livro didático 

Matemática Resolução de lista de desafios 

 

3.2.1.1. As aulas de Geografia 

 Dentre os dezoito dias de observação participativa, em apenas dois foram ministradas 

aulas de Geografia. Questionada, a professora da turma afirmou que não haveria aula dessa 

disciplina nos demais dias da semana (dias que a pesquisadora não estava presente na sala). 

A primeira aula de Geografia observada foi sobre formas de orientação no espaço. A 

professora entregou aos alunos folhas xerocadas contendo breve explicação sobre os 

instrumentos de localização e explicações sobre cada um deles: rosa dos ventos, bússola e 

GPS. Em seguida, as folhas continham seis atividades relacionadas ao tema, como é possível 

verificar no Anexo A. 

A segunda aula observada teve como tema: coordenadas geográficas, descrição dos 

paralelos e medianos. A professora utilizou a mesma metodologia da primeira aula. As folhas 

entregues aos alunos iniciavam com um texto de Monteiro Lobato, em que Dona Benta (uma 

das personagens criadas pelo autor) explica aos netos a divisão do globo por meio de paralelos 

e meridianos. Em seguida, havia uma breve explicação sobre o principal paralelo e o principal 

meridiano. A explicação é seguida de seis questões sobre o tema. Parte dessas questões 

exigiam conhecimentos prévios, como características dos continentes e oceanos, que não 

estavam diretamente ligados ao tema, o que se pode observar no Anexo B. 
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3.2.2. Produção de desenhos  

 Foi solicitado à professora regente da turma um período de tempo para que a 

pesquisadora realizasse atividades com a turma. Dentre as atividades realizadas, está a 

produção de desenhos, os quais foram utilizados como instrumento de pesquisa. Esse 

instrumento foi escolhido por entender que se trata de uma forma de expressão da criança, na 

qual, segundo Lesann (2011, p.91) pode-se “entender melhor o potencial e a fase de 

desenvolvimento em que se encontram os alunos”. 

  No dia previamente combinado com a professora regente, foi solicitado que cada 

aluno fizesse o desenho da sala de aula numa perspectiva aérea. Alguns mostraram resistência 

para a realização do desenho proposto, alegando que não sabia fazê-lo. Além disso, foi 

possível perceber certo estranhamento com a atividade, uma vez que o desenho é pouco 

utilizado nessa série. Em seguida, foi solicitado que desenhassem a escola vista de cima, 

incluindo a área externa.  

Ao terminarem os desenhos, foi pedido que identificassem neles os pontos cardeais. 

Foi possível observar que muitos apontavam para os pontos e viravam o corpo para 

localizarem as direções.  

3.3. Procedimentos de Análise das Informações Empíricas 

Partindo de dois lugares comuns de vivência dos alunos: a sala de aula (figura 4) e a 

escola (figura 5), buscou-se, por meio de suas representações com o foco na perspectiva aérea, 

perceber as noções espaciais já desenvolvidas pelas crianças, tais como: perspectiva e 

proporção. 

As imagens dos locais representados pelos participantes são aqui apresentadas para 

que se possa compreender melhor e compará-los aos desenhos. 
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Figura 8: perspectiva aérea da sala de aula 

Fonte: desenho produzido pela pesquisadora 

 

A parte superior da imagem representa a parte da frente da sala de aula. No canto 

superior esquerdo encontra-se a porta. Seguindo a direita da porta encontram-se: uma 

prateleira, uma lixeira, um quadro branco, outra lixeira e um armário (canto superior direito). 

Em frente porta, há duas mesas encostadas na parede: a primeira com um umidificador de ar e 

a outra é utilizada para colocar o lanche que a escola oferece. A parte inferior da imagem 

corresponde ao fundo da sala. No canto inferior esquerdo encontram-se duas mesas com dois 

computadores. No canto inferior direito, encontra-se um armário e uma caixa de brinquedos. 

Na parede da direita está a janela da sala e duas pequenas prateleiras de livros. No centro da 

sala estão 18 mesas utilizadas pelos alunos e próximo ao canto superior direito está a mesa 

utilizada pela professora. 

 

Figura 9: vista de cima da escola 

Fonte: Imagem de satélite - Google maps 
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 A parte superior da imagem corresponde à parte de trás da escola, onde se encontram o 

ginásio (estrutura cinza) e a horta (pequeno retângulo no canto direito). Abaixo do ginásio, 

um caminho coberto o liga até o prédio onde se encontram as salas de aula (estrutura cinza ao 

centro da imagem). À esquerda dele está o campinho de futebol (espaço marrom no meio do 

gramado) e à direita existe um gramado com duas árvores. Abaixo do prédio está outro 

caminho coberto, o qual o liga até a entrada para pedestres da escola. À esquerda desse 

caminho, bem próximo ao prédio, há uma área com três mastros e desenhos no chão (pequeno 

retângulo amarelado). Ainda à esquerda, abaixo desse espaço, está o parque da escola, com 

uma casinha de bonecas, um espaço de areia e outro gramado. À direita do caminho está o 

estacionamento da escola. 

 Cabe ressaltar que essa imagem não foi mostrada aos alunos. Os desenhos foram 

realizados de acordo com o que as crianças sabem sobre o espaço da escola por meio de suas 

vivências. 

 Alguns desenhos da vista de cima da escola possuem marcações coloridas, as quais 

foram feitas durante um caça ao tesouro realizado com as crianças. As marcações indicam 

onde estavam localizadas as pistas do jogo, porém, envolvidos com a brincadeira, nem todos 

os alunos fizeram tais identificações. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

4.1.Apresentação dos desenhos 

 

Criança 1  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 O desenho representou certa proporção entre o tamanho das mesas dos alunos, as 

cadeiras e a mesa da professora. Porém, o espaço entre as fileiras de mesas, que no espaço 

real eram iguais, não apresenta a mesma proporção no desenho. A vista de cima também está 

expressa em quase todo desenho, exceto na representação da porta da sala (onde está escrito 

“sala 2”), o qual foi desenhada como se estivesse sendo vista de frente. 

 É interessante observar que a criança encontrou uma forma de representar seus amigos 

mais próximos, detalhando os objetos nas mesas de seus colegas e na própria mesa. Nota-se 

que ele e os amigos mais próximos, estão sentados na parte esquerda da sala e talvez essa seja 

uma explicação de haver tamanho espaço entre as mesas da esquerda para as da direita. A 

criança não representou apenas o espaço real, mas como ele está inserido nesse meio. 

Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da sala. 

 

Figura 10: desenho “minha sala de aula” criança 1 
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Desenho “Minha escola” 

 

 A criança representou cada espaço da escola de acordo com suas localizações reais e 

seguindo uma proporção também semelhante a real. Além disso, manteve as características da 

vista de cima. 

Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da escola. 

 

 

Figura 11: desenho “Minha escola” criança 1 

 

Criança 2  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 Sem detalhar muito, a criança representou os móveis da sala de acordo com as 

características da vista de cima, além das devidas proporções. Porém, observa-se que as 

proporções do fundo da sala não estão de acordo com o real, bem como as duas mesas dos 

computadores (no canto inferior esquerdo), as quais seriam do mesmo tamanho das mesas dos 

alunos. Isso pode ser explicado pelo fato das crianças pouco de voltarem para o fundo da sala, 

sendo esse, pouco observado. 

Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da sala. 
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Figura 12: desenho “minha sala de aula” criança 2 

 

Desenho “Minha escola” 

 

Os espaços da escola foram representados de acordo com suas localizações reais. 

Observa-se que a criança buscou detalhar características dos ambientes, representando os 

brinquedos do parquinho e os carros no estacionamento. As árvores foram representadas 

como vistas de frente, já os carros apresentam o que Luquet chama de “rabattement” 

(rebatimento): o carro é visto de cima e suas rodas são apresentadas nas laterais. 

Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da escola. 

 

Figura 13: desenho “minha escola” criança 2 
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Criança 3 

Desenho “minha sala de aula” 

 

 A criança demonstrou bastante resistência e impaciência na produção do desenho. 

Observa-se que apenas foram representados os objetos fundamentais que caracterizam uma 

sala de aula. 

 As mesas foram representadas na perspectiva da vista de cima. Porém o quadro e o 

armário foram representados vistos de frente. Os pontos cardeais foram posicionados do lado 

correto da sala. 

 

Figura 14: desenho “minha sala de aula” criança 3 

 

Desenho “Minha escola” 

 

Assim como no desenho anterior, a criança representou apenas os principais elementos 

da escola. Talvez, por sua impaciência com a atividade, não houve a preocupação de 

representar com fidelidade o real, mas o que o caracterizasse. O campo de futebol, por 

exemplo, não possui a marcação no centro como foi desenhada. Além disso, carros, árvores e 

brinquedos do parquinho foram representados como vistos de frente. 

Em relação aos pontos cardeais, os pontos norte e sul foram identificados de forma 

invertida.  



43 
 

 

Figura 15: desenho “minha escola” criança 3 

 

Criança 4  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

As mesas e cadeiras apresentam perspectiva da vista de cima. Já o quadro e porta são 

representados vistos de frente. Os desenhos dos demais objetos da sala apresentam menos 

firmeza no traçado, o que pode ser explicado pelo seu grau de importância que esses 

representam para a criança. Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da sala. 

 

Figura 16: desenho “minha sala de aula” criança 4 
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Desenho “Minha escola” 

 

 A criança representou apenas o prédio onde estão as salas de aula e o ginásio, não 

desenhando os caminhos entre o ginásio e a prédio principal e entre esse e o portão, bem 

como o parquinho e o estacionamento. A representação pode ter ocorrido dessa maneira por 

falta organização na hora do desenho e não ter sobrado o espaço necessário para os demais 

ambientes, ou por não considerá-los tão importantes. Observa-se também que foram 

representadas portas dentro da escola, e assim como as árvores no ambiente externo, estão 

vistas de frente. 

 A criança não identificou os pontos cardeais no desenho. 

 

Figura 17: desenho “minha escola” criança 4 

 

Criança 5  

Desenho “minha sala de aula” 

 

 Apenas as mesas e cadeiras foram representadas pela vista de cima. Os demais objetos 

da sala foram representados pela vista de frente. Além disso, nota-se que a disposição de 

cadeiras foi representada apresenta grande diferença do real. 

 A criança identificou o norte na parte superior do desenho, o sul na parte inferior, o 

leste a direita e o oeste a esquerda. Observa-se que foi utilizado o “eu” como referencial. 
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Figura 18: desenho “minha sala de aula” criança 5 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 A criança demonstrou preocupação maior em representar quais espaços existem na 

escola, não se atentando para como estão dispostos no real. É interessante observar que a 

criança criou em seu desenho quatro caminhos como estratégia para interligar os elementos 

representados. Os carros apresentam a característica do rebatimento: são desenhados vistos de 

cima, porém com as rodas desenhadas nas laterais. 

 Assim como no desenho da sala a criança identificou o norte na parte superior do 

desenho, o sul na parte inferior, o leste a direita e o oeste a esquerda. 

 

Figura 19: desenho “minha escola” criança 5 
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Criança 6  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 As mesas utilizadas pelos alunos foram representadas muito afastadas umas das outras, 

o que não ocorre no real. Além disso, o espaço no fundo da sala foi representado maior que o 

real. Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da sala. 

 

Figura 20: desenho “minha sala de aula” criança 6 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 A criança não representou os espaços da escola de acordo com suas reais localizações 

e proporções. Árvores e traves do campo de futebol foram representadas na perspectiva da 

vista de frente. Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da escola. 

 

Figura 21: desenho “minha escola” criança 6 
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Criança 7  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 Os espaços vagos da sala foram representados em uma proporção maior que no real. É 

interessante observar que a criança detalhou os objetos da mesa da professora e das mesas 

próximas à sua. A criança não identificou os pontos cardeais no desenho. 

 

Figura 22: desenho “minha sala de aula” criança 7 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 A criança representou todos os ambientes da escola em suas localizações reais, porém 

seus tamanhos apresentam proporções distorcidas. Os pontos cardeais foram posicionados do 

lado correto da escola. 

 

 

Figura 23: desenho “minha escola” criança 7 
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Criança 8  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 A distância entre a frente e o fundo da sala, bem como as paredes da esquerda e da 

direita, não apresentam as proporções do real. A criança não identificou os pontos cardeais no 

desenho, apensas copiou a rosa dos ventos encontrada em um livro didático. 

 

Figura 24: desenho “minha sala de aula” criança 8 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 Todos os ambientes da escola foram representados de acordo com suas localizações e 

proporções reais. A perspectiva da vista de cima também está presente nos elementos do 

desenho. Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da escola. 

 

Figura 25: desenho “minha escola” criança 8 
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Criança 9 

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 Os móveis da sala foram representados segundo a perspectiva da vista de cima, porém 

suas proporções, bem como os espaços vazios da sala, não correspondem ao real, 

principalmente aqueles localizados no fundo da sala. Apesar de não apresentarem as devidas 

proporções, os objetos da sala são bem detalhados no desenho. 

 A cadeira assinalada no desenho não corresponde à cadeira da criança que fez o 

desenho. Ela explicou que teria desenhado um bicho na cadeira de um dos colegas “de 

brincadeira”. 

 A criança identificou o norte na parte superior do desenho, o sul na parte inferior, o 

leste a direita e o oeste a esquerda, utilizando o “eu” como referencial. 

 

Figura 26: desenho “minha sala de aula” criança 9 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 A criança representou todos os espaços da escola de acordo com suas localizações 

reais, detalhando-os por dentro. É interessante observar que algumas árvores são 

representadas vistas de cima, enquanto outras são representadas vistas de frente. 

 Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da escola. 
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Figura 27: desenho “minha escola” criança 9 

 

Criança 10  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 Percebe-se que o desenho foi feito e apagado algumas vezes, o que torna um pouco 

difícil sua visualização. Ainda assim, é possível observar que apenas as mesas foram 

representadas segundo a perspectiva da vista de cima. Os demais elementos, como armários, 

porta e janela, foram representados como se estivessem sendo vistos de frente. 

 A criança identificou corretamente os pontos cardeais norte e sul, porém inverteu a 

posição dos pontos leste e oeste. 
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Figura 28: desenho “minha sala de aula” criança 10 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 Assim como o desenho da sala de aula, a representação da escola é de difícil 

compreensão. A criança identificou os elementos do desenho com o nome do local, porém 

não identificou o prédio onde estão as salas de aula. É interessante observar que o ginásio foi 

representado de acordo com o desenho presente em seu piso. Os pontos cardeais foram 

posicionados do lado correto da escola. 

 

Figura 29: desenho “minha escola” criança 10 
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Criança 11  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 Os objetos da sala foram representados segundo a perspectiva da vista de cima. As 

mesas foram representadas em uma proporção maior que os outros objetos em comparação 

com o real. Nota-se também que a criança representou uma fileira a mais de duplas de mesas 

que o real. 

 Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da sala. 

 

Figura 30: desenho “minha sala de aula” criança 11 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 Os espaços da escola foram representados segundo a perspectiva da vista de cima e 

nas localizações que correspondem ao real. É interessante observar que a criança preocupou-

se em nomear cada espaço representado. 

 Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da escola. 
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Figura 31: desenho “minha escola” criança 11 

 

Criança 12 

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 Os objetos da sala foram representados na perspectiva da vista de cima. É interessante 

observar que as mesas ocupam a maior parte do desenho e possuem proporção maior que os 

demais objetos, além disso, a mesa da professora não foi representada. Os pontos cardeais 

foram posicionados do lado correto da sala. 

 

Figura 32: desenho “minha sala de aula” criança 12 
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Desenho “Minha escola” 

 

 Os principais espaços da escola foram representados de acordo com suas reais 

localizações. Alguns detalhes do desenho são representados como vistos de frente, como a 

árvore no canto superior esquerdo e alguns elementos do parquinho. É interessante observar 

que a criança demonstra pertencer àquele espaço se desenhando no canto inferior direito. 

 Os pontos cardeais leste e oeste foram identificados corretamente, porém a criança 

inverteu o posicionamento dos pontos norte e sul. Porém, em outra atividade os pontos foram 

corrigidos. 

 

Figura 33: desenho “minha escola” criança 12 

 

Criança 13  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 Todos os objetos da sala foram representados na perspectiva da vista de cima, exceto 

as mesas dos computadores, no canto inferior esquerdo do desenho. Os espaços vazios à 

esquerda e ao fundo da sala não apresentam as proporções referentes ao real.  

 Em relação aos pontos cardeais, todos foram identificados corretamente. 
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Figura 34: desenho “minha sala de aula” criança 13 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 A criança representou os principais espaços da escola de acordo com suas reais 

localizações, porém as proporções não correspondem ao espaço real. Os pontos cardeais norte 

e sul foram identificados de maneira invertida, sendo corrigidos em outra atividade. Já os 

pontos leste e oeste foram identificados corretamente. 

 

Figura 35: desenho “minha escola” criança 13 
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Criança 14  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 A sala foi representada segundo a perspectiva da vista de cima e as proporções estão 

próximas do espaço real, exceto as mesas dos computadores no canto inferior esquerdo. Os 

pontos cardeais foram posicionados do lado correto da sala. 

 

Figura 36: desenho “minha sala de aula” criança 14 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 O prédio onde estão as salas de aula e o espaço do ginásio estão representados na 

perspectiva da vista de cima e possuem proporções adequadas em relação ao real. Porém, os 

demais elementos do desenho estão representados em tamanhos não proporcionais. Assim 

como no desenho anterior, os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da escola. 

 

Figura 37: desenho “minha escola” criança 14 
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Criança 15  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 A porta e o quadro são representados como vistos de frente, diferente dos demais 

elementos do desenho, os quais estão de acordo com a perspectiva da vista de cima. Os pontos 

cardeais foram posicionados do lado correto da sala. 

 

Figura 38: desenho “minha sala de aula” criança 15 

 

Desenho “Minha escola” 

 

 O prédio onde estão as salas de aula e espaço do ginásio foram representados de 

acordo com suas reais localizações, porém os demais espaços não seguiram essa perspectiva. 

É curioso observar a forma como o ginásio foi representado. Ao tentar desenhar esse espaço 

visto de cima, a criança representou seu telhado, porém o fez como se estivesse vendo-o pela 

lateral do ginásio. 

 Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da escola. 
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Figura 39: desenho “minha escola” criança 15 

 

Criança 16  

Desenho “Minha sala de aula” 

 

 Os objetos da sala são representados de acordo com a perspectiva da vista de cima. 

Observa-se que alguns elementos encontram-se no desenho do lado oposto às suas reais 

localizações. Além disso, percebe-se que a troca de posições ocorreu apenas com os 

elementos posicionados entre a metade e o fundo da sala.  

 Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da sala. 

 

Figura 40: desenho “minha sala de aula” criança 16 
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Desenho “Minha escola” 

 

 Os principais espaços da escola foram representados de acordo com suas reais 

localizações. Porém, o prédio onde se encontram as salas de aula foi desenhado em uma 

proporção maior que o real, ocupando a maior parte do desenho. 

 Os pontos cardeais foram posicionados do lado correto da escola. 

 

Figura 41: desenho “minha escola” criança 16 

 

4.2. Discussão 

Durante os dias observados na pesquisa, em apenas dois foram ministradas aulas de 

Geografia, sendo que essas apresentaram metodologia bastante tradicional, assim como as 

aulas de outras disciplinas. Nas aulas em questão, as quais abordavam os temas de orientação 

e localização, as explicações foram dadas por meio de folhas xerocadas e os assuntos 

abordados nessas não foram associados à realidade dos alunos.  

Percebe-se na prática dessa professora, assim como tantas outras, a preocupação em 

cumprir com os conteúdos exigidos pelo currículo de ensino. Ou seja, o objetivo é que as 

crianças tenham contato, ou até mesmo decorem determinados conceitos, não havendo um 

trabalho voltado para o desenvolvimento de noções e habilidades relacionadas àquele 

conteúdo. Cabe ressaltar que o erro nessa metodologia não está em seguir um currículo, mas 
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na forma como seus temas são trabalhados em sala de aula. Nessa perspectiva, Cavalcanti 

(1998) defende o ensino escolar como um processo de conhecimento do aluno mediado pelo 

professor, no qual o papel desse não consiste em meramente transmitir conteúdos e sim 

intermediar o processo de construção do conhecimento, entendendo o aluno como um sujeito 

ativo. Dessa forma, faz-se necessário considerar a realidade das crianças e segundo Cavalcanti 

(1998, p. 148): “levar em conta o mundo vivido dos alunos implica apreender seus 

conhecimentos prévios e sua experiência em relação ao assunto estudado”. 

As aulas sobre orientação e localização poderiam ter sido desenvolvidas de outras 

maneiras além da realizada pela professora. Tendo em vista que a escola está localizada 

dentro de uma vila militar, ao lado de um quartel e que os pais de alguns são militares do 

exército, algum militar poderia ser convidado a ir à escola apresentar instrumentos de 

orientação para os alunos. Além disso, a sala possui dois computadores, os quais poderiam ser 

utilizados para uma pesquisa sobre o assunto em sites educativos. Outra opção seriam aulas ao 

ar livre, estimulando os alunos a observarem características do ambiente e realizando 

atividades de orientação.  

Diversos são os fatores que podem justificar a forma como a professora trabalha, 

como: a formação acadêmica; falta de conhecimento da importância do desenvolvimento de 

determinadas noções e habilidades nas crianças; a repetição de práticas rotineiras; 

desconhecimento ou falta de interesse em práticas diferentes das habituais; desmotivação com 

a profissão; etc. 

Outro aspecto observado foi a maneira como a professora vê o desenvolvimento dos 

alunos. Na escola em que foi realizada essa pesquisa, o 5º ano do ensino fundamental (turma 

observada) é a última série ofertada, dessa forma, seus alunos são os mais velhos da escola. 

Levando em consideração as aulas observadas e as falas da professora regente da turma, 

notou-se que a mesma considera que seus alunos, por serem mais velhos que os das demais 

turmas, já possuem habilidades e noções bem desenvolvidas, não sendo necessário o trabalho 

com o concreto.  

Nas atividades das folhas xerocadas utilizadas nas aulas de Geografia, era exigido a 

leitura de mapas inexistentes na atividade, sendo necessário que a criança os imaginasse. 

Durante a correção dos exercícios, a própria professora demonstrou dificuldade para 

responder tais perguntas e pediu que um dos alunos buscasse na biblioteca uma representação 
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do globo terrestre. Segundo Almeida e Passini (1991), as crianças na faixa etária da turma 

observada ainda não desenvolveram por completo as noções espaciais, o que ocorrerá por 

volta dos 12 anos, em que a criança é capaz de “estabelecer relações espaciais entre elementos 

apenas através de sua representação, isto é, é capaz de raciocinar sobre uma área retratada em 

um mapa, sem tê-la visto antes” (Almeida e Passini, 1991, p. 27).  Visto que a leitura de 

mapas ainda não é uma habilidade dominada pelas crianças do 5º ano do ensino fundamental, 

a imaginação desses torna-se uma atividade inadequada.  

Notou-se assim que há uma falta de preocupação em relação ao tipo de atividade 

proporcionada aos alunos e o nível de desenvolvimento desses. O problema aqui apresentado 

não se refere ao fato da professora trabalhar com uma atividade, a qual exija uma habilidade 

que a criança ainda não possui, mas como a prática é realizada. O trabalho com atividades que 

envolvem o desenvolvimento potencial dos alunos é de grande importância e segundo 

Cavalcanti (1998, p.140): “mune o professor de instrumento significativo na melhoria da 

qualidade de suas aulas, no tocante ao desenvolvimento intelectual dos alunos e, em 

consequência, propicia condições melhores de aprendizagem”. Porém, a mediação do 

professor é necessária para que ocorra a transição entre as noções já estabelecidas e as que 

estão em desenvolvimento. Para que a professora faça tais mediações e adequações às 

atividades realizadas em sala de aula, ao nível de desenvolvimento dos alunos, é necessário 

que esse seja conhecido. Nesse sentido, os desenhos apresentados nessa pesquisa constituem 

um exemplo de prática que pode ser utilizada para que o professor possa perceber o 

desenvolvimento de cada aluno.  

Entre as noções espaciais analisadas nos desenhos apresentados está a noção de 

perspectiva, que para Almeida e Passini (1991) a criança mesmo após os 9 anos de idade não 

tem completo domínio, o que pode ser constatado nas representações dos alunos. Nos 

desenhos da sala de aula, todas as crianças representaram as mesas e cadeiras segundo a 

perspectiva da vista de cima, porém 6 apresentaram duas perspectivas simultâneas em seus 

desenhos: enquanto as mesas e cadeiras são vistas de cima, alguns elementos como porta, 

armários e quadro são representados na perspectiva frontal. Já nos desenhos da escola, todas 

as crianças representaram o prédio, onde estão as salas de aula, visto de cima, mas 11 crianças 

apresentaram algum elemento pela perspectiva frontal. Além disso, alguns representaram 

carros no estacionamento, que apresentavam o rebatimento.  
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Além da falta de domínio da perspectiva, a representação dos elementos como vistos 

de frente também pode ser explicada pelo fato da criança possuir características da fase do 

desenho, que Luquet (apud Lesann, 2011) denomina de realismo intelectual. Segundo o autor, 

no pensamento da criança dessa fase, é necessário que seu desenho contenha todos os 

elementos reais do objeto, mesmo que esses estejam invisíveis no ponto de vista percebido. 

Dessa forma, armários, portas, quadros e árvores, seriam melhor representados na perspectiva 

frontal.  

 Tendo em vista essas características apresentadas pelos alunos, nota-se a necessidade 

de se trabalhar com atividades que levem a criança a perceber as diferenças entre as duas 

perspectivas. Dentro da Geografia, esse aspecto será importante na leitura de mapas, os quais 

representam um determinado espaço na perspectiva aérea. Além disso, o professor deve levar 

o aluno a perceber a simbologia utilizada nos mapas, nos quais, dependendo de sua 

intencionalidade, não há a necessidade de se detalhar determinadas características. 

Outro ponto analisado nos desenhos foi a capacidade de representar os elementos de 

um espaço, de acordo com suas localizações. Dessa forma, foi observado nos desenhos da sala 

aula, que todos os alunos representaram seus elementos nos espaços correspondentes ao real. 

Porém, nas representações da escola, foi possível perceber que algumas crianças não 

representaram os espaços nas localizações equivalentes às reais. Ou seja, mesmo sendo um 

local bastante conhecido pelas crianças, nem todas dominam sua representação. Assim, em 

relação a suas representações, nota-se que parte da turma ainda se encontra em transição entre 

os níveis da noção do espaço: espaço vivido e espaço percebido. Segundo Almeida e Passini 

(1991), no espaço percebido, a criança é capaz de lembrar-se de um espaço já conhecido sem 

a necessidade de presenciá-lo. Além disso, o fato de alguns alunos não representarem os 

elementos do espaço de acordo com suas localizações demonstra que, para eles, ainda não há 

a preocupação de representar o real tal qual ele é, mas apenas simbolizar alguns de seus 

elementos que o caracterizem. 

Cabe lembrar que todos os desenhos foram feitos dentro da sala de aula. Dessa 

maneira, na primeira representação, os alunos tiveram a oportunidade de observar o espaço 

enquanto o representavam, o que não ocorreu no segundo desenho. Esse fato pode ter 

influenciado o resultado dos desenhos. 
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Constatar que os alunos estão entre os estágios do vivido e do percebido vai além de 

uma mera classificação. É fundamental que a professora perceba que as crianças, nessa fase, 

ainda possuem a necessidade de referências concretas e visuais. Isso não quer dizer que os 

alunos não sejam capazes de realizar abstrações, porém é preciso que a professora os auxilie e 

crie condições para que possam fazê-las. 

Foi observado, também, que alguns desenhos apresentaram distorções em relação à 

proporção. Assim como a noção de perspectiva, esse aspecto também está ligado à leitura de 

mapas, os quais são uma redução proporcional da realidade. Nesse sentido, é importante que o 

professor leve o aluno a perceber tal característica, para que se possa compreender a noção de 

escala. Almeida e Passini (1991) defendem que a criança tenha a oportunidade de representar 

espaços, para que ao reduzi-los no desenho, possa perceber a necessidade da 

proporcionalidade. 

Em relação à identificação dos pontos cardeais, notou-se que os alunos ainda não 

completaram o processo de descentralização, no qual, de acordo com Almeida e Passini 

(1991), a criança passa do egocentrismo infantil para uma visão mais objetiva da realidade. 

Alguns alunos identificaram os pontos com referência no próprio corpo, considerando como 

norte o que está a sua frente, como sul o que está atrás, leste o que está à direita e oeste o que 

está a esquerda; ou invertendo a posição do norte com o sul, e do leste com o oeste. Ainda em 

relação aos pontos cardeais, apenas 7, das 16 crianças participantes da pesquisa, os 

identificaram corretamente nos dois desenhos.  

Cabe ressaltar que, dias antes da produção dos desenhos, foi realizada uma atividade 

sobre pontos cardeais. A pesquisadora levou as crianças para a área externa da escola e os 

mostrou como identificar os pontos, identificando-os em diferentes pontos da escola. Além 

disso, algumas crianças trocaram ideias, entre si, para a identificação nos desenhos. Dessa 

maneira, se não houvesse a atividade sobre o tema e a discussão entre as crianças, o número 

de identificações corretas poderia ser ainda menor. Esse fato mostra que, além de estarem no 

processo de descentralização, as crianças ainda apresentam dificuldades em relação à 

lateralidade.  Seria interessante que o professor as auxiliasse a compreender a relação entre o 

predomínio lateral do seu próprio corpo e o que está externo a ele. 

Além do que já foi mencionado, foi possível observar a expressão da afetividade nos 

desenhos, principalmente os referentes à sala de aula, em que algumas crianças detalharam os 
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objetos em cima das mesas de seus colegas mais próximos. Percebendo esse vínculo entre os 

alunos, a professora pode utilizá-lo como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem 

com atividades que envolvam a cooperação, a discussão e troca de ideias. 

Durante as observações, as crianças demonstraram interesse em atividades diferentes 

das aulas tradicionais. Uma delas disse que gostava quando a pesquisadora realizava alguma 

atividade, pois era “uma aula diferenciada”, demonstrando que isso não era algo comum com 

a professora regente. Porém, os alunos demonstraram estranhamento com a atividade de 

desenho, pois esse é considerado uma atividade da educação infantil e só trabalhado no ensino 

fundamental, como uma atividade referente a uma data comemorativa ou para colocar nos 

murais da escola e não como uma atividade pedagógica com intencionalidade associada a um 

objetivo de aprendizagem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

5. Considerações Finais 

 

É possível perceber que na realidade nas escolas hoje, principalmente no ensino 

fundamental, há o protagonismo das disciplinas de Português e Matemática, tendo como 

coadjuvantes as demais disciplinas, dentre elas a Geografia. A alfabetização e o letramento 

matemático constituem bases de grande importância na educação, porém sua relevância não 

retira a importância das outras matérias. 

 Além da pouca atenção que se é dada ao ensino de Geografia, observou-se que as 

aulas ainda são realizadas de forma muito tradicional, focadas na transmissão de conceitos 

apenas para se cumprir com conteúdos exigidos pelo currículo. Nessa pesquisa foi possível 

perceber a necessidade de se trabalhar de diferentes formas para viabilizar a aprendizagem da 

criança. 

Os resultados dos desenhos produzidos pelos alunos evidenciou essa necessidade, 

além de ressaltar o quão importante é para o professor compreender o desenvolvimento das 

crianças e levá-lo em consideração em sua prática pedagógica. As representações das crianças 

demonstraram o quanto seu desenho expressa sobre ela, devendo ser uma ferramenta mais 

explorada pedagogicamente. No ensino de Geografia, esse instrumento é essencial para a 

alfabetização cartográfica, uma vez que auxiliará o aluno em sua percepção espacial.    

A evolução das noções espaciais ocorre naturalmente, à medida que a criança se 

desenvolve, porém é necessário que o professor planeje um trabalho que auxilie na 

estruturação dessas noções, levando o aluno a desenvolver os conceitos e habilidades já 

adquiridas. 
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PARTE III – PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS FUTURAS 
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 Os conhecimentos adquiridos ao longo do curso despertaram o interesse em ampliá-

los. Dessa forma, tenho a intenção de buscar cursos de aperfeiçoamento na área de educação. 

Durante curso, também surgiram muitas dúvidas e inseguranças relação à atuação 

profissional após sua conclusão. O medo de não conseguir enfrentar os desafios de uma sala 

de aula era constante, mas os estágios ajudaram a minimizar tais sentimentos. Dessa forma, 

mesmo ciente das dificuldades encontradas na profissão, ao concluir a graduação, desejo 

trabalhar em escola como professora e ser aprovada no concurso da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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